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ال �أريد يف حياتي �أن �أ�سمع عن مظلوم ،وال
�أريد �أن يحملني اهلل وزر �أو ظلم �أحد،

�أو عدم جندة مظلوم� ،أو ا�ستخال�ص حق
مه�ضوم� ..أال قد بلغت ،اللهم فا�شهد.

جاللة املغفور له بإذن اهلل
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
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خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
حفظه ال ّله
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صاحب السمو امللكي األمري
مقرن بن عبد العزيز آل سعود حفظه ال ّله
ويل العهد نائب رئيس جملس الوزراء
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صاحب السمو امللكي األمري
حممد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود حفظه ال ّله
ويل ويل العهد النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء
وزير الداخلية
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ُالغرض من إعداد التقرير

�أعد هذا التقرير
ً
ا�ستجابة ملتطلبات املادة الثامنة ع�شرة من تنظيم
هيئة حقوق الإن�سان
التي تن�ص على �أن “ ترفع الهيئة ح�سابها اخلتامي
�إلى رئي�س جمل�س
الوزراء خالل ثالثة �أ�شهر على الأكرث من تاريخ
انتهاء ال�سنة املالية .
ويزود ديوان املراقبة العامة بن�سخة من احل�ساب
اخلتامي
لها ،ون�سخة من التقرير ال�سنوي عن �أعمالها .”.
وروعي يف منهجية �إع
داده تلبية جميع متطلبات قواعد �إعداد التقارير
ال�سنوية احلكومية
املقررة على الوزارات وامل�ؤ�س�سات العامة مبا
فيها اجلامعات وال
أجهزة احلكومية الأخرى تنفيذ ًا للمادة التا�سعة
والع�شرين من نظام جمل�س الوزراء.
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رسالتنا
•حماية حقوق ا
إلنسان وتعزيزها وفق ًا للشريعة
اإلسالمية ومعا
يير حقوق اإلنسان الدولية يف
جميع املجاالت.
•نشر الوعي
مببادئ حقوق اإلنسان واإلسهام
يف ضمان ت
طبيقها يف ضوء أحكام الشريعة
اإلسالمية.

أهم أهدافنا اإلسرتاتيجية
•ب
ناء القدرات التنظيمية واألدائية.
•تطب
يق معايير حقوق اإلنسان الدولية.

•حم
اية حقوق اإلنسان ونشر ثقافتها.
•ن
شر وتأصيل ثقافة حقوق اإلنسان.

•إقامة شراكة مجتمعية.
•التحول لهيئة رائدة.

•تطوير بيئة العمل يف الهيئة.

11

12

التقرير ال�سنوي 1435هـ (2014م)

التقرير السنوي
1435هـ (2014م)

13

حمتويات التقرير
16
19

كلمة الرئي�س
الباب الأول :مقدمة
1-1ن�ش�أة هيئة حقوق الإن�سان
2-2املهام الأ�سا�سية للهيئة ........................................................................................................................................................................................
3-3فروع الهيئة ..........................................................................................................................................................................................................
4-4مركز الن�شر والإعالم والتوثيق والرتجمة ......................................................................................................................................................
5-5الهيكل التنظيمي للهيئة ...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

الباب الثاين :الإطار املرجعي حلقوق الإن�سان يف اململكة

20
20
20
21
22

25

1-1الإطار ال�شرعي والنظامي حلقوق الإن�سان يف اململكة 26 ....................................................................................................................................
2-2الإطار امل�ؤ�س�سي حلماية وتعزيز حقوق الإن�سان يف اململكة 29 ............................................................................................................................
الباب الثالث :التنظيم الداخلي للهيئة وجلانها

39

الف�صل الأول :املوارد الب�شرية ومباين الهيئة 41 ......................................................................... ...........................................................................
1 111القوى العاملة ون�سبة التوطني 42 ............................................................................................................................................................................
1 111التدريب والتطوير 43 ................................................................................................................................................................................................
1 111الوظائف املعتمدة يف الهيئة 44 ................................................................................................................................................................................
1 111مباين الهيئة اململوكة و امل�ست�أجرة 44 .......................................................................................................................................................................
1 111التعامالت الإلكرتونية يف الهيئة 44 .........................................................................................................................................................................
الف�صل الثاين :جلان الهيئة 45 ..........................................................................................................................................................................................
2 222اللجان العامة 46 ........................................................................................................................................................................................................
2 222اللجان املتخ�ص�صة 46 ...............................................................................................................................................................................................
2 222اللجان الدائمة للردود 46 ........................................................................................................................................................................................
2 222اللجنة الدائمة ملكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص 46 ......................................................................................................................................
2 222جلان ال�صلح 47 ..........................................................................................................................................................................................................

49

الباب الرابع :الإجنازات

الف�صل الأول :جمل�س هيئة حقوق الإن�سان 51 ..........................................................................................................................................................
1 111اجتماعات وقرارات جمل�س الهيئة 52 .....................................................................................................................................................................
1 111االجتماعات مع م�س�ؤويل الدولة 59 ...........................................................................................................................................................................
الف�صل الثاين :العمل امل�ؤ�س�سي
�2 222إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية لعمل الهيئة ..........................................................................................................................................................
�2 222أهداف اخلطة الإ�سرتاتيجية لعمل الهيئة .......................................................................................................................................................
2 222اجلدول الزمني لتنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية لعمل الهيئة ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

14

التقرير ال�سنوي 1435هـ (2014م)

61
62
62
62

الف�صل الثالث :تعزيز وحماية حقوق الإن�سان
3 333درا�سة الأنظمة احلالية ......................................................................................................................................................................................
زيارة ال�سجون ودور التوقيف داخل اململكة و خارجها ..................................................................................................................................
2-3
املالحظات على �إجراءات العمل يف ال�سجون ودور التوقيف يف اململكة وما اتخذ حيالها .......................................................................
3-3
معاجلة ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان ........................................................................................................................................................
4-3
ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان ...................................................................................................................................................................................
5-3
رعاية حقوق املواطنني الإن�سانية يف اخلارج ...................................................................................................................................................
6-3
مكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص .................................................................................................................................................................
7-3
تعزيز دور املر�أة يف تنمية املجتمع .....................................................................................................................................................................
8-3

..................................................................................................................................................

63
64
64
65
66
74
77
77
78

الف�صل الرابع :تقارير الهيئة الدورية يف جمال حقوق الإن�سان يف اململكة 79 .....................................................................................
 1-4تقرير حالة حقوق الإن�سان يف اململكة العربية ال�سعودية لعام 1433هـ 80 ....................................................................................................
 2-4تقرير مكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص يف اململكة العربية ال�سعودية لعامي 1431هـ و 1432هـ 86 ..................................................
 3-4تقرير اململكة املعني باال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل (86 .................................................................................. )UPR National Report
 4-4التقارير الدورية (الثاين والثالث والرابع) للمملكة العربية ال�سعودية يف �ش�أن تنفيذ اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب
املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة (2013-2002م) 92 .................................................................................................
الف�صل اخلام�س :التعاون الدويل يف جمال حقوق الإن�سان 113 ....................................................................................................................
 1-5ان�ضمام اململكة �إلى ع�ضوية جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة 114 .............................................................................................
 2-5ان�ضمام اململكة �إلى معاهدات واتفاقيات حقوق الإن�سان الدولية ودرا�سة االن�ضمام �إلى اتفاقيات جديدة 114 .................................
 3-5التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون الفني بني اململكة ومفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان 115 ....................................
 4-5م�ساهمات الهيئة يف �إعداد التنظيمات اخلا�صة مبنظمات وهيئات ومكاتب حقوق الإن�سان االقليمية والدولية املن�ش�أة حديث ًا 116........
 5-5م�شاركات الهيئة يف املنا�سبات وامل�ؤمترات الدولية يف جمال حقوق الإن�سان وا�ستقبال الوفود الأجنبية املهتمة بحقوق الإن�سان116 ...
 6-5االدعاءات ال�صادرة عن الهيئات واملنظمات الدولية والإجراءات املتخذة حيالها 118 ..........................................................................
الف�صل ال�ساد�س :الن�شر والإعالم
�إعداد الن�شرات واملجالت واملطبوعات .........................................................................................................................................................
1-6
البحوث والدرا�سات ..........................................................................................................................................................................................
2-6
املنا�سبات والفعاليات .......................................................................................................................................................................................
3-6
�إنتاج الأفالم التوعوية .....................................................................................................................................................................................
3-6

119
120
120
121
123

........................................................................................................................................................................

الباب اخلام�س :الأداء املايل للهيئة وعقود وم�شروعات العمل املوقعة معها

125

1-1الأداء املايل للهيئة
2-2مباين الهيئة
3-3عقود وم�شروعات العمل املوقعة مع الهيئة ......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

الباب ال�ساد�س :ال�صعوبات واملعوقات واحللول املقرتحة
1-1ال�صعوبات واملعوقات
2-2احللول املقرتحة ..................................................................................................................................................................................................

131

..........................................................................................................................................................................................

الباب ال�سابع :امللحق الإح�صائي

126
127
128
132
132

133

15

كلمة الرئيس
ي�سرين �أن �أقدم �إليكم با�سم هيئة حقوق الإن�سان تقريرها ال�سنوي لعام 1435هـ (2014م) الذي ي�شرح الو�ضع الراهن للهيئة ،ويلقي
ال�ضوء على جلانها والأعمال املوكلة �إليها ،وي�ستعر�ض ما قامت به الهيئة من �إجنازات على ال�صعيدين الداخلي واخلارجيّ ،
ويو�ضح �أداء
الهيئة املايل والعقود وامل�شروعات املوقعة ،ويطرح ال�صعوبات واملع ّوقات التي تواجهها وما ُيقرتح لها من حلول� ،إلى غري ذلك مما يعر�ض
ذكره يف ثنايا التقرير.
�إن الهيئة لتفخر ب�أن ن�سبة التوطني لديها بلغت  %99.9من �إجمايل موظفيها وموظفاتها الذين و�صل عددهم �إلى  385بنهاية عام 1435هـ.
وحر�ص ًا على تعزيز كفاءة موظفيها ورفع قدراتهم ،وفرت الهيئة ملوظفيها برامج تدريب داخلية وخارجية مالئمة لتخ�ص�صاتهم.
وبنهاية عام 1435هـ بلغ عدد امللتحقني بربامج التدريب الداخلية  38موظف ًا وموظف ًة ،وو�صل عدد امللتحقني بربامج التدريب
اخلارجية  81موظف ًا وموظف ًة.
وتعتز هيئة حقوق الإن�سان بنيلها جائزة �أف�ضل املبادرات والإجنازات الإلكرتونية التي مينحها معهد جائزة ال�شرق الأو�سط بدولة الإمارات
العربية املتحدة ،وهي �شهادة جلهود الهيئة يف التحول �إلى بيئة عمل �إلكرتونية .وقد م�ضت الهيئة ُقدُم ًا يف تنفيذ خطتها الإ�سرتاتيجية
بح�سب اجلدول الزمني املر�سوم لها ووفق ًا لأهداف الهيئة التي �أُ�س�ست من �أجلها.
�أما جهود هيئة حقوق الإن�سان يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان فت�شمل درا�سة العديد من الت�شريعات والأنظمة ذات ال�صلة بحقوق
الإن�سان ،كما �أنها قامت مبائتني و�أربعة ع�شر زيارة لل�سجون ودور التوقيف يف اململكة و�أعد على �أثرها تقارير رفعت للمقام ال�سامي
الكرمي واجلهات ذات الإخت�صا�ص والتي متخ�ض عنها جملة من النتائج الإيجابية وهلل احلمد� ،إلى جانب ا�ستقبال ال�شكاوى املتعلقة
بحقوق الإن�سان من خالل القنوات التي وفرتها الهيئة ومن ثم معاجلة هذه ال�شكاوى ،ناهيك مبا ا�ضطلعت به الهيئة يف �سبيل ن�شر
ثقافة حقوق الإن�سان من خالل عقد الدورات وور�ش العمل وغريها من الأن�شطة الإعالمية وامليدانية والتوعوية ،وما د�أبت عليه لرعاية
حقوق املواطنني واملقيمني الإن�سانية ومتابعة حقوق املواطنني يف اخلارج ،ومكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص ،وتعزيز دور املر�أة يف
تنمية املجتمع.
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و�إنفاذ ًا للفقرة ( )5من املادة اخلام�سة من تنظيم الهيئة �أ�صدرت الهيئة عدد ًا من التقارير الدورية عن حقوق الإن�سان منها تقرير حالة
حقوق الإن�سان يف اململكة العربية ال�سعودية لعام 1433هـ املت�ضمن عدد ًا من التو�صيات التي رفعتها الهيئة �إلى مقام خادم احلرمني
ال�شريفني للتوجيه مبا يراه منا�سب ًا يحفظه اهلل؛ �إذ تبني للهيئة احلاجة املا�سة �إلى �سن املزيد من الأنظمة والت�شريعات لكثري من املجاالت،
وتقرير ُا عن جهود احلكومة يف �سبيل منع الإجتار بالأ�شخا�ص� ،إ�ضافة �إلى التقارير التي تقدمها الهيئة با�سم اململكة �إلى جمل�س حقوق
الإن�سان التابع لهيئة الأمم املتحدة باعتبارها ممث ًال عن اململكة يف هذا املجال.
وعلى ال�صعيد اخلارجي� ،ساهمت الهيئة يف �إعداد التنظيمات اخلا�صة مبنظمات ومكاتب حقوق الإن�سان الإقليمية والدولية املن�ش�أة حديث ًا،
و�شاركت يف العديد من املنا�سبات وامل�ؤمترات الدولية يف جمال حقوق الإن�سان ويف ا�ستقبال الوفود الأجنبية املهتمة بهذا اجلانب الإن�ساين،
عالوة على تكفل الهيئة بدرا�سة التقارير الأجنبية حول حقوق الإن�سان يف اململكة والرد عليها.
وتتجلى جهود الهيئة الإعالمية يف ما �أعدته من ن�شرات وجمالت ومطبوعات ،وما �أ�صدرته من بحوث ودرا�سات ،وما �شاركت فيه من
منا�سبات وفعاليات ،مما هو مف�صل يف مو�ضعه من التقرير.
ويف اخلتام� ،أرفع �أ�سمى �آيات ال�شكر والتقدير �إلى مقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �أيده اهلل و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن
عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية رعاه اهلل؛ ملا تلقاه هيئة حقوق الإن�سان من لدنهم من رعاية
كرمية ،و�أتقدم بال�شكر ملن�سوبي الهيئة ومن�سوباتها على ما بذلوه ويبذلونه من جهود متميزة ،وال�شكر مو�صول �إلى اجلهات املتعاونة مع
الهيئة يف كل ما يتعلق بحقوق الإن�سان ونتطلع �إلى املزيد �إن �شاء اهلل تعالى ،و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.

بندر بن حممد العيبان
رئي�س هيئة حقوق الإن�سان
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الباب األول
املقدمة
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١.١نشأة هيئة حقوق اإلنسان

ت�أ�س�ست هيئة حقوق الإن�سان مبوجب «تنظيم هيئة حقوق الإن�سان»
ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )207وتاريخ 1426/8/8هـ
بهدف حماية حقوق الإن�سان وتعزيزها وفق ًا ملعايري حقوق الإن�سان
يف جميع املجاالت ،ون�شر الوعي بها ،والإ�سهام يف �ضمان تطبيق ذلك
يف �ضوء �أحكام ال�شـريعة الإ�سالمية .وتعد الهيئة اجلهة احلكومية
املخت�صة ب�إبداء الر�أي وامل�شورة فيما يتعلق مب�سائل حقوق الإن�سان،
وتتمتع بال�شخ�صية االعتبارية ،ولها اال�ستقالل التام يف ممار�سة
مهامها املن�صو�ص عليها يف هذا التنظيم.

٢.٢املهام األساسية لهيئة حقوق اإلنسان
حدّد تنظيم هيئة حقوق الإن�سان املهام الأ�سا�سية للهيئة ،ومن �أهمها:
•الت�أكد من تنفيذ اجلهات احلكومية املعنية للأنظمة واللوائح
ال�سارية فيما يتعلق بحقوق الإن�سان ،والك�شف عن التجاوزات
املخالفة للأنظمة املعمول بها يف اململكة والتي ت�شكل انتهاك ًا حلقوق
الإن�سان ،واتخاذ الإجراءات النظامية الالزمة يف هذا ال�ش�أن.
• �إبداء الر�أي يف م�شروعات الأنظمة املتعلقة بحقوق الإن�سان،
ومراجعة الأنظمة القائمة واقرتاح تعديلها وفق ًا للإجراءات
النظامية.
•متابعة اجلهات احلكومية لتطبيق ما يخ�صها من ال�صكوك الدولية
حلقوق الإن�سان التي ان�ضمت �إليها اململكة ،والت�أكد من اتخاذ تلك
اجلهات الإجراءات الالزمة لتنفيذها .
•�إبداء الر�أي يف ال�صكوك الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�سان ،فيما
يتعلق بان�ضمام اململكة �إليها� ،أو الأحكام الواردة فيها.
•املوافقة على تقارير اململكة املتعلقة بحقوق الإن�سان ،ورفع ما يلزم
منها من قبل رئي�س الهيئة �إلى رئي�س جمل�س الوزراء.
•زيارة ال�سجون ودور التوقيف يف �أي وقت دون �إذن من جهة
االخت�صا�ص ،ورفع تقارير عنها �إلى رئي�س جمل�س الوزراء
• تلقي ال�شكاوي املتعلقة بحقوق الإن�سان ،والتحقق من �صحتها،
واتخاذ الإجراءات النظامية يف �ش�أنها.
•و�ضع ال�سيا�سة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإن�سان ،واقرتاح �سبل
العمل على ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان والتوعية بها ،وذلك من
خالل امل�ؤ�س�سات والأجهزة املخت�صة بالتعليم والتدريب والإعالم
وغريها.
•املوافقة على �إ�صدار الن�شرات واملجالت واملطبوعات ،املت�صلة
ب�أهداف الهيئة واخت�صا�صها.
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•املوافقة على التقرير ال�سنوي عن �أعمال الهيئة ،والتقرير ال�سنوي
عن حالة حقوق الإن�سان يف اململكة ،ورفعهما �إلى رئي�س جمل�س
الوزراء.
•املوافقة على م�شروع ميزانية الهيئة وح�سابها اخلتامي ورفعهما �إلى
رئي�س جمل�س الوزراء بح�سب الإجراءات النظامية.
•التعاون مع اجلمعيات واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الوطنية والإقليمية
والدولية العاملة يف حقوق الإن�سان ،مبا يحقق �أهداف الهيئة وتنمية
عالقاتها.
•املوافقة على عقد امل�ؤمترات والندوات الداخلية والدولية يف م�سائل
حقوق الإن�سان ،وامل�شاركة فيها ،وفق ًا للإجراءات النظامية يف هذا
ال�ش�أن.
•املوافقة على �إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق مب�سائل حقوق
الإن�سان.
•�إقرار اللوائح الإدارية واملالية ،وحقوق �أع�ضاء جمل�س الهيئة
واملتعاونني معها ومزاياهم ،وذلك باالتفاق مع وزارة اخلدمة
املدنية ،ووزارة املالية.
•تكليف �أع�ضاء جمل�س الهيئة �أو بع�ضهم بالإ�شراف على �إدارات
الهيئة املختلفة.
•�إن�شاء �إدارات �أخرى ،باالتفاق مع وزارة اخلدمة املدنية ووزارة
املالية.
•تكوين جلان دائمة �أو م�ؤقتة من بني الأع�ضاء �أو من غريهم لأداء
مهمات معينة تدخل يف اخت�صا�ص املجل�س.

٣.٣فروع الهيئة
�سعي ًا من الهيئة لأداء ر�سالتها لت�شمل مناطق اململكة كافة ،افتتحت
فروعا لها يف كل من منطقة مكة املكرمة واملنطقة ال�شرقية
الهيئة ً
ومنطقة ع�سري ومنطقة اجلوف ومنطقة حائل ومنطقة الق�صيم
ومنطقة تبوك ،وتتمتع هذه الفروع بعدد من االخت�صا�صات تتمثل يف
الآتي:
1.1تلقي ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان بح�سب تنظيم الهيئة
يف نطاق عمل الفرع جغرافي ًا ،والتحقق من �صحتها ،واتخاذ
الإجراءات النظامية يف �ش�أنها.
2.2الت�أكد من تنفيذ اجلهات احلكومية املعنية يف املنطقة للأنظمة
واللوائح ال�سارية فيما يتعلق بحقوق الإن�سان ،والك�شف عن
التجاوزات املخالفة للأنظمة املعمول بها يف اململكة والتي ت�شكل
انتهاك ًا حلقوق الإن�سان ،واتخاذ الإجراءات النظامية يف هذا
ال�ش�أن.

�1414إعداد التقرير ال�سنوي عن منجزات و�أعمال ومنا�شط الفرع على
�أن ي�شمل:
•حالة حقوق الإن�سان يف منطقة الفرع مثل ( :الع�ضل-والعنف
الأ�سري-والإجتار بالب�شر-والفقر-ونق�ص اخلدمات).
•منجزات و�أعمال ومنا�شط الفرع.
1515القيام ب�أي �أعمال تُطلب من امل�س�ؤولني يف املركز الرئي�س من
متابعة �أو اكمال �إجراء �أو غريها.
1616تنفيذ �أي �أعمال �أخرى يطلبها رئي�س الهيئة.
3.3متابعة اجلهات احلكومية يف املنطقة للت�أكد من اتخاذ تلك
اجلهات الإجراءات الالزمة املتعلقة بتنفيذ االتفاقيات.
4.4زيارة ال�سجون ودور التوقيف ودور الإيواء بح�سب النطاق
اجلغرايف للمنطقة يف �أي وقت دون �إذن من جهة االخت�صا�ص
ورفع تقارير عنها �إلى معايل رئي�س الهيئة.
5.5تنفيذ برامج ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان املخ�ص�صة للفرع والتوعية
بها بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة الواردة يف برنامج ن�شر
ثقافة حقوق الإن�سان ،ومن �أمثلة ذلك :عقد الدورات التدريبية
وور�ش العمل واملحا�ضرات والندوات ملن�سوبي اجلهات احلكومية
والأهلية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان.
6.6ت�شكيل اللجان الداخلية بني �إدارات و�أق�سام الفرع متى ما دعت
احلاجة لذلك.
7.7امل�شاركة يف الندوات وامل�ؤمترات التي تقام يف املنطقة واملتعلقة
بحقوق الإن�سان.
8.8متثيل الهيئة لدى اجلهات احلكومية وغريها يف املنطقة متى ما
دعت احلاجة لذلك.
9.9تقدمي اال�ست�شارات التي تدخل �ضمن اخت�صا�صات الهيئة لفئات
املجتمع كافة عند الطلب.
1010حث امل�ؤ�س�سات التعليمية والرتبوية يف املنطقة كاجلامعات
ومراكز البحث على القيام بالبحوث والدرا�سات ذات العالقة
بحقوق الإن�سان.
1111ا�ستقبال �ضيوف الهيئة القادمني للمنطقة ومرافقتهم وتقدمي كل
ما يحتاجون �إليه من دعم لأداء مهمتهم.
1212تنظيم لقاءات دورية مع املخت�صني يف جمال حقوق الإن�سان من
الإدارات احلكومية يف املنطقة والت�شاور معهم حول حالة حقوق
الإن�سان يف املنطقة ورفع تقرير بذلك لرئي�س الهيئة.
1313ترتيب لقاءات متى ما دعت احلاجة لذلك مع مديري فروع
الإدارات احلكومية ذات العالقة املبا�شرة باخت�صا�ص الهيئة،
وذلك ملناق�شة و�ضع حالة حقوق الإن�سان يف املنطقة ورفع تقارير
بذلك لرئي�س الهيئة.

٤.٤مركز النشر واإلعالم والتوثيق والرتجمة
ن�صت املادة الثانية ع�شرة من تنظيم الهيئة على �إن�شاء مركز للن�شر
والإعالم والتوثيق والرتجمة يف جمال حقوق الإن�سان ،يديره �أحد
�أع�ضاء جمل�س الهيئة املتفرغني بنا ًء على تر�شيح من رئي�س الهيئة.
ويهدف هذا املركز �إلى الإ�سهام يف ن�شر املبادئ واملفاهيم الأ�سا�سية
حلقوق الإن�سان التي تتفق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وت�أ�صيل
ثقافتها ،و�إقامة عالقات التعاون مع الهيئات الدولية وامل�ؤ�س�سات
احلكومية وغري احلكومية العاملة من �أجل النهو�ض بحقوق الإن�سان.
وللمركز على وجه اخل�صو�ص املهمات الآتية:
1.1الإ�شراف على تنظيم امل�ؤمترات والندوات التي تُعقد يف اململكة
حول حقوق الإن�سان.
 2.2ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان ،ومن ذلك �إجراء الدار�سات املقارنة
بني ال�شريعة الإ�سالمية وال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان,
وتوعية املوطنني ،واال�ستعانة بامل�ؤ�س�سات والأجهزة املخت�صة
ب�ش�ؤون التعليم والإعالم والثقافة.
� 3.3إعداد الن�شرات واملجالت واملطبوعات ،املت�صلة ب�أهداف الهيئة
واخت�صا�صاتها.
�4.4إعداد التقرير ال�سنوي عن �أعمال الهيئة ،متهيد ًا لإحالته �إلى
جمل�سها.
 5.5تنظيم دورات خا�صة يف اململكة للتوعية يف جمال حقوق الإن�سان
ملن�سوبي اجلهات املعنية بحقوق الإن�سان وغريهم من املهتمني
بهذا املجال.
 6.6توثيق جميع ما يتعلق بحقوق الإن�سان ,والرتجمة من اللغة
العربية و�إليها.
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ن�ص تنظيم هيئة حقوق الإن�سان يف مادته احلادية ع�شرة على الإدارات
الرئي�سة يف الهيئة ،وهي:
�1.1إدارة ال�ش�ؤون القانونية والدرا�سات والبحوث
من �أبرز مهامها ما يلي:
•تقدمي اال�ست�شارات ال�شرعية والنظامية املقارنة ،فيما يتعلق
مب�سائل حقوق الإن�سان ،وما ُيحال �إليها من جمل�س الهيئة �أو
الرئي�س.
•الإ�سهام يف �إعداد تقارير اململكة الدورية املرتتبة على ان�ضمامها
�إلى ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان.
•�إعداد الرد على الدعاوى يف م�سائل حقوق الإن�سان �أو �إقامتها.
�2.2إدارة املنظمات والعالقات الدولية
من �أبرز مهامها ما يلي:
•التن�سيق مع املنظمات الدولية املخت�صة مب�سائل حقوق الإن�سان
احلكومية وغري احلكومية وامل�ؤ�س�سات املعن ّية بذلك.
•متابعة ق�ضايا ال�سعوديني الذين تتعر�ض حقوقهم لالنتهاك خارج
اململكة.
�3.3إدارة تلقي ال�شكاوى
من �أبرز مهامها ما يلي:
•ا�ستقبال ال�شكاوى ،من الأفراد وامل�ؤ�س�سات واملنظمات وغريها ،يف
م�سائل حقوق الإن�سان.
•التحقق من �صحة ال�شكاوى.
•�إحالة ال�شكاوى ال�صحيحة �إلى الإدارة املعنية يف الهيئة.
�4.4إدارة املتابعة والتحقيق
من �أبرز مهامها ما يلي:
•متابعة �أي �شكوى حتى الو�صول �إلى حلها.
•زيارة ال�سجون ودور التوقيف ،وفق ما يقدره جمل�س الهيئة يف هذا
اخل�صو�ص دون �إذن من جهة االخت�صا�ص.
•التحقيق فيما يتطلب التحقيق فيه من خمالفات يف م�سائل حقوق
الإن�سان.
•رفع نتائج التحقيق يف خمالفات م�سائل حقوق الإن�سان �إلى جمل�س
الهيئة.
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� 5.5إدارة العالقات العامة
من �أبرز مهامها ما يلي:
•التن�سيق بني الإدارات املعنية يف الهيئة ،وما يحيله �إليها جمل�سها �أو
رئي�سها من طلبات يف هذا ال�ش�أن.
•متابعة ما ُينـ�شر يف و�سائل الإعالم املختلفة فيما يتعلق بحقوق
الإن�سان ،والإ�سهام يف الرتتيبات عند �إقامة امل�ؤمترات والندوات
ذات العالقة.
�6.6إدارة ال�ش�ؤون املالية والإدارية
من �أبرز مهامها ما يلي:
•متابعة �ش�ؤون من�سوبي الهيئة.
•متابعة ما يتعلق مبيزانية الهيئة ،وممتلكاتها وما يكفل ت�سيري
عملها.

الهيكل التنظيمي للهيئة

�إدارة عامة

اللجنة العامة

اللجان املتخ�ص�صة

اللجنة الدائمة ملكافحة جرائم
الإجتار بالأ�شخا�ص

جلان ال�صلح

اللجنة الدائمة للردود

الأمانة العامة ملجل�س الهيئة

ال�ش�ؤون القانونية

رئي�س املجل�س

العالقات العامة

التخطيط والتطوير
الن�شر والإعالم

الدرا�سات والبحوث

املنظمات
والعالقات الدولية

تلقي ال�شكاوى

املتابعة والتحقيق

ال�ش�ؤون املالية والإدارية

�إدارة
الدرا�سات والبحوث

�إدارة
�ش�ؤون ال�سعوديني يف اخلارج

�إدارة
�إ�ستقبال ال�شكاوى

�إدارة الر�صد

�إدارة
�ش�ؤون املوظفني

�إدارة
الإح�صاء

�إدارة
العالقات الدولية

�إدارة
فح�ص ال�شكاوى

�إدارة املتابعة والتحقيق

�إدارة
ال�ش�ؤون املالية

وحدة ذوي الإعاقة

�إدارة
الإت�صاالت الإدارية

�إدارة
املنظمات الإقليمية

�إدارة
اخلدمات العامة
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الباب الثاين
اإلطار املرجعي
حلقوق اإلنسان يف اململكة
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أو ًال:اإلطار الشرعي والنظامي حلقوق
اإلنسان يف اململكة
القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية
اململكة دولة ي�ستمد فيها احلكم من �سلطان ال�شريعة الإ�سالمية التي
حت ّرم االعتداء على حقوق الإن�سان وحتث على حمايتها من كل انتهاك،
وكفلت احلماية والتعزيز جلميع جماالت حقوق الإن�سان (املدنية
وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والتنموية والبيئية) يف
�إطار قاعدة ال�ضـرورات اخلم�س التي جاءت ال�شريعة بحفظها وهي:
(حفظ الدين ،والعقل ،والنف�س ،واملال ،والعر�ض) ،وتركت املجال
مفتوح ًا لتحقيق هذا الهدف ال�سامي.
لقد جاء الإ�سالم باحلقوق والواجبات قبل �أن تقرها املواثيق الدولية،
وهي حقيقة ال يجوز جتاهلها ،فقد ن�ص عليها القر�آن الكرمي وال�سنة
وف�صلها علماء الإ�سالم ،وب ّينوا �أ�صول هذه احلقوق ك�ضـرورات
النبويةّ ،
كاما وحمكومني ،فقد
ال ت�ستقيم احلياة بدونها ،يراعيها امل�سلمون ُح ً
�أو�صى الر�سول ﷺ معاذ بن جبل عندما �أر�سله �إلى اليمن ب�ضـرورة
مراعاة حقوق الرعية ،و�سكان البالد ،واحرتام �أماكن عباداتِهِ م،
و�سكناهم ،فكانت مراعاة هذه احلقوق �أ�سا�س ًا �أ�صي ًال يف املعاملة يف
الإ�سالم ،ج�سدتها معامالت الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم ،و�سار
عليها اخللفاء الرا�شدون من بعده ،وا�ستمرت مراعاتها عرب الع�صور
الإ�سالمية املتعاقبة.
وا�ستلهام ًا لهذا املبد�أ� ،شهدت اململكة املزيد من الإ�صالحات املتعلقة
بحقوق الإن�سان التي تُوجت ب�صدور النظام الأ�سا�سي للحكم وحتديث
نظام املناطق ونظام جمل�س ال�شورى و�أنظمة الق�ضاء وغريها.
1.1النظام الأ�سا�سي للحكم
ن�ص النظام الأ�سا�سي للحكم على جمموعة من املبادئ ال�شرعية
والنظامية وذلك ل�ضمان حماية واحرتام حقوق الإن�سان ،وكر�س ب�صفة
خا�صة امل�ساواة بني جميع املواطنني �أمام النظام؛ �إذ ن�صت املادة
( )8منه على «�أن يقوم احلكم يف اململكةعلى �أ�سا�س العدل وال�شورى
وامل�ساواة وفق ال�شريعة الإ�سالمية» ،كذلك توجهت ن�صو�صه مبا�شرة
نحو واجب الدولة حلماية حقوق الإن�سان ،ون�صت مادته ( )26على
�أن «حتمي الدولة حقوق الإن�سان ..وفق ال�شـريعة الإ�سالمية» ،وحدّد
النظام �سلطات الدولة يف ثالث :ال�سلطة الق�ضائية وال�سلطة التنفيذية
وال�سلطة التنظيمية ،وعلى هذه ال�سلطات �أن تتعاون على �أداء وظائفها،
وخادم احلرمني ال�شـريفني رئي�س جمل�س الوزراء هو َ
احلكم بني هذه
ال�سلطات.
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وقد �أكد النظام ا�ستقالل �سلطة الق�ضاء؛ �إذ ن�صت املادة ( )46على
�أن «الق�ضاء �سلطة م�ستقلة وال �سلطان على الق�ضاة يف ق�ضائهم لغري
�سلطان ال�شريعة الإ�سالمية» .و�أ ّكد �أن حق التقا�ضي مكفول بالت�ساوي
للمواطنني واملقيمني ،فن�صت املادة ( )47من النظام على �أن «حق
التقا�ضي مكفول بالت�ساوي للمواطنني واملقيمني يف اململكة ويبني
النظام الإجراءات الالزمة لذلك» ،ون�صت املادة ( )70من النظام
على �أن «ت�صدر الأنظمة واملعاهدات واالتفاقيات الدولية واالمتيازات
ويتم تعديلها مبوجب مرا�سيم ملكية».
وعك�ست ن�صو�ص هذا النظام الكثري من الأحكام التي حتمي وتعزّز
حقوق الإن�سان يف جماالت كثرية مدنية و�سيا�سية واقت�صادية
واجتماعية وثقافية .ويف هذا الإطار ،ن�ص النظام يف مادته ( )18على
�أن «تكفل الدولة حرية امللكية اخلا�صة وحرمتها ..وال ُينزع من �أحد
ملكه �إال للم�صلحة العامة على �أن يعو�ض املالك تعوي�ض ًا عاد ًال».
2.2نظام الق�ضاء ونظام ديوان املظامل
�أهم التدابري التي اتخذتها حكومة اململكة لتعزيز حالة حقوق الإن�سان
�سعيها �إلى �إ�صالح وتطوير النظام الق�ضائي ب�صفته الركيزة الأ�سا�سية
ل�ضمان العدل الذي هو �أحد �أهم هذه احلقوق ،ونظام الق�ضاء ال
ين�صرف فقط �إلى اجلوانب الإجرائية للعملية الق�ضائية ،و�إمنا
يتعلق �أي�ض ًا بالقواعد املو�ضوعية يف الأنظمة واجبة التطبيق .وتُوجت
هذه اخلطوة املهمة ب�صدور نظامي الق�ضاء وديوان املظامل مبوجب
املر�سوم امللكي رقم (م )78/وتاريخ 1428/9/19هـ ،و�أكد نظام
الق�ضاء اجلديد ا�ستقالل الق�ضاء ،وبينّ ال�ضمانات املقررة للق�ضاة
وواليات املحاكم وترتيبها مبا يف ذلك �إن�شاء حمكمة عليا تتولى �ضمن
اخت�صا�صاتها مراقبة �سالمة تطبيق الأحكام ،و�صحة �صدورها،
ومراقبة �شرعية الأنظمة التي ت�صدر يف اململكة ،وبينت اخت�صا�صات
حماكم اال�ستئناف وحماكم الدرجة الأولى ،ونظ ّمت والية كل حمكمة
من هذه املحاكم ،وف�صلت هذه الأحكام حقوق وواجبات الق�ضاة �أثناء
ت�صديهم للق�ضايا التي تُعر�ض عليهم ،وحددت مهام التفتي�ش على
الق�ضاة ،ومهام كتاب العدل واخت�صا�صاتهم .كذلك ت�ضمن النظام
�إن�شاء حماكم الدرجة الأولى التي تتكون من املحاكم العامة ،وت�ؤلف
من دوائر متخ�ص�صة من بينها دوائر التنفيذ والإثباتات النهائية
وما يف حكمها وكذا املحاكم اجلزائية وحماكم الأحوال ال�شخ�صية،
واملحاكم التجارية واملحاكم ال ُع ّمال ّية ،وقد مت العمل بدوائر التنفيذ
وفتح بع�ض حماكم اال�ستئناف يف بع�ض املناطق ،ويجري الآن ا�ستكمال
العمل بكامل هذا النظام.

وق�ضى نظام ديوان املظامل بت�شكيل الديوان وجمل�س الق�ضاء الإداري،
وت�سمية املحاكم الإدارية ،وحماكم اال�ستئناف الإداري ،واملحكمة
الإدارية العليا ،وب ّينت ن�صو�ص النظام اخت�صا�صات كل من هذه
املحاكم ،والأحكام املتعلقة بتعيني ق�ضاة ديوان املظامل ودرجاتهم.
3.3نظام املرافعات ال�شرعية
�صدر �أول نظام للمرافعات ال�شرعية باملر�سوم امللكي رقم (م)21/
وتاريخ 1421/5/20هـ ،ويف 1435/1/22هـ �صدر املر�سوم امللكي رقم
( )1/2باملوافقة على النظام اجلديد للمرافعات ال�شرعية ،وت�ضمن
النظام اجلديد �إعادة �صياغة  266مادة يف النظام القدمي� ،إ�ضافة
�إلى ال�شطب والتعديل يف نحو  % 40من مفردات النظام املعدل الذي
بلغت مواده  242مادة ،جاءت يف  14باب ًا منوع ًا و�شامال .ومما ال �شك
فيه �أن نظام املرافعات ال�شرعية اجلديد ُيعد �إ�ضافة كبرية�إلى النظام
الق�ضائي يف اململكة� ،إذ �سي�سهم يف تر�سيخ العدالة واال�ستقالل،
و�سيبعث الطم�أنينة يف نفو�س املتعاملني يف ظل وجود نظام يحفظ
حقوقهم .ومن �أبرز مالمح النظام اجلديد :الت�صدي للدعاوى الكيدية،
وحماكمة َمن يتورط يف ذلك وفق �آليات يقررها ناظر الق�ضية ،كذلك
�أقر النظام اجلديد اخت�صا�ص املحاكم العمالية بالنظر يف املنازعات
املتعلقة بعقود العمل والأجور واحلقوق وطلبات التعوي�ض عن �إ�صابات
العمل� ...إلخ .كذلك �أجاز النظام اجلديد اال�ستعانة بالقطاع اخلا�ص
يف حت�ضري اخل�صوم ،بالإ�ضافة �إلى ا�ستمرار اال�ستعانة باملح�ضرين،
مما �سي�سهم يف �سرعة و�سهولة تبليغ اخل�صوم ،الأمر الذي �سينعك�س
�إيجاب ًا على �سري الدعوى .و�أكدت �إحدى التعديالت م�س�ألة حق الزوجة
يف �إقامة دعواها يف بلدها �أو بلد الزوج ،لي�سري احلكم يف ذلك على
دعاوى احل�ضانة والزيارة يف الأحوال ال�شخ�صية.
4.4نظام الإجراءات اجلزائية
�صدر نظام الإجراءات اجلزائية الأول باملر�سوم امللكي رقم (م)39/
وتاريخ 1422/7/28هـ  ،ويف 1435/1/22هـ �صدر املر�سوم امللكي رقم
(م )2/باملوافقة على نظام الإجراءات اجلزائية اجلديد ليحل حمل
النظام القدمي .ويعد هذا النظام من �أهم الت�شريعات التي �صدرت
يف اململكة؛ لأنه يتعامل ب�شكل مبا�شر مع �أهم الق�ضايا املتعلقة بحقوق
الإن�سان ،ولأنه يحدد ب�شكل وا�ضح الإجراءات ابتدا ًء من ال�ضبط
حتى تقدمي املتهم للمحاكمة؛ ونظم ال�ضمانات ال�شاملة التي حتمي
حق املتهم يف الرباءة ،وحظر كل �أ�شكال الإيذاء اجل�سدي واملعنوي �أو
تعري�ض املتهم للتعذيب �أو املعاملة املهينة للكرامة ،و�أكد حق كل متهم
يف اال�ستعانة مبحام للدفاع عنه يف مرحلتي التحقيق واملحاكمة .وبينت
ن�صو�ص هذا الت�شريع جميع الإجراءات املتعلقة بالقب�ض والتوقيف،
وحرية الدفاع لكل متهم ،وحماية احلرية ال�شخ�صية لأي �إن�سان بحيث

ال يجوز القب�ض عليه �أو تفتي�شه �أو توقيفه �أو حب�سه �إال يف الأحوال
املن�صو�ص عليها نظام ًا ،و�أكدت حق كل �إن�سان يف حرمة �شخ�صه
وم�سكنه ومكتبه ومركبه وو�سائل ات�صاله.
5.5نظام املحاماة
�صدر نظام املحاماة باملر�سوم امللكي رقم (م )38/بتاريخ
1422/7/28هـ ،وقد ا�شتمل النظام على التعريف مبهنة املحاماة
و�أهدافها يف �إظهار العدالة ،و�شروط مزاولتها ،و�أو�ضح كذلك حقوق
املحامني وواجباتهم يف امل�ساعدة على حتقيق العدالة واحرتام املهنة
واالمتناع من �أي عمل يخل ب�شرف املهنة والأهداف املنتظرة منها.
6.6نظام مكافحة جرائم االجتار بالأ�شخا�ص
�صدر هذا النظام مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )40/وتاريخ
1430/7/21هـ ،وهو جت�سيد ملبادئ ال�شريعة الإ�سالمية التي متنع
ا�ستغالل �إن�سان لإن�سان �آخر .ومن �أبرز مالمح النظام حظر الإجتار
ب�أي �شخ�ص ب�أي �شكل من الأ�شكال مبا يف ذلك �إكراهه �أو تهديده �أو
االحتيال عليه �أو خداعه �أو خطفه� ،أو ا�ستغالل الوظيفة �أو النفوذ �أو
�إ�ساءة ا�ستعمال �سلطة ما عليه �أو ا�ستغالل �ضعفه� ،أو �إعطاء مبالغ
مالية �أو مزايا �أو تلقيها لنيل موافقة �شخ�ص له �سيطرة على �آخر،
من �أجل االعتداء اجلن�سي �أو العمل �أو اخلدمة ق�سر ًا �أو الإ�ستجداء �أو
اال�سرتقاق �أو املمار�سات ال�شبيهة بالرق �أو اال�ستعباد �أو نزع الأع�ضاء
�أو �إجراء جتارب طبية عليه.
وملراقبة تنفيذه�ُ ،ش ِّكلت جلنة دائمة ملكافحة جرائم الإجتار
بالأ�شخا�ص يف «هيئة حقوق الإن�سان» ت�ضم ممثلني من وزارات:
الداخلية ،واخلارجية ،والعدل ،وال�ش�ؤون االجتماعية ،والعمل ،والثقافة
والإعالم ،مبوجب قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم ( )244وتاريخ
1430/7/20هـ ،وقد حدد القرار اخت�صا�صات اللجنة مبا يلي:
•متابعة �أو�ضاع �ضحايا الإجتار بالأ�شخا�ص ل�ضمان عدم معاودة
�إيذائهم.
•التن�سيق مع ال�سلطات املخت�صة لإعادة املجني عليه �إلى موطنه
الأ�صلي يف الدولة التي ينتمي �إليها بجن�سيته �أو �إلى مكان �إقامته يف
�أي دولة �أخرى متى طلب ذلك.
•التو�صية ب�إبقاء املجني عليه يف اململكة ومعاجلة �أو�ضاعه النظامية
مبا ميكنه من العمل �إذا اقت�ضى الأمر ذلك.
•و�ضع �سيا�سة حتث على البحث الن�شيط عن ال�ضحايا وتدريب
الأفراد على و�سائل التعرف على ال�ضحايا.
•التن�سيق مع �أجهزة الدولة فيما يتعلق باملعلومات والإح�صائيات
املتعلقة بجرائم الإجتار بالأ�شخا�ص.
•�إعداد البحوث واملعلومات واحلمالت الإعالمية واملبادرات
االجتماعية واالقت�صادية ملنع الإجتار بالأ�شخا�ص ومكافحته.
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وقد و�ضعت اللجنة برناجم ًا عملي ًا لتحقيق �أهدافها بتعاون وثيق مع
القطاعات والإدارات ذات ال�صلة ،وكذا مع بع�ض جمعيات املجتمع
املدين ،وي�شمل هذا الربنامج عمليات يف التدريب والتوعية والإعالم
والإر�شاد والتوجيه ،وتقدمي امل�ساعدات املبا�شرة لل�ضحايا .وقد مل�ست
الهيئة التجاوب والتفاعل من ممثلي اجلهات احلكومية لدى اللجنة؛
�إذ �ساهموا ب�شكل كبري يف ت�سهيل مهامها وم�س�ؤولياتها ،ومن ذلك
م�ساعدة وعالج عدد من احلاالت التي جل�أت �إلى اللجنة.
�7.7أنظمة وقرارات �أخرى
حر�ص ًا على �ضمان احلماية القانونية ملجموعة من احلقوق� ،سنت
اململكة عدد ًا من الأنظمة التي ت�ستهدف تر�سيخ حقوق معينة من
�أمثلتها:
•مبوجب املادة ( )27من نظام امل�ؤ�س�سات ال�صحفية ال�صادر
باملر�سوم امللكي رقم (م )20/وتاريخ 1432/5/8هـ �أُن�شئت هيئة
ال�صحافيني ال�سعوديني يف 1423/12/22هـ ،حلماية حقوقهم
وتنظيم العالقة بني امل�ؤ�س�سات ال�صحفية ورجال الإعالم.
•�إقرار نظام العمل اجلديد ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م)51/
وتاريخ 1426/08/ 23هـ ،الذي يتيح للمر�أة فر�ص عمل كبرية يف
خمتلف املجاالت دون �أي متييز ،ويحد من كثري من التجاوزات التي
متثل انتهاك ًا حلقوق العامل من قبل �صاحب العمل.
•�صدور نظام مزاولة املهن ال�صحية مبوجب املر�سوم امللكي رقم
(م )59/بتاريخ 1426/11/4هـ ،وي�شمل  44مادة جاءت يف خم�سة
ف�صول �شاملة لأوجه عديدة من اخلدمات ال�صحية ،ومن �أهمها ما
ورد يف املادة ( )5من �أنه «يزاول املمار�س ال�صحي مهنته مل�صلحة
الفرد واملجتمع يف نطاق احرتام حق الإن�سان يف احلياة و�سالمته
وكرامته مراعي ًا يف عمله العادات والتقاليد ال�سائدة يف اململكة
مبتعد ًا عن اال�ستغالل».
•�صدور نظام الهيئة العامة للوالية على �أموال القا�صرين ومن يف
حكمهم عام 1427هـ ،ويخت�ص بالو�صاية على �أموال القا�صرين
والذين ال ويل وال و�صي لهم يف �إدارة �أموالهم ،وكذلك القوامة على
�أموال ناق�صي الأهلية وفاقديها ،و�إدارة �أموال من ال ُيعرف لهم
وارث و�أموال الغائبني واملفقودين والوكالة عنهم يف امل�سائل املالية،
وحفظ �أموال املجهولني واللقطات وال�سـرقات حتى تثبت لأ�صحابها
�شرع ًا ،والإ�شراف على ت�صرفات الأو�صياء والأولياء.
•�صدور الإ�سرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الف�ساد
بقرار من جمل�س الوزراء ذي الرقم ( )43وتاريخ 1428/2/1هـ،
واملوافقة على تنظيم الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد بنا ًء على قرار
جمل�س الوزراء رقم ( )165وتاريخ 1432/5/28هـ.
•�صدور الأمر ال�سامي ب�شمول الأيتام من ذوي الظروف اخلا�صة ممن
جتاوز �سن الثامنة ع�شرة بنظام ال�ضمان االجتماعي ،واال�ستفادة
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من جميع املزايا والربامج التي يقدمها ال�ضمان االجتماعي للفئات
امل�شمولة بنظامه يف �شهر ذي احلجة لعام 1430هـ.
•�صدور الأمر ال�سامي رقم (�أ )191/بتاريخ 1430/12/13هـ،
القا�ضي بت�شكيل جلنة برئا�سة �سمو �أمري منطقة مكة املكرمة
للتحقيق وتق�صي احلقائق يف �أ�سباب الأحداث امل�أ�سوية التي نتجت
عن هطل الأمطار على حمافظة جدة ،و�صرف مبلغ مليون ريال
لذوي كل �شهيد غرق يف فاجعة ال�سيول.
•�صدور الأمر ال�سامي ب�إن�شاء ع�شرة �آالف وحدة �سكنية للمواطنني
النازحني �إلى مركز الإيواء يف منطقة جازان من جراء العمليات
الع�سكرية ملنع املت�سللني �إلى اململكة يف �أواخر عام 1430هـ.
�8.8صكوك حقوق الإن�سان الدولية و الإقليمية التي
ان�ضمت �إليها اململكة
وا�صلت اململكة �سيا�سة التعاون مع املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان
وجمل�س حقوق الإن�سان والهيئات الدولية ذات ال�صلة كافة ،وم�ضت
يف جهودها ال�ستكمال االن�ضمام �إلى منظومة حقوق الإن�سان الدولية؛
�إذ �صادقت اململكة على عدد كبري من االتفاقيات الأ�سا�سية يف جمال
حقوق الإن�سان و يف املجاالت املرتبطة باالتفاقيات التي ت�شرف عليها
منظمة العمل الدولية ( ،)ILOوهي:
•االتفاقية الدولية حلقوق الطفل ،وقد �صادقت اململكة عليها يف عام
1996م.
•االتفاقية الدولية ملناه�ضة جميع �أ�شكال التمييز العن�صري ،وقد
�صادقت اململكة عليها يف عام 1997م.
•االتفاقية الدولية ملناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،وقد �صادقت اململكة عليها يف
عام 1997م.
•االتفاقية الدولية ملناه�ضة كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،وقد
�صادقت اململكة عليها يف عام 2000م.
•االتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وقد �صادقت
اململكة عليها يف عام 2008م.
•الربوتوكول امللحق باالتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،وقد �صادقت اململكة عليها يف عام 2008م.
•الربوتوكول الأول امللحق باالتفاقية الدولية حلقوق الطفل واخلا�ص
باال�ستغالل اجلنـ�سي للأطفال ،وقد �صادقت اململكة عليه يف عام
2010م.
•الربوتوكول الثاين امللحق باالتفاقية الدولية حلقوق الطفل واخلا�ص
با�ستغالل الأطفال يف النزاعات امل�سلحة ،وقد �صادقت اململكة عليه
يف عام 2010م.
•امليثاق العربي حلقوق الإن�سان املوافق عليه يف اجتماع جمل�س جامعة

الدول العربية املنعقد بتون�س يف عام 2004م ,و�صادقت اململكة
عليه مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )19/وتاريخ 1430/3/27هـ.
ٌ
طرف يف عدد من االتفاقيات الإقليمية يف جمال حقوق
واململكة
الإن�سان ،وهي:
•�إعالن القاهرة لن�شر وتعليم حقوق الإن�سان لعام 2000م.
•عهد حقوق الطفل يف الإ�سالم لعام 2005م.
•�إعالن الريا�ض حول حقوق الإن�سان يف ال�سلم واحلرب لعام
2003م.
•امليثاق العربي حلقوق الإن�سان املوافق عليه يف اجتماع جمل�س جامعة
الدول العربية املنعقد بتون�س يف عام 2004م ،وقد �صادقت اململكة
عليه مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )19/وتاريخ 1430/3/27هـ.
وال تزال الهيئة تدر�س م�س�ألة االن�ضمام �إلى عدد من العهود
واالتفاقيات ،ومنها:
•العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،والعهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق االجتماعية واالقت�صادية والثقافية.
•االتفاقية الدولية للحماية من االختفاء الق�سري ُ
(�شكلت جلنة يف
هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء ال�ستكمال م�س�ألة االن�ضمام �إلى هذه
االتفاقية ،مب�شاركة خمت�صني من اجلهات احلكومية ذات ال�صلة
مبو�ضوع االتفاقية).

ثانيًا.اإلطار املؤسسي حلماية وتعزيز حقوق
اإلنسان يف اململكة

طبق ًا للنظام الأ�سا�سي للحكم يف اململكة ،تتولى احلكومة تنفيذ �سيا�سة
دقيقة وحمكمة يف جمال حقوق الإن�سان على جميع م�ستوياتها من
الدفاع عنها وتعزيز مكت�سباتها وتنميتها ون�شر ثقافتها �إلى الرتبية
عليها والتدريب على مبادئها ومفاهيمها ،وتتكامل �أدوار وم�س�ؤوليات
القطاعات احلكومية كافة يف هذا املجال .وعلى الرغم من �أن هيئة
حقوق الإن�سان – وفق ًا ملا جاء يف تنظيمها -تعد «اجلهة احلكومية
املخت�صة ب�إبداء الر�أي وامل�شورة فيما يتعلق مب�سائل حقوق الإن�سان»،
يتولى كل قطاع حكومي مهمة خا�صة من املهام ذات ال�صلة بحماية
حقوق الإن�سان وتنميتها يف �إطار �سيا�سة موحدة تبنى على ر�ؤية واحدة
ور�سالة واحدة تعمل على و�ضع التوجيهات امللكية ال�سامية مو�ضع
التنفيذ يف �إطار الر�ؤية الر�شيدة خلادم احلرمني ال�شريـفني -حفظه
اهلل -من �أجل مزيد من الرفاهية ملواطني اململكة واملقيمني فيها.
وعلى هذا الأ�سا�س ،تتعاون القطاعات احلكومية املعنية على اتخاذ
جميع الرتتيبات والتدابري الالزمة ل�ضمان حقوق الإن�سان لكل مواطن
�أو مقيم على �أر�ض اململكة� .سواء �أتعلق الأمر باحلق يف الأمن �أم العدل
�أم الرتبية والتعليم �أم ال�صحة �أو العمل �أم غري ذلك من احلقوق ،ف�إن
اجلهات احلكومية ت�سهر  -ك ٌل يف جمال اخت�صا�صه  -على �ضمان
التمتع باحلقوق كافة.

1.1جمل�س الوزراء
جمل�س الوزراء هيئة تنظيمية ير�أ�سها امللك ،ويت�ألف من:
1.1رئي�س جمل�س الوزراء.
2.2نواب رئي�س جمل�س الوزراء.
3.3الوزراء العاملني.
4.4وزراء الدولة الذين يعينون �أع�ضاء يف جمل�س الوزراء ب�أمر
ملكي.
5.5م�ست�شاري امللك الذين يعينون �أع�ضاء يف جمل�س الوزراء
ب�أمر ملكي.
ويتولى جمل�س الوزراء ر�سم �سيا�سة اململكة الداخلية واخلارجية
واملالية واالقت�صادية والتعليمية والدفاعية وجميع ال�ش�ؤون العامة
للدولة والإ�شراف تنفيذها ،والنظر يف قرارات جمل�س ال�شورى.
ويدخل يف اخت�صا�صاته التنفيذية :مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح
والقرارات و�إحداث وترتيب امل�صالح العامة ،ومتابعة تنفيذ اخلطة
العامة للتنمية و�إن�شاء جلان تتحرى عن �سري �أعمال الوزارات
والأجهزة احلكومية الأخرى� ،أو عن ق�ضية معينة ،وترفع هذه اللجان
نتائج حترياتها �إلى املجل�س يف الوقت الذي يحدده لها ،وينظر املجل�س
يف نتائج حترياتها ،وله �إن�شاء جلان للتحقيق يف �ضوء ذلك والبت يف
النتيجة مع مراعاة ما تق�ضي به الأنظمة واللوائح.
2.2الق�ضاء

�أ) الق�ضاء العام

حظي الق�ضاء يف اململكة منذ ت�أ�سي�سها بعناية خا�صة خولته جميع
ال�صالحيات لإر�ساء العدل وحفظ احلقوق ،يف �إطار من العدل
وامل�ساواة والكرامة التي ت�ستند �إلى �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
ال�سمحة ،ومبادئها ال�سامية .و�سواء �أتعلق الأمر بالق�ضاة �أم �أع�ضاء
هيئة التحقيق واالدعاء العام� ،أم بكل م�ساعدي الق�ضاء ،ف�إن الدولة
قد و�ضعت ال�ضمانات الالزمة كافة ،ووفرت الظروف املنا�سبة لكي
يقوم اجلميع ،ك ٌل من موقعه ،بتحقيق العدالة.
وتتكون املحاكم يف اململكة وفق ًا لنظام الق�ضاء اجلديد من:
�أ -املحكمة العليا.
ب -حماكم اال�ستئناف.
ج-حماكم الدرجة الأولى ،وهي( :املحاكم العامة ،واملحاكم
اجلزائية ،وحماكم الأحوال ال�شخ�صية ،واملحاكم التجارية،
واملحاكم العمالية).

ب) ديوان املظامل

هيئة ق�ضاء �إداري م�ستقلة ،ترتبط مبا�شرة بامللك ،ويتمتع ديوان
املظامل وق�ضاته بال�ضمانات املن�صو�ص عليها يف نظام الق�ضاء،
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ويلتزمون بالواجبات املن�صو�ص عليها فيه .وتتكون حماكم ديوان
املظامل من:
�أ -املحكمة الإدارية العليا.
ب -حماكم اال�ستئناف الإدارية.
ج -املحاكم الإدارية.
3.3جمل�س ال�شورى
يعد جمل�س ال�شورى ال�سلطة التنظيمية يف اململكة ،فهو �أحد �أهم
ال�سلطات التي حددها النظام الأ�سا�سي للحكم .ومن اخت�صا�صاته
�إبداء الر�أي يف ال�سيا�سات العامة للدولة التي حتال �إليه من رئي�س
جمل�س الوزراء ،وله على وجه اخل�صو�ص:
�أ-مناق�شة اخلطة العامة للتنمية االقت�صادية واالجتماعية و�إبداء
الر�أي نحوها.
ب-درا�سة الأنظمة واللوائح واملعاهدات واالتفاقيات الدولية
واالمتيازات واقرتاح ما يراه ب�ش�أنها.
ج -تف�سري الأنظمة.
د-مناق�شة التقارير ال�سنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة
احلكومية الأخرى واقرتاح ما يراه حيالها.
ون�صت املادة ( )17من نظام جمل�س ال�شورى على �أن «:تُرفع قرارات
جمل�س ال�شورى �إلى رئي�س جمل�س الوزراء ويحيلها �إلى جمل�س الوزراء
للنظر فيها ،ف�إن اتفقت وجهات نظر املجل�سني �صدرت بعد موافقة
امللك عليها ،و�إن تباينت وجهات النظر ،فللملك �إقرار ما يراه».
ون�صت املادة ( )18على �أن« :ت�صدر الأنظمة ،واملعاهدات واالتفاقيات
الدولية ،واالمتيازات ،وتُعدّل ،مبوجب مرا�سيم ملكية ،بعد درا�ستها
من جمل�س ال�شورى» ،وجاء يف املادة (� )23أن « :لكل ع�شرة �أع�ضاء
يف جمل�س ال�شورى ،حق اقرتاح م�شروع نظام جديد� ،أو تعديل نظام
نافذ ،وعر�ضه على رئي�س جمل�س ال�شورى ،وعلى رئي�س املجل�س رفع
االقرتاح �إلى امللك».
4.4وزارة الداخلية
تقوم الوزارة بدور �أ�سا�سي ومهم من خالل قطاعاتها املختلفة ،ومن
بني اخت�صا�صاتها ما يلي:
•حفظ الأمن والنظام وحتقيق التنمية يف مناطق اململكة ،وكفالة
حقوق املواطنني وحرياتهم.
•حتقيق التنمية يف مناطق اململكة ،وامل�شاركة يف ر�سم ال�سيا�سات
الرامية لتح�سني املناطق وتطويرها ،وكفالة حقوق املواطنني
وحرياتهم.
•ت�أمني �سالمة حجاج بيت اهلل احلرام وحمايتهم من املخاطر؛
تام.
ليت�سنى لهم ت�أدية منا�سكهم وعبادتهم بحرية كاملة و�أمان ٍ
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•حماربة كل �أ�شكال اجلرمية والف�ساد والرذيلة.
•حرا�سة املن�ش�آت ال�صناعية والبرتولية واحليوية.
•مكافحة التهريب والت�سلل �إلى حدود اململكة الربية والبحرية
ومياهها الإقليمية.
•�ضبط مهربي ومروجي ومتعاطي املخدرات ،و�إحباط عمليات
التهريب وتعقب ع�صاباتها داخلي ًا وخارجي ًا ،والرقابة على التجارة
امل�شروعة للمواد اخلطرة.
•حماربة الإرهاب بكل �صوره و�أ�شكاله يف الداخل ،ودعم التعاون
الدويل على حماربته يف اخلارج.
•تعزيز التعاون والتن�سيق مع املنظمات الدولية والإقليمية ملكافحة
اجلرمية وتهريب املخدرات ،وغ�سل الأموال.
•توثيق الوقائع املدنية للمواطنني يف ال�سجل املدين ،و�إ�صدار الوثائق
الر�سمية لإثبات اجلن�سية ،و�إ�صدار جوازات ال�سفر للمواطنني.
•تدوين الوقائع املدنية للأجانب داخل اململكة ،وتنظيم قدوم
الوافدين �إلى اململكة ودخولهم �إليها.
5.5وزارة اخلارجية
فيما يخت�ص بحقوق الإن�سان ،ت�سعى الوزارة �إلى تفعيل التعاون الدويل
مع املنظمات الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان ويف مقدمتها �أجهزة
الأمم املتحدة املخت�صة بحقوق الإن�سان مثل املفو�ضية ال�سامية حلقوق
الإن�سان وجمل�س حقوق الإن�سان� ،إ�ضافة �إلى الأجهزة واملنظمات
الإقليمية املعنية بحقوق الإن�سان مثل اللجنة العربية الدائمة حلقوق
الإن�سان يف �إطار جامعة الدول العربية ،والهيئة امل�ستقلة حلقوق
الإن�سان يف �إطار منظمة التعاون الإ�سالمي ،ومكتب حقوق الإن�سان
يف �إطار جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،وغريها من املنظمات
والهيئات الدولية املعنية بحقوق الإن�سان .و�ساهمت تلك اجلهود يف
ت�سهيل مهام الهيئة ودعم جهودها وتعزيز دورها يف جمال التعاون
الدويل مع الهيئات واملنظمات الدولية.
6.6وزارة الرتبية والتعليم
تخت�ص الوزارة بو�ضع ال�سيا�سات التعليمية ،وتعمل من �أجل توفري
فر�ص التعليم �أمام اجلميع ،مبا يحقق الق�ضاء على اجلهل وحمو
الأمية ،و�إعداد �أجيال واعية ومتعلمة ت�ساهم يف تنمية املجتمع عرب
�إك�ساب الفرد القيم والتعاليم الإ�سالمية واملثل العليا ،واملعارف
واملهارات املختلفة ،وتنمية االجتاهات ال�سلوكية البناءة ،وتطوير
املجتمع اقت�صاديا واجتماع ًّيا وثقافي ًا ،وتهيئة �أفراده ليكونوا �أع�ضا ًء
نافعني من خالل اال�ستفادة من خمتلف املعارف الإن�سانية .ويف �إطار
الرفع من جودة التعليم والأخذ ب�أ�سباب التقدم ومواكبة التطورات
احل�ضارية العاملية ،يعمل م�شروع خادم احلرمني ال�شريفني لتطوير
التعليم العام على بناء جمتمع معريف ي�سهم يف الو�صول باململكة �إلى
م�صاف الدول املتقدمة وحتقيق امل�شاركة امل�ستقبلية للن�شء يف بناء
جمتمع متقدم يف جميع املجاالت.

7.7وزارة التعليم العايل
تخت�ص الوزارة بالإ�شراف على تقدمي التعليم العايل واملتخ�ص�ص
للمواطنني يف اململكة العربية ال�سعودية ،وقد حتقق للتعليم العايل
تطورات نوعية وكمية ا�سرتعت انتباه املهتمني ب�ش�ؤون التعليم العايل يف
خمتلف دول العامل؛ فقد قفز عدد اجلامعات يف غ�ضون �سبع �سنوات
من (� )7إلى ( )24جامعة ذات طاقة ا�ستيعابية عالية ،وموزعة
جغرافي ًا بني مناطق اململكة؛ لإتاحة فر�ص التعليم يف التخ�ص�صات
العلمية لأبناء اململكة كافة ،ومن �أهمها جامعة امللك عبداهلل للعلوم
والتقنية ،وهي جامعة �أبحاث للدرا�سات العليا ،تخت�ص بتنفيذ �أحدث
البحوث الأ�سا�سية والبحوث املوجهة نحو حتقيق �أهداف حمددة يف
جمال العلوم والتقنية.
و�أدخلت الوزارة تغيريات جذرية للو�صول �إلى هيكلة جديدة للجامعات
يف اململكة بحيث تتنا�سب مع توجهات �سوق العمل ال�سعودي والعاملي،
و�أتاح برنامج خادم احلرمني ال�شـريفني لالبتعاث اخلارجي فر�ص
تلقي العلوم واملعارف يف �أكرث من ( )50بلد ًا حول العامل مبا ي�ضمن
التنوع الكمي والكيفي للمعرفة بهدف �إعداد موارد ب�شـرية م�ؤهلة
ت�أهي ًال عالي ًا؛ لت�صبح مناف�س ًا عاملي ًا يف �سوق العمل وجماالت البحث
العلمي ورافد ًا مهم ًا يف دعم اجلامعات ال�سعودية والقطاعني احلكومي
والأهلي بالكفاءات املتميزة.
8.8وزارة ال�صحة
تخت�ص الوزارة بالإ�شراف على توفري الرعاية ال�صحية بجميع
م�ستوياتها ،وتعزيز ال�صحة العامة ،والوقاية من الأمرا�ض ،واقرتاح
م�شاريع الأنظمة واللوائح املنظمة للقطاع ال�صحي العام واخلا�ص،
ومراقبة �أدائه مع االهتمام باجلانب البحثي والتدريب الأكادميي
وجماالت اال�ستثمار ال�صحي؛ وذلك يف �سبيل الو�صول باحلالة
ال�صحية ل�سكان اململكة العربية ال�سعودية �إلى �أف�ضل م�ستوى مبا يحقق
خف�ض ن�سب الإ�صابة بالأمرا�ض املعدية واملزمنة ون�سب وفيات الأمومة
والر�ضع ،و�ضمان تقدمي اخلدمات ال�صحية الالزمة بامل�شاركة مع
الأجهزة املعنية الأخرى للحجاج واملعتمرين والزائرين ،والو�صول �إلى
رعاية �صحية نوعية تتما�شى مع املعايري الدولية.
9.9وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
تخت�ص الوزارة بتحقيق النمو واال�ستقرار االجتماعي للمجتمع بفئاته
كافة ،والعمل على وقايته من عوامل ال�ضعف والتفكك ،من خالل
ت�شجيع برامج رعاية الطفولة يف مراكز وجلان التنمية االجتماعية
واجلمعيات اخلريية ،و�إن�شاء وحدات اجتماعية ميدانية للأ�سرة
والطفولة ،و�أخرى ميدانية تابعة للإدارة العامة للرعاية الالحقة،
ودعمها بالباحثني االجتماعيني والباحثات ،وتعزيز برامج احلماية
االجتماعية من �أجل احلد من مظاهر العنف الأ�سري ،ورعاية املفرج
عنهم من ال�سجون ومدمني املخدرات واملر�ضى النف�سيني ،وتوفري
الرعاية االجتماعية للأفراد والأ�سر يف بيئتهم الطبيعية ،من خالل
ت�شجيع ودعم الأ�سر البديلة لرعاية الأيتام ومن يف حكمهم ،وكذلك

دعم برامج املعوقني املقيمني مع �أ�سرهم مالي ًا وفني ًا ،وم�ساعدة
اجلمعيات اخلريية على�أداء مهامها ،وترخ�ص لإن�شاء جمعيات خريية
نوعية وخا�صة ،وتقدمي امل�ساعدات املالية والعينية لذوي الدخول
املنخف�ضة ،وامل�ساعدة على حتويل بع�ض من ال�شرائح املتلقية للمعونات
�إلى منتجة معتمدة على نف�سها عرب الربامج الإنتاجية.
1010وزارة اخلدمة املدنية
تخت�ص الوزارة بالإ�شراف على �ش�ؤون اخلدمة املدنية يف الوزارات
وامل�صالح احلكومية العامة والأجهزة ذوات ال�شخ�صية املعنوية وتعنى
باقرتاح �أنظمة اخلدمة املدنية ومراقبة تنفيذها ،عالوة على �إجراء
الدرا�سات والبحوث يف جمال اخلدمة املدنية والعمل على تطوير
اخلدمة املدنية ورفع كفاءة العاملني بها وو�ضع القواعد والإجراءات
اخلا�صة ب�شغل الوظائف وت�صنيفها واقرتاح الرواتب والأجور والبدالت
واملكاف�آت والتعوي�ضات وامل�شاركة يف درا�سة الوظائف املطلوب �إحداثها
للت�أكد من مطابقتها لقواعد ت�صنيف الوظائف و�إعداد القواعد
والإجراءات اخلا�صة بحفظ �سجالت موظفي الدولة والتعاون مع
�إدارات �ش�ؤون املوظفني يف اجلهات احلكومية للو�صول �إلى �أف�ضل
الطرق لتنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات املتعلقة ب�ش�ؤون املوظفني
�إ�ضافة �إلى فح�ص تظلمات املوظفني املحالة �إليها من اجلهات
املخت�صة.
1111وزارة العمل
ً
تخت�ص الوزارة بتنظيم القوى العاملة وفقا ملا ن�ص عليه نظام العمل،
وتخطيط املوارد الب�شرية وتطويرها ،وت�سوية اخلالفات العمالية يف
القطاع اخلا�ص ،من خالل جملة من املهام التي ت�ضطلع بها منها:
1.1ر�سم ال�سيا�سة العامة لل�ش�ؤون العمالية يف اململكة يف نطاق �سيا�سة
الدولة العامة وفق املبادئ الإ�سالمية والعدالة االجتماعية،
بهدف حتقيق اال�ستخدام الكامل ،وفر�ص العمل امل�ستقر املجزي
للمواطنني ،وتهيئة ظروف وعالقات العمل لزيادة الإنتاج،
وحت�سني م�ستويات املعي�شة ،وتوطيد العالقات الإن�سانية بني
�أ�صحاب العمل.
2.2بحث ودرا�سة املو�ضوعات وامل�شكالت العمالية �ضمن �إطار
خطط وم�شاريع التنمية االقت�صادية واالجتماعية باال�شرتاك مع
الأجهزة املخت�صة يف اململكة.
3.3و�ضع اخلطط ور�سم ال�سيا�سات املتعلقة بتوظيف ال�سعوديني
وتوطني الوظائف يف من�ش�آت القطاع اخلا�ص يف �ضوء ما ورد
يف نظام العمل ،وقرار جمل�س الوزراء رقم (  )50وتاريخ
1415/4/21هـ ،والقرارات والتعليمات الأخرى املتعلقة بهذا
ال�ش�أن.
4.4الإ�شراف علي ا�ستقدام ونقل خدمات وا�ستخدام القوى العاملة
والرتاخي�ص لها بالعمل لدى من�ش�آت القطاع اخلا�ص ،و�إ�صدار
تراخي�ص مكاتب اال�ستقدام الأهلية.
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وحر�ص ًا من الوزارة على حقوق العمالة الوافدة و�ضمان عدم الإ�ساءة
�إليها� ،أن�شئت �إدارة بوكالة ال�ش�ؤون العمالية با�سم «�إدارة رعاية العمالة
الوافدة»؛ بهدف تقدمي خدمات الرعاية للعمالة الوافدة يف جماالت
العالقات العمالية ويف �إطار نظام العمل.
1212هيئة التحقيق واالدعاء العام
تخت�ص الهيئة بالتحقيق واالدعاء العام �أمام املحاكم املخت�صة،
ويدخل يف اخت�صا�صاتها ما يلي:
1.1التحقيق يف اجلرائم.
2.2الت�صرف يف التحقيق برفع الدعوى �أو حفظها طبق ًا ملا حتدده
اللوائح.
3.3االدعاء �أمام اجلهات الق�ضائية وفق ًا لالئحة التنظيمية.
4.4طلب متييز الأحكام.
5.5الإ�شراف على تنفيذ الأحكام اجلزائية.
6.6الرقابة والتفتي�ش على ال�سجون ودور التوقيف.
�7.7أي اخت�صا�صات �أخرى ت�س َند �إليها مبوجب الأنظمة �أو اللوائح
ال�صادرة طبق ًا لنظام الهيئة �أو قرارات جمل�س الوزراء.
1212هيئة الرقابة والتحقيق
هيئة م�ستقلة ترتبط مبا�شرة برئي�س جمل�س الوزراء وتخت�ص بالرقابة
على �أداء املوظفني والتحقيق مع من ين�سب �إليه تق�صري منهم وفق ًا ملا
ن�ص عليه نظام ت�أديب املوظفني والالئحة الداخلية للهيئة والأنظمة
الأخرى ذات العالقة .وتخت�ص هذه الهيئة يف حدود القواعد املن�صو�ص
عليها يف نظامها مبا يلي:
�أ) �إجراء الرقابة الالزمة للك�شف عن املخالفات املالية والإدارية.
ب)فح�ص ال�شكاوى التي حتال �إليها من الوزراء املخت�صني �أومن �أي
جهة ر�سمية خمت�صة عن املخالفات املالية والإدارية.
ج)�إجراء التحقيق يف املخالفات املالية والإدارية التي تك�شف عنها
الرقابة وفيما يحال �إليها من الوزراء املخت�صني �أومن �أي جهة
ر�سمية خمت�صة.
د) متابعة الدعوى التي حتال طبق ًا لهذا النظام �إلى ديوان املظامل.
1313هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر جهاز حكومي م�ستقل يرتبط
مبا�شر ًة برئي�س جمل�س الوزراء .وتعمل الهيئة على الن�صح التباع
الواجبات الدينية املقررة يف ال�شريعة الإ�سالمية والنهي عن املنكر مبا
يحول دون ارتكاب املحرمات �شرع ًا.
1414هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي
تخت�ص الهيئة بتقدمي اخلدمات الطبية الإ�سعافية الطارئة وال�سريعة
للمواطنني واملقيمني يف اململكة يف الظروف العادية وحال الكوارث،
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والإ�سهام يف رفع م�ستوى الوعي ال�صحي .وت�شارك الهيئة يف �أعمال
الإغاثة داخل اململكة وخارجها ،وت�سهم بخدماتها مبا يتفق مع القيم
والتعاليم الإ�سالمية والأ�صول املهنية وتنظيمها .وتقدم الهيئة العديد
من اخلدمات منها:
1.1توفري الإ�سـعافات العاجلة ال�ضرورية ل�ضحـايا احلوادث والكوارث
والنكبات العامة.
2.2نقل املر�ضى وامل�صابني فـي احلوادث وامل�سـاهمة فـي عالجهم
واال�شرتاك يف حماربة الأوبئـة وتقدمي اخلدمات الطبية
واال�شـرتاك فـي ن�شـر الثقافـة ال�صحية و�إن�شاء و�إدارة امل�ست�شـفيات
وامل�سـتو�صفات والعيادات وال�صيدليات ومراكز الإ�سـعاف ونقل
الدم .
3.3تقدمي اخلدمات ال�صحية وامل�ساعدات الطبية حلجاج بيت اهلل
املخت�صة.
احلرام ورعايتهم �صحي ًا بالتعاون مع الإدارات
َّ
4.4النهو�ض مبه َّمة التمري�ض والعمل على تدبري املمر�ضني
واملمر�ضات ،وتدريبهم على �أعمال امل�ست�شفيات وحاالت الطوارئ
وكذلك االخت�صا�صيني وامل�ساعدين واالجتماعيني وغريهم ممن
يحتاج �إليهم لتحقيق �أغرا�ضها� ،سواء �أكانوا من املتف ِّرغني �أم
املتط ِّوعني ،ويكون ذلك خا�صة �إ َّما بدورات تدريبية �أو ب�إن�شاء
مدرا�س الإ�سعاف والتمري�ض �أو امل�ساعدة على �إن�شائها.
5.5ت�أمني و�سائل الإ�سعاف الأويل يف مكان احلادث ،ونقل املر�ضى
وامل�صابني �إلى مراكز العالج.
6.6توثيق ال�صالت وتبادل املعونات املمكنة بينها وبني جمعيات
الهالل وال�صليب الأحمر الدولية وغريها من الهيئات املماثلة.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن هيئة حقوق الإن�سان ع�ض ٌو يف اللجنة الدائمة
للقانون الدويل الإن�ساين يف هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي ،التي
تعمل يف �إطار بحث طرق دمج القانون الدويل الإن�ساين يف الأنظمة
الوطنية ،وحتقيق الت�أهب القانوين ملواجهة الكوارث الطبيعية ،واحلد
من خماطرها ،ومعاجلة العوائق التنظيمية املت�صلة بتلبية حاجات
م�أوى الطوارئ وامل�أوى االنتقايل للمت�ضررين من الكوارث.
1616الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب
تخت�ص بالإ�شراف على تنظيم الأن�شطة الريا�ضية والثقافية
واالجتماعية ،وتهدف �إلى حتقيق التن�شئة االجتماعية ال�صاحلة
لل�شباب انطالق ًا من تعاليم ال�شريعة الإ�سالمية ،وتكري�س املفاهيم
والقيم الأ�صيلة لديهم مع توفري الإمكانيات املالئمة مل�ساعدتهم على
النمو املتوازن فكري ًا وج�سدي ًا ،واكت�شاف مواطن التفوق و�صقلها،
وحتديد �أوجه الق�صور وتطويرها وحت�سينها ،من خالل توجيه
طاقاتهم وقدراتهم وتنمية مواهبهم بالأن�شطة والفعاليات ال�شبابية،
مبا يحقق االرتقاء مب�ستوى ال�شباب ال�سعودي.

1717مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني
يخت�ص املركز بتوفري البيئة املالئمة الداعمة للحوار الوطني بني جميع
فئات املجتمع؛ بغر�ض �إقامة العالقات اجليدة بينهم على اختالف
توجهاتهم .ومن املهام التي ي�ضطلع بها ما يلي:
•معاجلة الق�ضايا الوطنية املختلفة اجتماعية وثقافية و�سيا�سية
واقت�صادية وتربوية وغريها ،وطرحها من خالل احلوار الفكري
و�آلياته.
•تر�سيخ مفهوم احلوار و�سلوكياته يف املجتمع لي�صبح �أ�سلوب ًا للحياة
ومنهج ًا للتعامل مع خمتلف الق�ضايا.
•تو�سيع امل�شاركة لأفراد املجتمع وفئاته يف احلوار الوطني وتعزيز
دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين مبا يحقق العدل وامل�ساواة وحرية
التعبري يف �إطار ال�شريعة الإ�سالمية.
•تعزيز قنوات االت�صال واحلوار الفكري مع امل�ؤ�س�سات والأفراد يف
اخلارج.
1818الهيئة العامة للغذاء والدواء
تخت�ص الهيئة بتنظيم ومراقبة والإ�شراف على الغذاء والدواء
والأجهزة الطبية والت�شخي�صية وو�ضع املوا�صفات القيا�سية الإلزامية
لها �سواء �أكانت م�ستوردة �أم م�صنعة حملي ًا ،ويقع على عاتقها
مراقبتها وفح�صها يف خمترباتها �أو خمتربات اجلهات الأخرى
وتوعية امل�ستهلك يف كل ما يتعلق بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية
وجميع املنتجات وامل�ستح�ضرات املتعلقة بذلك وذلك من �أجل حتقيق
الأهداف الرئي�سة التالية:
•�سالمة وم�أمونية وفاعلية الغذاء والدواء للإن�سان واحليوان.
•م�أمونية امل�ستح�ضـرات احليوية والكيميائية التكميلية
وم�ستح�ضـرات التجميل واملبيدات.
•�سالمة املنتجات الإلكرتونية من الت�أثري يف ال�صحة العامة.
•دقة معايري الأجهزة الطبية والت�شخي�صية و�سالمتها.
•و�ضع ال�سيا�سات والإجراءات الوا�ضحة للغذاء والدواء والتخطيط
لتحقيق هذه ال�سيا�سات وتفعيلها.
•�إجراء البحوث والدرا�سات التطبيقية للتعرف على امل�شكالت
ال�صحية و�أ�سبابها وحتديد �آثارها مبا يف ذلك طرق وتقومي
البحوث ،ف�ض ًال عن و�ضع قاعدة علمية ي�ستفاد منها يف الأغرا�ض
التثقيفية واخلدمات اال�ست�شارية والربامج التنفيذية يف جمايل
الغذاء والدواء.
•املراقبة والإ�شراف على الإجراءات اخلا�صة بالرتاخي�ص مل�صانع
الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.
•تبادل املعلومات ون�شرها مع اجلهات العلمية والقانونية املحلية
والعاملية و�إعداد قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء.

1919الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة
تُعد الهيئة جهاز ًا مرجعي ًا يف جماالت املوا�صفات واملقايي�س واجلودة
على امل�ستوى الوطني؛ من �أجل توفري احلماية للم�ستهلك واملحافظة
على ال�سالمة وال�صحة العامة وحماية البيئة و�ضمان امل�صلحة العامة
من خالل �إ�صدار املوا�صفات القيا�سية ونظم اجلودة والقيا�س واملعايرة
وتطبيقها ،وتخت�ص الهيئة بالآتي:
•منح عالمة اجلودة للمنتجات.
•الت�أكد من تطبيق املوا�صفات القيا�سية ال�سعودية ولوائح �إجراءات
تقومي املطابقة التي تعتمدها بالتن�سيق مع الأجهزة ذات العالمة.
•تن�سيق �أعمال املوا�صفات القيا�سية واجلودة و�إجراءات تقومي
املطابقة والقيا�س واملعايرة يف اململكة واالعرتاف املتبادل مع
اجلهات النظرية يف الدول الأخرى.
•تطبيق النظام الوطني للقيا�س يف اململكة.
•منح �شهادات املطابقة للمنتجات املحلية واملعدة للت�صدير.
•القيام بجميع �أعمال االعتماد مبا فيها اعتماد املختربات وجهات
منح ال�شهادات لأنظمة اجلودة.
•�إن�شاء قاعدة معلومات يف جماالت عمل الهيئة ،وتبادل املعلومات
مع اجلهات املحلية والإقليمية والدولية.
•مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة مبجاالت عمل
الهيئة ،وتطويرها واقرتاح التعديالت الالزمة عليها؛ لتواكب
متطلبات اجلودة وال�سالمة ،و�إحالتها �إلى اجلهات املخت�صة،
لدرا�ستها و�إ�صدارها وفق ًا للطرق النظامية.
2020الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد
تهدف الهيئة �إلى حماية النزاهة ،وتعزيز مبد�أ ال�شفافية ،ومكافحة
الف�ساد املايل والإداري ب�شتى �صوره ومظاهره و�أ�ساليبه وترتبط
مبا�شرة بامللك ،وتخت�ص بالتحري عن �أوجه الف�ساد املايل والإداري
و�إحالة املخالفات والتجاوزات �إلى اجلهات الرقابية �أو جهات التحقيق،
والعمل على حتقيق الأهداف الواردة يف الإ�سرتاتيجية الوطنية حلماية
النزاهة ومكافحة الف�ساد ،ومتابعة تنفيذها مع اجلهات املعنية ،ور�صد
نتائجها وتقوميها ومراجعتها ،وو�ضع برامج عملها و�آليات تطبيقها،
ومتابعة ا�سرتداد الأموال والعائدات الناجتة من جرائم الف�ساد مع
اجلهات املخت�صة ،واقرتاح الأنظمة وال�سيا�سات الالزمة ملنع الف�ساد
ومكافحته ،و�إجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات ال�صلة؛
ملعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها ،والرفع عنها بح�سب
الإجراءات النظامية .و�إعداد ال�ضوابط الالزمة للإدالء ب�إقرارات
الذمة املالية ،و�أداء الق�سم الوظيفي ،لبع�ض فئات العاملني يف الدولة،
ورفعها �إلى امللك للنظر يف اعتمادها.
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2121م�ؤ�س�سات وجمعيات املجتمع املدين يف جمال حقوق
الإن�سان
يقوم املجتمع املدين ب�أدوا ٍر مهمة يف دعم املنجزات الوطنية و تعزيز
فر�ص متتع �شرائح املجتمع كافة بحقوقها املختلفة التي ي�ضمنها
النظام الأ�سا�سي للحكم وجميع الأنظمة الوطنية ،وقد توزعت م�سارات
وجماالت هذه اجلمعيات بني:
•جمعيات حماية حقوق الطفل.
•اجلمعيات اخلا�صة بحقوق املر�أة.
•جمعيات رعاية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .
•جمعيات رعاية حقوق ال�سجناء .
•جمعيات اخلدمات االجتماعية والإن�سانية .
ومن اجلمعيات الن�شيطة خالل الفرتة املا�ضية ما يلي:
1)1اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان
�أن�شئت كجمعية ذات والية عامة يف جمال حقوق الإن�سان يف 1425/18/1هـ،
وك�إحدى م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،وتتمتع باال�ستقالل املايل والإداري،
وهي غري خا�ضعة لإ�شراف �أو رقابة �أي جهاز حكومي ،وقد ت�ضمن
نظام �إن�شائها الدفاع عن حقوق الإن�سان داخل اململكة وخارجها �سوا ًء
�أكان الإن�سان مواطن ًا �أم مقيم ًا �أم زائر ًا.
وقد كان للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان دور كبري يف جهود ن�شر
ثقافة حقوق الإن�سانّ ،
ونظمت العديد من ور�ش العمل التي �شارك
فيها ممثلون ملختلف اجلامعات ال�سعودية لتقرير مادة حقوق الإن�سان
يف مناهجهاّ ،
ونظمت ور�ش عمل مماثلة مع ممثلي وزارات الرتبية
والتعليم لدمج مفاهيم حقوق الإن�سان يف مناهجها الدرا�سية،
و�أ�سهمت من خالل فعالياتها الثقافية و�إ�صداراتها وتقاريرها يف �إيجاد
وعي حقوقي لدى املواطنني ،وناق�شت ق�ضايا مهمة ،كق�ضايا العنف
الأ�سري �ضد املر�أة والطفل ،وع�ضل الفتيات ،واملعلقات ،واملهجورات،
وحرمان املر�أة من حقها يف املرياث.
و�أ�صدرت اجلمعية العديد من املطبوعات ومنها :حقوق املتهم ،حقوق
ال�سجناء وال�سجينات وواجباتهم ،وحقوق العاملني غري ال�سعوديني،
ت�شغيل الأحداث ،ومعتقل غوانتانامو وانتهاكات حقوق الإن�سان (معاناة
املعتقلني ال�سعوديني و�أ�سرهم) ،ودرا�سة م�سحية ميدانية عن ال�صورة
الذهنية حلقوق الإن�سان يف اململكة العربية ال�سعودية ،و�إلغاء �أحكام
الكفالة ،وت�صحيح العالقة بني �صاحب العمل والعامل الوافد ،وحقوق
املعاق ،وحقوق الطفل يف الإ�سالم ،وحقوق املر�أة العاملة يف ظل نظام
العمل باململكة العربية ال�سعودية ،وبدائل عقوبة ال�سجن .وتوزع جميع
�إ�صدارات اجلمعية جما ًنا بغر�ض ن�شر الوعي احلقوقي من خالل
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�أنظمة اململكة واالتفاقيات الدولية التي وق ّعت عليها والتزمت بها .وقد
�أ�صدرت اجلمعية عدد ًا من التقارير عن حقوق الإن�سان يف اململكة.
2)2الربنامج الوطني للأمان الأ�سري
هو برنامج �أُحدث بنا ًء على الأمر ال�سامي رقم (/11471م ب) بتاريخ
1426/10/16هـ كربنامج وطني يهدف �إلى حماية الأ�سرة من العنف
والتوعية بحقوق املر�أة والطفل والعمل على تخفيف معاناتهما الناجتة
عن العنف و�سوء املعاملة ،وذلك من خالل الآتي:
•تعزيز دور اململكة يف املجاالت الإن�سانية وامل�ساهمة يف �إعداد
الأنظمة وال�سيا�سات الوطنية ملكافحة العنف الأ�سري.
•امل�ساهمة يف �إعداد الإ�سرتاتيجيات واخلطط الوطنية امل�ستقبلية
ملكافحة العنف الأ�سري.
•تعزيز ال�شراكة والت�ضامن مع القطاعات احلكومية واجلمعيات
الأهلية واخلريية املعنية من �أجل توحيد اجلهود الوطنية امل�شرتكة،
والعمل على جتاوز العقبات واالزدواجية يف الأهداف والأداء.
•رفع الوعي املجتمعي� ،أفراد ًا وم�ؤ�س�سات ،ب�أ�ضرار العنف الأ�سري
وت�أثرياته ال�سلبية يف املجتمع على املدى البعيد.
•ت�أهيل وتدريب العاملني لدى خمتلف اجلهات املعنية للتعامل
بفعالية مع ق�ضايا العنف الأ�سري.
•العمل على �إيجاد خدمات متميزة ل�ضحايا العنف الأ�سري ودعم
اخلدمات القائمة حالي ًا واجلهات املقدمة لها.
•�إعداد وتنفيذ الربامج العالجية والوقائية �إ�ضاف ًة �إلى برامج
الت�أهيل الكفيلة مب�ساعدة �ضحايا العنف الأ�سري وحمايتهم من
قبل فرق متخ�ص�صة تعالج الق�ضية من جوانبها ال�صحية والنف�سية
واالجتماعية والأمنية كافة.
وقد بلغ عدد مراكز حماية الطفل ثمانية وثالثني ( )38مركز ًا حلماية
الطفل يف جميع مناطق اململكة العربية ال�سعودية يف القطاعات
ال�صحية املختلفة ،وما زالت خدماته واعدة.
3)3مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة
يرمي هذا املركز �إلى �أن يكون مركز ًا متميز ًا يف جمال �أبحاث الإعاقة،
ذا ت�أثري عاملي ،يهدف �إلى حت�سني حياة املعوق من خالل الأبحاث
العلمية املركزة يف هذا املجال .ومن خ�صائ�ص هذا املركز ال�سعي وراء
املعرفة املتخ�ص�صة يف جمال �أبحاث الإعاقة ،وبناء الفريق وامل�شاركة
يف املعرفة والقــدرات ،وحتقيق ثقـافـة امل�صداقية واملهنية والإن�سانية.
4)4جمعية الأطفال املعوقني
هي جمعية وطنية خريية رائدة تت�صدى لق�ضية الإعاقة ب�شمولية
ومنهجية علمية يجنى ثمارها املجتمع ب�أ�سره .وقد ُو�ضعت اللبنات

الأ�سا�سية للجمعية من خالل �إ�سرتاتيجية متكاملة وت�شمل عدة حماور
هي:
•�إن�شاء املراكز املتخ�ص�صة لتوفري اخلدمة ال�شاملة للطفل املع ّوق
�سواء �أكانت عالجية �أم تعليمية �أم ت�أهيلية ،وم�ساندة �أ�سرته يف
التعاي�ش مع الإعاقة وطرق التعامل معها.
•القيام بدور فعال يف مهمة تثقيف وتوعية املجتمع مب�سببات الإعاقة
وطرق الوقاية منها بق�صد تكوين مواقف �إيجابية للتعامل مع
الإعاقة وقاية وعالج ًا ومبا ميكن من احلد من انت�شارها وتفادي
حدوث الكثري منها و�إن�شاء مركز متخ�ص�ص لأبحاث الإعاقة.
•امل�ساهمة يف بنـاء قاعدة علميـة لربامج رعـاية املعوقيـن مـن خالل
دعـم البحـوث والدرا�سـات يف هـذا املجال.
5)5اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام
تهدف هذه اجلمعية �إلى تقدمي �أوجه الرعاية املادية واملعنوية كافة
للأيتام ومن يف حكمهم من ذوي الظروف اخلا�صة وت�أهيلهم لك�سب
العي�ش مبا يكفل لهم االعتماد بعد اهلل على �أنف�سهم ومواجهة احلياة
ليكونوا �أفراد ًا �صاحلني يف جمتمعهم .وتتلخ�ص ر�سالتها يف الآتي:
1.1رعاية الأيتام ال�سعوديني.
2.2تقدمي الرعاية االجتماعية واملادية والتعليمية وال�صحية لليتيم
ومن يف حكمه .
3.3ت�أهيل الأيتام ملواجهة احلياة وتوفري فر�ص وظيفية لــهم .
4.4تنمية موارد اجلمعية املالية عن طريق التربعات ،والهبات،
وال�صدقات ،والزكوات ،والأوقاف ،واال�ستثمارات .
5.5تطوير خدمات اجلمعية عن طريق ا�ستخدام �أحدث الطرق
والأ�ساليب العلمية احلديثة .
6)6اللجنة الوطنية لرعاية ال�سجناء واملفرج عنهم
و�أ�سرهم
ُ
هي هيئة خريية وطنية ذات �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة� ،أن�شئت
مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم ( )2يف 1422/1/1هـ ،ومقرها
الرئي�س يف مدينة الريا�ض ولها جلان فرعية يف جميع املناطق ،وقد
بلغت ( )15جلنة .وتهدف �إلى م�ساعدة نزالء الإ�صالحيات وال�سجون
وتذليل امل�شكالت املادية واملعنوية لأ�سرهم وتقدمي اخلدمات الالزمة
لهم وحت�سني بيئة ال�سجون واقرتاح البدائل املنا�سبة.
7)7اجلمعية اخلريية لرعاية الأ�سر ال�سعودية يف اخلارج
(�أوا�صر)
نظر ًا �إلى وجود عدد من الأ�سر ال�سعودية يف اخلارج لديها مربرات قوية
لبقائها هناك� ،أو �أ�سر ّ
تقطعت بهم ال�سبل ،تقدمت بع�ض ال�شخ�صيات

ال�سعودية باقرتاح �إن�شاء �صناديق خريية مل�ساعدة ورعاية املحتاجني
منهم ،ف�صدرت موافقة املقام ال�سامي رقم ( )25334وتاريخ
1422/12/6هـ على �إن�شاء جمعية خريية لرعاية الأ�سر ال�سعودية يف
اخلارج يكون مقرها الرئي�س مدينة الريا�ض ولها فروع خارج اململكة
العربية ال�سعودية تعمل حتت مظلة �سفارات خادم احلرمني ال�شريفني
يف اخلارج وترعى حتت مظلتها اجلمعيات �أو ال�صناديق اخلريية
و�سجلت
املوجودة حالي ًا لدى هذه ال�سفارات وذات الن�شاط امل�شابهُ ،
لدى وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بال�سجل اخلا�ص باجلمعيات اخلريية
برقم ( )253مبوجب القرار الوزاري رقم (�/616/6ش) وتاريخ
1425/1/2ه ـ .
وتقوم اجلمعية مب�ساعدة هذه الأ�سر ب�شكل منظم ودقيق وموحد،
وي�سعى القائمون عليها لأن تكون رائدة يف ت�صحيح �أو�ضاع الأ�سر
ال�سعودية املتعرثة يف اخلارج والعمل على �إعادة هذه الأ�سر �إلى الوطن.
8)8اجلمعية الوطنية للمتقاعدين
هي �إطار ي�ضم جميع املتقاعدين ال�سعوديني (مدنيني وع�سكريني)
من القطاعني احلكومي والأهلي ذكور ًا و�إناث ًا ،وتهتم اجلمعية
برفع م�ستوى الثقافة والوعي واملعرفة ب�ش�ؤون املتقاعدين ومكانتهم
وقدراتهم و�أهمية احرتامهم واملحافظة على حقوقهم وت�سهيل قيامهم
بواجباتهم وت�صحيح ال�صورة النمطية عن التقاعد واملتقاعدين
وت�أكيد �أهمية ما قاموا به من �إجنازات يف املا�ضي وما يتوقع منهم
من امل�شاركة يف احلا�ضر وامل�ستقبل ،باعتبارهم م�صدر ًا الين�ضب من
اخلربات والتجارب التي يجب اال�ستفادة منها وا�ستثمارها يف م�سرية
التطور والنماء .كذلك تعمل اجلمعية على حتقيق �آمال املتقاعدين
وحت�سني وتطوير �أو�ضاعهم املالية وال�صحية واملعنوية واالجتماعية
واالقت�صادية.
وترمي ن�شاطات اجلمعية �إلى حتقيق الأهداف التالية:
1.1حت�سني وتطوير �أو�ضاع املتقاعدين املالية وال�صحية واملعنوية
والرتفيهية والثقافية واالجتماعية واالقت�صادية مبا ي�ساهم يف
�إ�سعادهم واملحافظة على كرامتهم .
2.2تنفيذ ودعم البحوث والدرا�سات التي ت�س َند �إلى املتخ�ص�صني
يف املجال املذكور مل�سح �أو�ضاع املتقاعدين ومعرفة اهتماماتهم
واحتياجاتهم وتقدمي اخلدمات التي يحتاج �إليها املتقاعد وما
ي�سهم يف خدمة املجتمع والتنمية ال�شاملة.
�3.3إن�شاء قاعدة بيانات عملية حتتوي على معلومات وبيانات عن
خربات وم�ؤهالت املتقاعدين وعناوينهم حت َّدث دوري ًا لتكون
متاحة للمتقاعدين وللأجهزة احلكومية والأهلية لغر�ض التوا�صل
مع املتقاعدين مبا ي�ؤدي �إلى توظيف ا�ستثمار خربة املتقاعدين .
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4.4ال�سعي حثيث ًا لدى اجلهات احلكومية والأهلية لال�ستفادة من
مهارات وخربات املتقاعدين .
�5.5إقامة الندوات وامل�ؤمترات واحللقات الدرا�سية ذات العالقة
بتنمية ثقافة و�ش�ؤون املتقاعدين لن�شـر الوعي ب�أهمية دور
املتقاعدين يف املجتمع مع امل�ساهمة يف كل ما ي�ؤدي الى رفع
امل�ستوى الثقايف بني املتقاعدين.
6.6متثيل املتقاعدين يف اللقاءات والأن�شطة املحلية والإقليمية
والدولية ذات العالقة ب�ش�ؤون املتقاعدين.
7.7توفري فر�ص الت�أهيل والتدريب واخلدمات اال�ست�شارية
والدرا�سات يف خمتلف املجاالت التي ت�ساهم يف تطوير وتوظيف
خربات ومهارات املتقاعدين.
9)9جمعية حماية امل�ستهلك
تهدف اجلمعية �إلى العناية ب�ش�ؤون امل�ستهلك ورعاية م�صاحله
واملحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني ق�ضاياه لدى اجلهات العامة
واخلا�صة وحمايته من جميع �أنواع الغ�ش والتقليد واالحتيال واخلداع
والتدلي�س يف جميع ال�سلع واخلدمات واملبالغة يف رفع �أ�سعارهما ونـ�شر
الوعي اال�ستهالكي لدى امل�ستهلك وتب�صريه ب�سبل تر�شيد اال�ستهالك.
1010جمعية النه�ضة الن�سائية اخلريية
تنظيم �أهلي ن�سوي تطوعي ،ن�ش�أ باختيار وطواعية جمموعة من
الن�ساء ال�سعوديات الراغبات يف خدمة جمتمعهن بطريقة منظمة
وهادفة وفعاله دون توقع ربح مادي من هذه اجلهود املبذولة .وقد
�ساهمت اجلمعية منذ ت�أ�سي�سها عام 1382هـ م�ساهمة كبرية يف
حتقيق الأهداف التنموية ال�شاملة ،وكان لها دور ريادي يف الكثري من
امل�شروعات والربامج .
1111جمعية الوفاء اخلريية الن�سائية
و�سجلت
ت�أ�س�ست جـمعية الوفاء اخلريية الن�سائية يف عام 1395هـُ ،
حتت رقم ( )26بوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية عام 1397هـ ،ومن �أهم
�أهدافها:
•رعاية الطفولة والأمومة يف جميع مراحلها وامل�ساعدة على رفع
م�ستوى الأ�سرة ال�سعودية من الناحية الثقافية والدينية وال�صحية
واالقت�صادية.
•تقدمي امل�ساعدات و�إن�شاء امل�ؤ�س�سات االجتماعية و�إقامة املعار�ض
والأ�سواق لتقدمي خدمة دون احل�صول على ربح مادي.
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1212جمعية حماية الأ�سرة
تعمل هذه اجلمعية على دعم جهود حماية الأ�سرة ،من خالل توفري
الدعم املادي واملعنوي الالزم خلطة مناه�ضة العنف اال�سري ،وت�شكيل
جلنة طبية عليا من ذوي االخت�صا�ص للبت يف حاالت العنف الأ�سري،
وبناء تعاون وثيق مع جلنة احلماية االجتماعية لتلقي البالغات
وال�شكاوي و التدخل التخاذ التدابري املنا�سبة حلماية حاالت العنف
الأ�سري.
كذلك ت�شرف اجلمعية على برنامج ت�أهيل املعنفني (امل�سيئني للطفل
�أو املر�أة) ،وتثقيف الأطفال ب�سبل حماية �أنف�سهم ،وتقوم اجلمعية
بت�شغيل و�إدارة مراكز حماية �ضحايا العنف الأ�سري ،و�إن�شاء �شبكة
معلوماتية لت�سجيل وح�صر حاالت العنف بالتعاون مع مراكز الأحداث
واملدار�س و اجلمعيات وامل�شايف واملراكز ال�صحية.
1313اجلمعية اخلريية ملتالزمة داون
انطلقت مبادرة ت�أ�سي�س اجلمعية بت�شجيع من �أهايل الأطفال واملهتمني
يف املجال .وكان الهدف منها ت�أهيل وتدريب الأطفال من ذوي متالزمة
داون و�أمهاتهم ودعم الأ�سرة ب�أكملها يف رعاية طفلها ذي متالزمة
داون ،ولقد انطلق العمل يف عام 1999م برتخي�ص مبدئي حتت ا�سم
اجلمعية ال�سعودية اخلريية للرتبية والت�أهيل ،وا�ستمر العمل بهذا
الأ�سلوب مدة جتاوزت �أربع �سنوات ،حتى �أثبتت اجلمعية وجودها يف
�أو�ساط املجتمع  .ويف عام 2003م املوافق 1423هـ ح�صلت اجلمعية
على الرتخي�ص الر�سمي من وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية با�سم اجلمعية
اخلريية ملتالزمة داون – ترخي�ص رقم .197
و�ضعت اجلمعية منذ عام 2003م ن�صب �أعينها �إ�سرتاتيجية طويلة
الأمد تهدف لتحقيق متيز نوعي على م�ستوى اخلدمات والربامج
املقدمة للأطفال وذويهم ،وبنا ًء عليه مت العمل على تطوير �أ�ساليب
ومناذج للعمل تتما�شى مع املجتمع املحلي مراعية طبيعة الرتكيبة
االجتماعية ومتوازنة مع الإمكانيات املتاحة واالحتياجات املطلوبة.
واعتمد الفريق يف التخطيط والتنفيذ على الأ�ساليب العلمية احلديثة
لعنا�صر اخلدمات كافة.
وتقدم اجلمعية خدماتها وبراجمها للأطفال امل�صابني مبتالزمة داون
و�أ�سرهم ،من خالل التدخل املبكر ،والتهيئة التعليمية ،واجلل�سات
الفردية للت�أهيل ،وكذلك التدريب الأ�سري ،والدمج والتحويل.

1414اجلمعية ال�سعودية اخلريية ملكافحة ال�سرطان
تعمل هذه اجلمعية على تقدمي خدمات نف�سية واجتماعية وطبية
م�ساندة ملر�ضى ال�سرطان ،وامل�ساهمة يف دعم برنامج التوعية والوقاية
من ال�سرطان ،ودعم وت�شجيع البحوث العلمية للوقف والتعرف على
م�سببات ال�سرطان يف اململكة ،وكذلك تعزيز برامج الك�شف املبكر
وبرامج اجلودة النوعية للعمليات الت�شخي�صية ملر�ضى ال�سرطان،
وبرامج العالج التلطيفي ملر�ضى ال�سرطان ،وبناء التعاون مع بقية
اجلمعيات اخلريية املوجودة يف اململكة التي تعنى مبر�ضى ال�سرطان
لتحقيق الأهداف املطلوبة للجمعية.
1515اجلمعية ال�سعودية للتوحد
تهدف اجلمعية �إلى تبني ال�سيا�سات والربامج التي ت�ساهم يف تطوير
وتكثيف اخلدمات ال�شاملة التي حتتاج �إليها فئة التوحد و�أ�سرهم
وذلك بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية واخلريية والأهلية التي تقدم
اخلدمات الت�أهيلية لهذه الفئة داخل اململكة ،ومن تلك الأهداف:
•�إن�شاء قاعدة معلومات حول حاالت التوحد ب�أنواعه كافة واملراكز
الت�شخي�صية واملراكز التي تقدم �أوجه الرعاية والت�أهيل املختلفة
لهذه الفئة يف اململكة.
•�إعداد بروتوكول وطني موحد (طبي/نف�سي/تربوي) للت�شخي�ص
ي�ساهم يف توحيد الإجراءات و�سرعة اكت�شاف احلاالت واعتماده مع
اجلهات ذات العالقة لي�صبح ملزم ًا للجهات التي تقدّم اخلدمات
الت�شخي�صية .
•امل�ساهمة يف تن�سيق اجلهود املبذولة لرعاية هذه الفئة من ِق َب ْل
اجلهات احلكومية واخلريية والأهلية .
•العمل على ن�شر الوعي حول ق�ضية التوحد و�أعرا�ضها و�أ�ساليب
ومراكز ت�شخي�صها مبا ي�ساهم يف �إجناح اجلهود الهادفة الكت�شاف
احلاالت والتدخل املبكر .
•ت�شجيع ودعم الدرا�سات والأبحاث املتعلقة مب�سببات التوحد
و�أ�ساليب العالج والرعاية والت�أهيل .
•امل�ساهمة يف توفري الربامج الت�أهيلية املهنية املنا�سبة لإعداد هذه
الفئة ل�سوق العمل .
•حث القطاعات احلكومية والأهلية على توفري الفر�ص الوظيفية
املنا�سبة لهذه الفئة .
وهناك العديد من امل�ؤ�س�سات واجلمعيات التي قد ال يت�سع املجال
لذكرها وميكن الإ�شارة �إلى بع�ضها على �سبيل املثال ال احل�صر:

وتتنوع وتتباين ن�شاطات م�ؤ�س�سات وجمعيات املجتمع املدين التي تعمل
يف اململكة تبع ًا الختالف اهتماماتها وخدماتها التي تقدمها ،ويبلغ
عدد تلك امل�ؤ�س�سات قرابة ( )591م�ؤ�س�سة ،ويو�ضح جدول رقم ()1
�أعداد تلك امل�ؤ�س�سات وجمال عملها.
جدول رقم ( :)1عدد جمعيات املجتمع املدين م�صنفة بح�سب جمال
عملها
م

الت�صنيف

العدد

1

جمعيات الرب

510

2

جمعيات توعية

8

3

جمعيات بيئية

1

4

جمعيات الزواج والتنمية الأ�سرية

15

5

جمعيات معوقني

14

6

جمعيات �إ�سكان

2

7

جمعيات �صحية

23

9

جمعيات اجتماعية

3

10

جمعيات م�سنني

2

11

جمعيات هند�سية

1

12

جمعيات �أيتام

6

13

جمعيات الإر�شاد الأ�سري

5

14

جمعيات حماية

1

الإجمايل

591

1.1مركز الأمرية العنود للإر�شاد الأ�سري.
2.2املركز اخلريي للإر�شاد االجتماعي واال�ست�شارات الأ�سرية.
3.3جمعية التوعية والت�أهيل االجتماعي.
4.4جمعية مودة اخلريية لق�ضايا الطالق.
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الباب الثالث
التنظيم الداخلي
للهيئة وجلانها

39

40

التقرير ال�سنوي 1435هـ (2014م)

الباب الثالث

الفصل األول
املوارد البشرية
ومباين الهيئة
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 1-1القوى العاملة ونسبة التوطني

اجلدول رقم ( :)2ت�صنيف القوى العاملة يف الهيئة بح�سب اجلن�س

حتقيق ًا ملهام الهيئة الأ�سا�سية التي �أُن�شئت من �أجلها ،ت�سعى الهيئة
ال�ستقطاب الكفاءات واخلربات التي حتتاج �إليها للقيام مبهامها،
كذلك تهدف �إلى احلفاظ على بيئة عمل �إيجابية وذات �إنتاجية عالية.
وقد بلغ عدد موظفي الهيئة  385موظف ًا وموظف ًة بنهاية عام 1435هـ،
وو�صلت ن�سبة التوطني �إلى  ،%99.9و�شكلت ن�سبة املوظفات .%18
اجلدول رقم (.)2

العام

اجلن�س

الإجمايل

ن�سبة
التوطني

٪99٫9

ذكور

�إناث

 1433هـ

293

65

358

1434هـ

295

86

381

٪99٫9

 1435هـ

314

71

385

٪99٫9

الر�سم البياين رقم ( :)1ن�سب ت�صنيف القوى العاملة يف الهيئة بح�سب اجلن�س خالل الفرتة 1435 - 1430هـ

ذكور
�إناث

1432هـ

1431هـ

1430هـ
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٪ 80
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1433هـ

٪ 17

٪ 18

٪ 83

٪ 82
٪ 23

1434هـ

٪ 77
٪ 18
٪ 82

1435هـ

ويو�ضح اجلدول رقم ( )3امل�ؤهالت العلمية التي يحملها من�سوبو
الهيئة من موظفني وموظفات� ،إذ �شكل م�ؤهل « الثانوية العامة فما
دون» ن�سبة  ،%46تاله م�ؤهل « البكالوريو�س» بن�سبة  %37من �إجمايل
موظفي الهيئة لعام 1434هـ.
اجلدول رقم ( :)3امل�ؤهالت العلمية ملن�سوبي الهيئة م�صنفة بح�سب
اجلن�س لعام 1434هـ
امل�ؤهل العلمي

اجلن�س

الإجمايل

الن�سبة

٪46

ذكور

�إناث

150

24

174

30

8

38

%10

بكالوريو�س
دبلوم عايل /
ماج�ستري
دكتوراه

92

50

142

%37

19

3

22

%6

4

1

5

%1

الإجمايل

295

86

381

%100

الثانوية العامة
فما دون
دبلوم

الهيئة� ،سواء �أكانت هذه الربامج داخل اململكة �أم خارجها .وو�صل
عدد امللتحقني بربامج التدريب الداخلية �إلى  38موظف ًا وموظفة ،يف
حني و�صل عدد امللتحقني بربامج التدريب اخلارجية �إلى  81موظف ًا
وموظفة بنهاية عام 1435هـ ،ليبلغ �إجمايل عدد املنتدبني حل�ضور
دورات خارجية  247موظف ًا/موظفة منذ عام 1431هـ (اجلدول رقم
( .))4كذلك قامت الهيئة بابتعاث اثنني من من�سوبيها للدرا�سة يف
اخلارج يف عام 1435هـ مقارنة بثالثة من من�سوبيها يف عام 1434هـ
لي�صل �إجمايل املبتعثني �إلى خم�سة موظفني.
اجلدول رقم ( :)4عدد املوظفني/املوظفات املنتدبني حل�ضور دورات
تدريبية خارجية م�صنفني بح�سب العام
م

العام

1
2
3
4

1432هـ
1433هـ
1434هـ
1435هـ

�إجمايل املوظفني/املوظفات
املنتدبني حل�ضور دورات
تدريبية خارجية

52
56
58
81

الإجمايل

الر�سم البياين رقم ( :)2امل�ؤهالت العلمية ملن�سوبي الهيئة م�صنفة
بح�سب اجلن�س لعام 1434هـ
ذكور
�إناث

92
50
4 1
دكتوراه

3

19

دبلوم عايل /
ماج�ستري

8
بكالوريو�س

30

دبلوم

160 150
140
120
100
80
60
40
24
20
0
الثانوية العامة
فما دون

 2-1التدريب والتطوير
تهدف الهيئة من براجمها التدريبية �إلى ت�أهيل من�سوبيها و�صقل
مهاراتهم وتعريفهم بكل ما هو جديد يف جميع املجاالت املتعلقة بعمل

247

الر�سم البياين رقم ( :)3عدد املوظفون/املوظفات املنتدبني حل�ضور
دورات تدريبية خارجية م�صنفني بح�سب العام
81
58

1435هـ

1434هـ

56

1433هـ

52

1432هـ

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

وجتدر الإ�شارة �إلى �أن الهيئة عقدت اتفاقيات مع كل من معهد الإدارة
العامة ومعهد الدرا�سات الدبلوما�سية لإعداد برامج تدريبية خا�صة
مبن�سوبي الهيئة .كذلك عقدت الهيئة عددًا من الربامج التدريبة
اخلا�صة باتفاقية املفو�ضية ال�سامية حلقوق االن�سان بالأمم املتحدة
خالل عام 1435هـ ،وهي :

43

•ور�شة عمل الآليات الدولية حلماية حقوق الإن�سان وعمل منظمات
الأمم املتحدة يف جمال حقوق الإن�سان بتاريخ 1435/3/25هـ.
•دورة تدريبية مدتها يومان حول اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة و�آلية �إعداد التقارير الدورية اخلا�صة بها بتاريخ
1435/4/23هـ .
•ور�شة عمل توفري وعر�ض لتجارب عدد من الدول الناجحة يف
جمال مكافحة الإجتار بالأ�شخا�ص بتاريخ 1435/5/22هـ .

 3-1الوظائف املعتمدة يف الهيئة
يبلغ �إجمايل الوظائف املعتمدة للهيئة  577وظيفة�ُ ،شغل منها 385
وظيفة بن�سبة  ،%66.7لي�صل عدد الوظائف ال�شاغرة �إلى  192وظيفة
بن�سبة  %33.3من �إجمايل الوظائف املعتمدة للهيئة حتى نهاية عام
1435هـ.

 4-1مباين الهيئة اململوكة واملستأجرة
يعر�ض اجلدول رقم ( )5املباين امل�ست�أجرة للهيئة بنهاية عام 1436هـ.
اجلدول رقم ( :)5مباين الهيئة امل�ست�أجرة
املنطقة/املحافظة

العدد

الريا�ض
ال�شرقية
مكة املكرمة
اجلوف
ع�سري
تبوك
املدينة املنورة
الق�صيم

2
2
1
2
2
2
2
2

الإجمايل

15

 5-1التعامالت اإللكرتونية يف الهيئة
من منطلق اهتمام و�إميان الهيئة ب�ضرورة التنفيذ والعمل على
تطبيق التعامالت الإلكرتونية ال�صادرة بالأمر ال�سامي الكرمي رقم
( /8189ب ) وتاريخ  1426/8/19هـ ،قامت الهيئة بالآتي:
•التعاقد مع �شركة عاملية لت�صميم برنامج للتعامالت الإلكرتونية،
يحقق بيئة عمل دقيقة ومتقنة واقت�صادية ،ويربط بني فروع الهيئة
املختلفة يف مناطق اململكة .وقد بد�أ العمل بهذا الربنامج.
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•تطوير املوقع الإلكرتوين للهيئة على �شبكة الإنرتنت ،وجعله موقع ًا
تفاعلي ًا ،ومرجع ًا علمي ًا لق�ضايا حقوق الإن�سان ،بحيث يتيح للجميع
التوا�صل مع �إدارة الهيئة وتقدمي ال�شكاوى واالقرتاحات �أو احل�صول
على ما يراد من معلومات تثقيفية يف جمال حقوق الإن�سان ،وكذلك
االطالع على �أهم الوثائق والكتب يف جمال حقوق الإن�سان.
موحد لتلقي ال�شكاوى والبالغات ،وتدريب
•�إن�شاء مركز ات�صال ّ
عدد من املوظفني على تلقي ال�شكاوى والبالغات على مدار ال�ساعة
املوحد ( )19922لهذا
وبلغات خمتلفة ،وقد ُخ�ص�ص رقم االت�صال ّ
الغر�ض.
وتكللت جهود الهيئة يف هذا املجال بفوزها بجائزة �أف�ضل املبادرات
والإجنازات الإلكرتونية ،التي مينحها معهد جائزة ال�شـرق الأو�سط
للتميز يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

الباب الثالث

الفصل الثاين
جلان الهيئة

45

تنفيذ ًا للفقرة  18للمادة اخلام�سة من تنظيم الهيئة� ،شكلت الهيئة
عدة جلان لأداء مهمات معينة تدخل يف اخت�صا�ص املجل�س ،منها:

 1-2اللجنة العامة

تتكون اللجنة العامة ملجل�س الهيئة من رئي�س جمل�س الهيئة ونائب
رئي�س جمل�س الهيئة ور�ؤ�ساء جلان املجل�س .وتخت�ص اللجنة العامة مبا
يلي:
•و�ضع جدول �أعمال جل�سات جمل�س الهيئة.
•�إقرار اخت�صا�صات جلان جمل�س الهيئة الدائمة.
•الف�صل يف ما يحيله �إليها رئي�س جمل�س الهيئة �أو جمل�س الهيئة من
اعرتا�ضات على م�ضمون حما�ضر اجلل�سات� ،أو على نتائج االقرتاع
وفرز الأ�صوات� ،أو غري ذلك من االعرتا�ضات التي قد تثار �أثناء
جل�سات املجل�س .ويكون قرارها يف ذلك نهائي ًا.
•�أي �أعمال �أخرى يحيلها �إليها جمل�س الهيئة �أو رئي�س جمل�س الهيئة.

 2-2اللجان املتخصصة

تتكون كل جلنة من اللجان املتخ�ص�صة من عدد من الأع�ضاء يحدده
جمل�س الهيئة على �أال يقل عن �أربعة �أع�ضاء ،ويختار املجل�س ه�ؤالء
الأع�ضاء ،وي�سمون من بينهم رئي�س اللجنة ونائبه و ُيعر�ض على جمل�س
الهيئة لإقراره .ويراعى يف ذلك تخ�ص�ص الع�ضو ،وحاجة اللجان.
ويجوز للع�ضو �أن يكون ع�ضو ًا يف �أكرث من جلنة .ويوجد حالي ًا �ست
جلان املتخ�ص�صة  ،هي:
1)1جلنة ال�ش�ؤون ال�شرعية والقانونية.
2)2جلنة احلقوق املدنية وال�سيا�سية.
3)3جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية وال�صحية.
4)4جلنة احلقوق التعليمية والثقافية والإعالمية.
5)5جلنة املنظمات والتعاون الدويل ومتابعة التقارير الدورية.
6)6جلنة ال�سجون ودور التوقيف والإيواء.
وللمجل�س �أن يك ِّون من بني �أع�ضائه جلان ًا م�ؤقتة لدرا�سة مو�ضوعات
معينة.

 3-2اللجنة الدائمة للردود

�صدر الأمر ال�سامي الكرمي رقم (/2775م ب) وتاريخ 1431/3/27هـ
القا�ضي بتكوين جلنة دائمة يف هيئة حقوق الإن�سان معنية بالردود
على كل ما يثار �ضد اململكة من املنظمات الدولية وامل�ؤ�س�سات العاملة
يف جمال حقوق الإن�سان ،ت�ضم يف ع�ضويتها خمت�صني يف الأنظمة
من وزارة اخلارجية ،ووزارة الداخلية ،ووزارة العدل ،وهيئة التحقيق
واالدعاء العام ،وهيئة الرقابة والتحقيق.
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وتتولى اللجنة الرد على كل ما يثار �ضد اململكة من املنظمات الدولية
وامل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال حقوق الإن�سان ،من خالل الر�سائل
واالدعاءات التي ت َِر ُد من جهات دولية ،والتقارير واملرا�سالت التي
ت�صدرها منظمات حقوق الإن�سان الدولية ،والنا�شطني يف هذا املجال.

 4-2اللجنة الدائمة ملكافحة جرائم اإلجتار
باألشخاص

�صدر قرار جمل�س الوزراء رقم ( )244وتاريخ 1430/7/20هـ ،القا�ضي
باملوافقة على ت�شكيل جلنة دائمة ملكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص؛
يف هيئة حقوق الإن�سان مكونة من ممثلني من وزارة اخلارجية ،ووزارة
الداخلية ،ووزارة العدل ،ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،ووزارة العمل،
ووزارة الثقافة والإعالم ،وهيئة حقوق الإن�سان.
وقد حدد القرار اخت�صا�صات اللجنة فيما يلي:
•املتابعة الدقيقة والدائمة للق�ضايا املتعلقة بالإجتار بالأ�شخا�ص،
لتكوين ر�ؤية �شاملة عن واقع و�أ�شكال وتطورات حاالت الإجتار
بالأ�شخا�ص يف اململكة ،وتكوين قاعدة بيانات �إح�صائية ت�ساعد
يف ت�شخي�ص كل حالة على حدة ،والتعامل معها بال�شكل املنا�سب
ور�صد تطورها.
•و�ضع برامج وخطط ت�شمل التدابري الوقائية بالتن�سيق مع خمتلف
اجلهات مبا ُي�سهم يف منع ارتكاب جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص يف
اململكة.
•الإ�سهام مع اجلهات املعنية يف ن�شر الوعي واملعرفة حول جرائم
الإجتار بالأ�شخا�ص من خالل الدورات التدريبية والنـ�شرات
التثقيفية واحلمالت الإعالمية يف و�سائل الإعالم� ،إلى جانب
اللقاءات املبا�شرة مع قطاعات وفئات املجتمع ،كالطلبة يف مراحل
التعليم الأ�سا�سية واجلامعات واملوظفني الذين لهم عالقة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة بهذه اجلرائم.
•العمل على �إعداد ر�سائل �إعالمية من خالل الو�سائل التقليدية من
�إذاعة وتلفزيون وو�سائل الإعالم اجلديد ،للتعريف بجرائم الإجتار
بالأ�شخا�ص ،وتقدمي مناذج منها للتوعية والتثقيف ون�شر مفاهيم
حمددة ووا�ضحة عنها.
•�إعداد �إر�شيف وثائقي �إعالمي ملا تن�شره ال�صحف واملجالت املحلية
وو�سائل الإعالم العربية والعاملية ،مبا ي�ساعد على متابعة خمتلف
�أنواع اجلرائم ،ور�صدها والتعامل معها ،والتعاون مع خمتلف
اجلهات للحد منها.
•�إعداد الدرا�سات والأبحاث حول جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص،
بالتعاون مع اجلامعات ال�سعودية ومراكز الأبحاث املحلية،
لت�شخي�ص هذه اجلرائم ،وحتديد دوافع مرتكبيها ،وطرق و�أ�ساليب
التعامل الأمثل معهم.

•تنظيم الدورات والور�ش واحللقات الدرا�سية واملحا�ضرات للتعريف
مبخاطر جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص.
•تطوير قدرات ومهارات املوظفني املخت�صني مبكافحة الإجتار
بالأ�شخا�ص ،وذلك من خالل الزيارات امليدانية ،وتنظيم الدورات
التدريبية لهم.
•العمل ب�شكل وثيق مع اجلهات الر�سمية املعنية بالتعامل مع هذه
الق�ضايا ،وزيادة التن�سيق معها ،مبا يحقق الأهداف املن�شودة من
�إن�شاء اللجنة الدائمة.
•املبادرة والعمل ب�شكل خالق وم�ستمر؛ لتحقيق مواجهة فع ّالة
ملرتكبي جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص ،وتقدميهم للعدالة لنيل
العقوبات التي ي�ستحقونها ،وبالتايل خف�ض حاالت الإجتار
بالأ�شخا�ص على اختالف �أ�شكالها.
•تقدمي امل�ساعدات واحلماية القانونية واالجتماعية والإيواء ل�ضحايا
الإجتار بالأ�شخا�ص ،و�إعادة ت�أهيلهم و�إدماجهم يف املجتمع� ،سواء
�أكانوا مواطنني �أم مقيمني.
•التعاون الدويل مع املنظمات واجلهات الدولية يف جمال مكافحة
جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص ،والبقاء على توا�صل دائم معها ملتابعة
كل م�ستجدات هذه اجلرائم ،باعتبارها جرمية عابرة للحدود
الوطنية ،وتتطلب تعاون وت�ضافر جهود الدول املعنية لر�صد حاالت
الإجتار ومالحقتها وتقدميها للعدالة.

 5-2جلان الصلح

�شكلت الهيئة جلان ًا لل�صلح حلل امل�شاكل االجتماعية والإن�سانية التي
ي�ستحيل حلها دون التدخل ال�شخـ�صي الودي من جانب �أع�ضاء جمل�س
الهيئة ،واجللو�س مع الأطراف املتخا�صمني واال�ستماع لهم والتفاهم
معهم مبا يحقق التقارب وال�صلح بني املتخا�صمني ،وقد حققت تلك
اجلهود ثمار ًا جيدة .وعاجلت جلنة �إ�صالح ذات البني 146حالة خالل
الفرتة الأولى لأعمال جمل�س الهيئة(1432-1428هـ).
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الفصل األول
جملس هيئة
حقوق اإلنسان

51

جملس الهيئة

وفق ًا للمادة الرابعة من «تنظيم هيئة حقوق الإن�سان» ال�صادر
باملر�سوم امللكي رقم  207وتاريخ 1426/8/8هـ ،يكون للهيئة جمل�س
ي�سمى (جمل�س الهيئة) ي�شكل على النحو التايل:
رئي�س ًا
 -1رئي�س الهيئة
نائب ًا للرئي�س
 -2نائب رئي�س الهيئة
وثمانية ع�شر ع�ضو ًا على الأقل ،يعينون ب�أمر من رئي�س جمل�س الوزراء،
ملدة �أربع �سنوات قابلة للتجديد ،ويكونون م�ؤهلني ت�أهي ًال عالي ًا يف
ال�شريعة �أو القانون �أو العلوم ال�سيا�سية �أو الرتبوية ،وم�شهود ًا لهم
بالنزاهة و الكفاية واخلربة يف ميدان حقوق الإن�سان .وله�ؤالء الأع�ضاء
حق ح�ضور االجتماعات دون �أن يكون لهم حق الت�صويت.

 1-1اجتماعات وقرارات جملس الهيئة

عقد جمل�س الهيئة خالل دورته الثانية (من عام 1432هـ �إلى عام
1437هـ)  82اجتماع ًا� ،أُ�صدر خاللها  61قرار ًا ي�شمل �أعمال �أن�شطة
الهيئة املختلفة منها على �سبيل املثال ال احل�صر ما يتعلق ب�إبداء الر�أي

يف م�شروعات الأنظمة املتعلقة بحقوق الإن�سان ،ومراجعة الأنظمة
القائمة واقرتاح تعديلها وفق ًا للإجراءات النظامية ،والت�أكد من تنفيذ
اجلهات احلكومية املعنية للأنظمة واللوائح ال�سارية فيما يتعلق بحقوق
الإن�سان ،واتخاذ الإجراءات النظامية الالزمة حيال التجاوزات
املخالفة للأنظمة املعمول بها يف اململكة ،ومنها ما يتعلق بعمليات
املتابعة مع اجلهات احلكومية للت�أكد من تطبيقها ما يخ�صها من
ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان التي ان�ضمت �إليها اململكة .كذلك
ينظر املجل�س يف ال�صكوك الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�سان ،ويبدي
الر�أي حيالها فيما يتعلق بان�ضمام اململكة �إليها� ،أو الأحكام الواردة
فيها� ،أي�ض ًا ينظر املجل�س يف تقارير اململكة الدورية املتعلقة بحقوق
الإن�سان للموافقة عليها ،ويرفع ما يلزم منها من قبل رئي�س الهيئة
�إلى رئي�س جمل�س الوزراء ،ويتابع املجل�س نتائج زيارات ال�سجون ودور
التوقيف يف خمتلف مناطق اململكة ويرفع تقارير الزيارات �إلى رئي�س
جمل�س الوزراء.
ويعر�ض اجلدول رقم ( )6واجلدول رقم (� )7أهم املو�ضوعات التي
ناق�شها جمل�س الهيئة خالل عامي 1434هـ و 1435هـ.

اجلدول رقم (� :)6أهم املو�ضوعات التي ناق�شها جمل�س الهيئة خالل عام 1434هـ
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1

مناق�شة تقرير جلنة التعليم والتدريب والثقافة والإعالم ،ب�ش�أن تقرير فرع الهيئة مبنطقة ع�سري بخ�صو�ص �أحداث كلية الآداب
والرتبية ـ بنات ـ بجامعة امللك خالد مبنطقة ع�سري.

2

مناق�شة تقرير جلنة التعليم والتدريب والثقافة والإعالم لتو�صيات لقاء اخلرباء الوطني الرابع حول العنف الأ�سري حتت
�شعار(نحو حماية اجتماعية �أف�ضل)الذي ُعقد يف 1432/7/5هـ املوافق  7يونيو2011م  ،بالتعاون بني برامج الأمان الأ�سري
ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية وال�ش�ؤون ال�صحية يف احلر�س الوطني و�شاركت فيه الهيئة.

3

مناق�شة تقرير جلنة التعليم والتدريب والثقافة والإعالم لال�ستدعاء املرفوع من قبل املحامي /عبداهلل بن نا�صر بن غدير ،ب�ش�أن
مقرتحاته حول احلد من احلوادث املرورية التي تتعر�ض لها املعلمات.

4

مناق�شة تقرير جلنة التعليم والتدريب والثقافة والإعالم بخ�صو�ص التقرير الثاين عن تنفيذ اخلطة العربية للرتبية على حقوق
الإن�سان.

5

مناق�شة تقرير الأداء لهيئة حقوق الإن�سان.

6

مناق�شة دعوة ممثل منظمة الأمم املتحدة للطفولة ( يون�سيف ) ملعايل وزير ال�صحة للتوقيع على تعهد لتجديد الوعد وااللتزام
بالعمل على و�ضع خطط وطنية لتح�سني فر�ص الأطفال على قيد احلياة.

7

مناق�شة حم�ضر اللجنة امل�شكلة لدرا�سة ظاهرة الإ�ضرابات عن العمل من قبل العمالة الوافدة التي تعمل يف ال�شركات.
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8

مناق�شة العر�ض املوجز املقدم من �سعادة ع�ضو جمل�س الهيئة الدكتور /عبدالعزيز بن عثمان الفالح حول ما انتهى �إليه مو�ضوع
تكاليف عمليات التربع بالأع�ضاء من املتوفني دماغ ًيا

9

مناق�شة العر�ض املوجز املقدم من �سعادة ع�ضو جمل�س الهيئة الدكتور /عبدالعزيز بن عثمان الفالح حول ما انتهى �إليه مو�ضوع
تكاليف عمليات التربع بالأع�ضاء من املتوفني دماغ ًيا.

10

�إحاطة املجل�س مب�شاركة كل من ع�ضوي جمل�س الهيئة الدكتور /عي�سى بن عبدالعزيز ال�شامخ والدكتور /خالد بن �سليمان العبيد
يف امللتقى الدويل بعنوان «�أي دور للمجتمع املدين يف تنفيذ عقد العمل العاملي من �أجل ال�سالمة على الطرق» املنعقد خالل الفرتة
7ــ2012/11/8م باجلمهورية التون�سية.

11

ب�ش�أن اللجنة امل�شكلة برئا�سة معايل ال�شيخ� /صالح �آل ال�شيخ لدرا�سة العهدين الدوليني وقد �إنتهت اللجنة قد انتهت من تقريرها
بكل احرتافية بالت�أ�صيل ال�شرعي ودرا�سة جميع الوثائق التي �صدرت وتتعلق بالعهدين.

12

موافقة املقام ال�سامي على تر�ؤ�س الهيئة للجنة امل�شكلة لدرا�سة دور املر�أة االيجابي يف اململكة والرد على يثار من ادعاءات ومزاعم
يف هذا ال�ش�أن.

13

مناق�شة تقرير جلنة ال�ش�ؤون ال�شرعية والقانونية ب�ش�أن درا�سة م�شروع �إعالن حقوق الإن�سان لدول جمل�س التعاون اخلليجي.

14

عر�ض املح�ضر املعد عن ظاهرة الإ�ضراب عن العمل من قبل اللجنة امل�شكلة يف هيئة اخلرباء.

15

رغبة وفد الهيئة الأمريكية للحريات الدينية يف زيارة اململكة واالجتماع مع امل�س�ؤولني يف الدولة.

16

مناق�شة تقرير جلنة ال�سجون ودور التوقيف والإيواء ب�ش�أن خطاب مدير فرع منظمة العفو الدولية يف �أثينا وتقرير املنظمة حول
�أحكام الإعدام يف العامل ال�صادر يف عام 2011م.

17

مناق�شة م�شروع نظام بدائل عقوبة ال�سجن.

18

مناق�شة (م�شروع نظام رعاية الأحداث) املقدم من الأمني العام ملجل�س الوزراء بعد درا�سته من قبل جلنة احلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والأ�سرية.

19

مناق�شة حم�ضر اجتماع جلنة اخلرباء املخت�صني املكلفة ب�إعادة �صياغة م�شروع ميثاق حقوق الإن�سان ملجل�س التعاون يف �شكل
�إعالن والذي ُعقد خالل الفرتة من 1434/4/8-7هـ مبقر جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية مبدينة الريا�ض.

20

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

21

�إحاطة املجل�س بالتقرير املعد من قبل جلنة ال�سجون ودور التوقيف والإيواء ب�ش�أن درا�سة التقرير املعد من قبل �إدارة املتابعة
والتحقيق بخ�صو�ص زيارة �أهايل املوقوفني يف �سجن املباحث العامة مبنطقة الق�صيم (الطرفية).

22

�إحاطة املجل�س بالتقرير املعد من قبل فرع الهيئة مبنطقة ع�سري ب�ش�أن الطفلة رهام علي احلكمي املنقول �إليها دم ملوث بالإيدز.

23

مناق�شة م�شروع النظام اجلزائي جلرائم الإرهاب ومتويله.

53

54

م

املوا�ضيع

24

مناق�شة العر�ض املقدم من �سعادة الأمني العام للجنة الدائمة ملكافحة جرائم االجتار بالأ�شخا�ص ،ب�ش�أن اال�ستئذان للتوقيع على
حم�ضر اللجنة امل�شكلة بهيئة اخلرباء لإن�شاء جمعيات العمل يف اململكة.

25

مناق�شة التقرير املعد من قبل جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والأ�سرية ب�ش�أن تهاون الآباء يف �إ�ضافة �أبنائهم بعد الوالدة
يف �سجل الأ�سرة املقدمة من الأمرية /عادلة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود رئي�سة برنامج الأمان الأ�سري.

26

مناق�شة اال�ستدعاء املقدم من ذوي املوقوفني واملت�ضمن تنفيذ �أوامر الإفراج ال�صادرة بحق ذويهم واملقدم من مدير �إدارة الر�صد
واملتابعة والتحقيق.

27

�إحاطة املجل�س بالتقرير املعد من قبل فرع الهيئة مبنطقة ع�سري ب�ش�أن ر�صد و�إح�صاء البالغات واجلرائم التي ُ�سجلت خالل
الأ�سابيع املا�ضية الناجتة عن ت�سلل عدد من رعايا بع�ض الدول الإفريقية.

28

مناق�شة املح�ضر املعد من جلنة ال�سجون ودور التوقيف والإيواء حول عدد من ال�شكاوى املقدمة للهيئة من بع�ض املوقوفني يف
�سجون املباحث العامة حول عدم تنفيذ الأوامر الق�ضائية ال�صادرة بالإفراج عنهم.

29

مناق�شة التقرير املعد من قبل جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والأ�سرية ب�ش�أن درا�سة التقرير املعد من قبل فرع الهيئة
مبنطقة ع�سري بخ�صو�ص زيارة وفد من الفرع للطفلة رهام احلكمي املنقول �إليها دم ملوث بالإيدز.

30

�إحاطة املجل�س بتقرير ع�ضو جمل�س الهيئة وامل�شرف العام على فرع الهيئة مبنطقة حائل د /حممد بن عبدالكرمي ال�سيف عن
الأمطار التي هطلت على مدينة حائل وحمافظاتها خالل الفرتة من 1434/6/24 -17هـ.

31

مناق�شة ق�ضية ال�سجناء ال�سعوديني يف العراق.

32

مناق�شة تقرير خمت�صر عن فريو�س (كورونا).

33

مناق�شة التقرير املعد من قبل جلنة ال�ش�ؤون ال�شرعية والقانونية ب�ش�أن درا�سة م�شروع نظام الإقامة والوارد من اللجنة الفرعية
للجنة العامة ملجل�س الوزراء.

34

�إحاطة املجل�س بتقرير زيارة م�ست�شفى النقاهة بالريا�ض للتحقق مما ُن�شر يف �صحيفة احلياة عدد ( )18236يف تاريخ
1434/4/27هـ.

35

مناق�شة م�شروع تقرير اململكة الثاين لال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل.

36

مناق�شة االتفاقية الدولية حلماية كل الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري.

37

مناق�شة التقرير املعد من جلنة املنظمات والتعاون الدويل ومتابعة التقارير ب�ش�أن تقريري اململكة الثالث والرابع لإنفاذ اتفاقية
حقوق الطفل( .مرفق  )CDعن التقرير.

38

ا�ستكمال مناق�شة التقرير املعد من جلنة املنظمات والعالقات الدولية ومتابعة التقارير الدورية حول الدرا�سة العلمية ال�شرعية
للعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.

39

مناق�شة التقرير الثاين للمملكة العربية ال�سعودية يف �ش�أن اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية
�أو الال�إن�سانية �أو املهينة.
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م

40

حم�ضر هيئة اخلرباء ب�ش�أن م�شروع نظام ال�سجن والتوقيف.

41

حم�ضر هيئة اخلرباء ب�ش�أن مو�ضوع هروب الفتيات.

42

برقية وزارة اخلارجية ب�ش�أن املالحظات التي �أبدتها بع�ض الدول العربية على م�شروع «الإعالن العربي للمدافعني عن حقوق
االن�سان.

43

م�سودة التقرير الأول الذي �سيقدم من اململكة العربية ال�سعودية للأمم املتحدة جتاه تنفيذ اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
اجلدول رقم (� :)7أهم املو�ضوعات التي ناق�شها جمل�س الهيئة خالل عام 1435هـ
املوا�ضيع

م

1

تقرير ب�ش�أن مركز الت�أهيل ال�شامل بوادي الدوا�سر.

2

التقرير املعد من الدكتور �أحمد بن �صالح ال�سيف عن م�شاركته يف اجتماع اجلمعية العامة للأمم املتحدة رفيع امل�ستوى املعني
بتحقيق الأهداف الإمنائية الألفية املتفق عليه دولي ًا مبا يتعلق بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

3

اخلطة النهائية املقدمة من اللجنة التعليمية والثقافية والإعالمية بامل�شاركة مع مركز الإعالم والن�شر .ب�ش�أن تقرير اململكة املتعلق
باخلطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإن�سان.

4

تقرير جلنة املنظمات والتعاون الدويل ومتابعة التقارير الدورية ب�ش�أن التعاون مع املنظمات واجلهات الدولية العاملة يف جمال
حقوق الإن�سان.

5

تقرير جلنة املنظمات والتعاون الدويل ومتابعة التقارير الدورية ب�ش�أن خطاب وزارة اخلارجية بخ�صو�ص اخلطاب الوارد من
مكتب املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان املت�ضمن طلب ال�سيد /ماينا كاي املقرر اخلا�ص املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي
ويف تكوين اجلمعيات ،زيارة اململكة.

6

تقرير جلنة املنظمات والتعاون الدويل ومتابعة التقارير الدورية ب�ش�أن التقرير ال�سنوي عن التحول الدميقراطي يف الوطن
العربي.

7

تقرير جلنة احلقوق املدنية وال�سيا�سية ب�ش�أن التقرير الذي تلقته وزارة اخلارجية من �سفارة اململكة املتحدة يف الريا�ض بخ�صو�ص
مبادرة بريطانيا ملكافحة العنف اجلن�سي يف النزاعات.
درا�سة مقدمة من اللجنة ال�شرعية العلمية عن موقف اململكة العربية ال�سعودية من عقوبة الإعدام.

8

م�شروع النظام الأ�سا�سي للمحكمة العربية حلقوق الإن�سان.

9

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

10

تقرير جلنة احلقوق املدنية وال�سيا�سية ب�ش�أن خطة اللجنة لل�سنة الثالثة من الدورة الثانية للعام الهجري احلايل1435ه ـ

11

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

55

م
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املوا�ضيع

12

حم�ضر اجتماع جلنة اخلرباء اخلا�صة بدرا�سة م�شروع (�إن�شاء املحكمة العربية حلقوق الإن�سان ).

13

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

14

تقرير جلنة املنظمات والتعاون الدويل ومتابعة التقارير الدورية ب�ش�أن امل�ؤمتر ال�سنوي الثامن ملنتدى دول �آ�سيا واملحيط الهادي
للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان الذي ُعقد يف قطر.

15

تقرير جلنة املنظمات والتعاون الدويل ومتابعة التقارير الدورية ب�ش�أن ملخ�ص الدورة التنظيمية للجولة الثامنة ملجل�س حقوق
الإن�سان .

16

تقرير جلنة املنظمات والتعاون الدويل ومتابعة التقارير الدورية بيان ب�أ�سماء املقررين احلاليني و�أ�صحاب الواليات اخلا�صة
التابعة ملجل�س حقوق الإن�سان.

17

تقرير جلنة املنظمات والتعاون الدويل ومتابعة التقارير الدورية ب�ش�أن الدورة التنظيمية للجولة الثامنة ملجل�س حقوق الإن�سان .

18

تقرير جلنة املنظمات والتعاون الدويل ومتابعة التقارير الدورية ب�ش�أن املقررين احلاليني و�أ�صحاب الواليات اخلا�صة التابعة
ملجل�س حقوق الإن�سان.

19

تقرير جلنة املنظمات والتعاون الدويل ومتابعة التقارير الدورية ب�ش�أن امل�ؤمتر ال�سنوي الثامن ملنتدى دول �آ�سيا واملحيط الهادي
للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان الذي ُعقد يف قطر.

20

م�شروع حم�ضر يف هيئة اخلرباء ب�ش�أن االتفاقية الدولية حلماية كل الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري.

21

خطاب الديوان امللكي ب�ش�أن تقرير هيئة حقوق الإن�سان عن ال�سجون ودور التوقيف.

22

حم�ضر اجتماع اخلرباء القانونيني ب�ش�أن درا�سة م�شروع النظام الأ�سا�سي للمحكمة العربية حلقوق الإن�سان.

23

تقرير من �سعادة ع�ضو املجل�س /عبد العزيز العقال عن ح�ضور املحاكمات.

24

مذكرة جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية وال�صحية ب�ش�أن م�شروع حتديث االتفاقية العربية لتنظيم �أو�ضاع الالجئني يف
الدول العربية.

25

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

26

بيان مقدم من �إدارة الر�صد واملتابعة والتحقيق ,ب�ش�أن املفرج عنهم من �سجن املباحث العامة.

27

تقرير جلنة احلقوق التعليمية والثقافية والإعالمية ب�ش�أن درا�سة تقرير م�شاركة الهيئة يف املنتدى الإقليمي حول حماية احلق يف
التعليم يف ظروف النزاعات امل�سلحة وانعدام الأمن يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.

28

حم�ضر اللجنة امل�شكلة بهيئة اخلرباء املكلفة بدرا�سة االتفاقية الدولية حلماية جميع اال�شخا�ص من االختفاء الق�سري واالتفاقية
الدولية حلماية حقوق العمالة املهاجرة.

29

مقرتح جلنة ال�ش�ؤون ال�شرعية والقانونية ب�ش�أن درا�سة تطوير الأنظمة التالية :نظام ال�ضمان االجتماعي ,ونظام الت�أمينات
االجتماعية  ,ونظام التقاعد للمدنيني والع�سكريني ,ونظام املوظفني العام.
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30

تقرير جلنة املنظمات والتعاون الدويل والتقارير ب�ش�أن طلب ان�ضمام اململكة العربية ال�سعودية للعهدين الدوليني اخلا�صني
باحلقوق املدنية وال�سيا�سة واحلقوق االجتماعية واالقت�صادية والثقافية.

31

م�شروع حم�ضر ب�ش�أن م�شروع نظام رعاية الأحداث.

32

تقرير جلنة املنظمات والتعاون الدويل ومتابعة التقارير الدورية ب�ش�أن البيان ال�صادر عن مفو�ض حقوق الإن�سان (ديوان املظامل )
بجمهورية �أذربيجان ,مبنا�سبة الذكرى الثانية والع�شرين جلرمية الإبادة اجلماعية يف مدينة كوجايل.

33

تقرير جلنة املنظمات والتعاون الدويل ومتابعة التقارير الدورية ب�ش�أن برقية �سمو وزير اخلارجية عن زيارة مقرر حقوق الإن�سان
�إلى ميامنار.

34

تقرير ع�ضو جمل�س الهيئة د/هادي بن علي اليامي ب�ش�أن م�شاركته �ضمن برنامج (الزائر الدويل للواليات املتحدة).

35

تقرير جلنة احلقوق التعليمية والثقافية والإعالمية ب�ش�أن درا�سة التقريرين املعدين حول الربنامج التدريبي بعنوان(�آليات الأمم
املتحدة حلقوق الإن�سان).

36

تقرير ع�ضو جمل�س الهيئة د/هادي بن علي اليامي ب�ش�أن م�شاركته يف امل�ؤمتر الدويل حول املحكمة العربية حلقوق الإن�سان يف
البحرين.

واتخذ جمل�س الهيئة حيال املو�ضوعات التي ناق�شها  61قرار ًا خالل دورة �أعماله الثانية (1435-1432هـ) .جدول رقم ( .)8ويعر�ض اجلدول رقم
(� )9أهم القرارات ال�صادرة عن جمل�س الهيئة لعامي 1434هـ و 1435هـ.
اجلدول رقم (�:)8أهم القرارات ال�صادرة عن جمل�س الهيئة لعامي 1434هـ و 1435هـ.
العنوان

م

1

ت�سمية اللجان الدائمة وتكوينها وت�سمية رئي�س كل جلنة ونائبة.

2

�إيجاد مكاتب لهيئة حقوق الإن�سان يف مراكز الإيواء املخ�ص�صة للعمالة املخالفة للأنظمة.

3

املوافقة على قيام الهيئة ب�إنتاج فيلم وثائقي عن الو�ضع احلقيقي جلهود اململكة يف جمال ت�صحيح �أو�ضاع العمالة.

4

القيام بدرا�سة لواقع مراكز الت�أهيل ال�شامل التابعة لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بالتن�سيق مع الوزارة.

5

االهتمام بجانب التوعية ون�شر ثقافة حقوق املر�ضى.

6

خماطبة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بتزويد الهيئة باخلطة والإجراءات املتبعة ملركز الت�أهيل ال�شامل.

7

�ضم �سعادة الدكتور عبد اهلل االن�صاري �إلى اللجنة املكونة لدرا�سة مو�ضوع العمالة غري ال�سعودية يف �ضوء الأنظمة والتعليمات
املنظمة لها.

8

املوافقة على التقرير الوطني حول تنفيذ اخلطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإن�سان.

57

م

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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العنوان

ب�ش�أن التقرير ال�سنوي عن التحول الدميقراطي يف الوطن العربي.
�أو ًال :املوافقة على و�ضع خطة عمل لتنظيم العالقات مع املنظمات وامل�ؤ�س�سات الدولية العاملة يف جمال حقوق الإن�سان.
ثاني ًا :تتولى جلنة املنظمات والتعاون الدويل ومتابعة التقرير الدورية يف بداية كل عام و�ضع م�شروع اخلطة .ويعتمد من رئي�س
الهيئة.
ثالث ًا :تتولى جلنة املنظمات والتعاون الدويل ومتابعة التقرير الدورية متابعة تنفيذ اخلطة بعد اعتمادها ,و �إعداد التقارير الالزمة
عن ذلك.
ب�ش�أن التقرير ال�سنوي عن التحول الدميقراطي يف الوطن العربي.
�أو ًال� :إحاطة �أع�ضاء املجل�س باملو�ضوع.
ثاني ًا� :إحالة ن�سخ منه �إلى جلان املجل�س الدائمة للإحاطة.
ثالث ًا� :إحالة ن�سخة منة للجهة امل�س�ؤولة عن �إعداد التقارير الدورية للرد عليه بح�سب ما تق�ضي به التعليمات ال�سامية.
رابع ًا� :إحالة ن�سخة منه للإدارة القانونية للإحاطة.
املوافقة على �إعالن التعهد ب�إنهاء العنف اجلن�سي �أثناء النزاعات.
م�شروع الإعالن العربي للمدافعني عن حقوق الإن�سان الوارد بخطاب وزارة اخلارجية رقم (  )273281/14/1/18/6وتاريخ
1434/9/30هـ.
تكوين جلنة لو�ضع برنامج لدعوة مقرري الأمم املتحدة �أ�صحاب الواليات املو�ضوعية اخلا�صة مبجل�س حقوق الإن�سان؛ لزيارة
اململكة يف املو�ضوعات الإن�سانية التي تعد اململكة من الدول املتقدمة فيها كالتعليم وال�صحة ومنع جتارة الأطفال وا�ستغاللهم
وغريها من املوا�ضيع الإن�سانية التي للمملكة دور فيها.
م�شروع النظام الأ�سا�سي للمحكمة العربية حلقوق الإن�سان.
توظيف ال�سعوديني ,وو�ضع البطالة يف اململكة.
مو�ضوع دور الإخاء ,وكيفية التعامل مع اال�شخا�ص امل�صابني ب�أمرا�ض نف�سية.
امل�ؤمتر ال�سنوي الثامن ملنتدى دول �آ�سيا واملحيط الهادي للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان والذي عقد يف قطر.
ملف الدورة التنظيمية للجولة الثامنة ملجل�س حقوق الإن�سان
م�شروع حتديث االتفاقية العربية لتنظيم �أو�ضاع الالجئني يف الدول العربية .
ب�ش�أن فريو�س كورونا
املقرتح املقدم من قبل فرع منطقة مكة املكرمة حول تفعيل نظام احلماية من الإيذاء.
م�شاركة الهيئة يف املنتدى الإقليمي حول حماية احلق يف التعليم يف ظروف النزاعات امل�سلحة وانعدام الأمن يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
ب�ش�أن درا�سة االتفاقية الدولية حلماية جميع اال�شخا�ص من االختفاء الق�سري واالتفاقية الدولية حلماية حقوق العمالة املهاجرة.
م�شروع املح�ضر املعد يف هيئة اخلرباء ب�ش�أن م�شروع نظام رعاية الأحداث.
البيان ال�صادر عن مفو�ض حقوق الإن�سان (ديوان املظامل ) بجمهورية �أذربيجان ،مبنا�سبة الذكرى الثانية والع�شرين جلرمية
الإبادة اجلماعية يف مدينة كوجايل.
املوافقة على م�شروع تقرير اململكة املعني بتنفيذ اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
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اجلدول رقم ( :)9عدد اجلل�سات والقرارات واملهمات والأعمال التي
قام بها جمل�س الهيئة خالل دورتيه الأولى والثانية
العدد
العن�صر

الدورة الأوىل
(-1428
1432هـ)

الدورة الثانية
(1437 -1432هـ)

اجلل�سات التي ُعقدت

104

82

القرارات التي �صدرت

88

61

256

196

مهمات و�أعمال

1

 2-1االجتماعات مع مسؤويل الدولة

ن�صت املادة ال�ساد�سة من تنظيم الهيئة على �أن “ملجل�س الهيئة دعوة
ممثلني من الوزارات والأجهزة احلكومية الأخرى وامل�ؤ�س�سات الأهلية
عند درا�سة املو�ضوعات ذات العالقة بهذه اجلهات” .وقد قدم جمل�س
وعدد من
لعدد من �أ�صحاب ال�سمو امللكي الأمراءٍ ،
الهيئة الدعوة ٍ
وعدد من ر�ؤ�ساء الأجهزة احلكومية الأخرى،
�أ�صحاب املعايل الوزراءٍ ،
وبع�ض من م�س�ؤويل الدولة ،للح�ضور �إلى مقر الهيئة ملناق�شة جملة من
املو�ضوعات ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان ،و�أثمرت تلك االجتماعات
عن نتائج �إيجابية تعود بالنفع ل�صالح تعزيز مفهوم حقوق الإن�سان
يف اململكة.

-1تتمثل املهمات والأعمال يف �إعداد الدرا�سات والبحوث ،والقيام بالزيارات
واجلوالت التفقدية ،وامل�شاركات الداخلية واخلارجية يف امل�ؤمترات والندوات
واالجتماعات.
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 1-2إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية لعمل الهيئة

�أعدت الهيئة خطة عملها الإ�سرتاتيجية اخلم�سية بالتعاون مع معهد
امللك عبداهلل للدرا�سات والبحوث اال�ست�شارية� ،آخذ ًة يف االعتبار
�أف�ضل املمار�سات الدولية يف هذا املجال ،ومبادئ باري�س اخلا�صة
بالهيئات وامل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان التي اعتمدتها الأمم
املتحدة ،مع اال�ستعانة ببع�ض خرباء مكتب املفو�ضية ال�سامية حلقوق
الإن�سان يف بلورة املالمح الرئي�سة للخطة.
ومتثل اخلطة برامج عمل وطنية متنوعة ت�ستهدف تعزيز وحماية
حقوق الإن�سان يف اململكة والرقي بها ،وذلك من خالل العمل وفق
منهجية علمية �شاملة ،حتقق �إدارة �أعمال الهيئة وت�سيري �ش�ؤونها،
بهدف الرفع من م�ستوى االجناز واجلودة .وا�شتملت اخلطة على ثالث
مراحل مق�سمة على برامج زمنية ،وفق الآتي:
املرحلة الأولى :التمكني امل�ؤ�س�سي.
املرحلة الثانية :التفوق والتميز يف الأداء.
املرحلة الثالثة :الريادة امل�ؤ�س�سية.
وقد �شرعت الهيئة يف تنفيذ اخلطة من خالل جتزئتها �إلى خطط
وبرامج وم�شاريع �سنوية لي�سهل تنفيذها ،وتقييم م�ستوى التقدم
والإجناز.

 2-2أهداف اخلطة اإلسرتاتيجية لعمل الهيئة

ا�شتملت خطة الهيئة الإ�سرتاتيجية على �سبعة �أهداف ،وهي:

1.1ا�ستكمال بناء الأ�س�س النظامية والتنظيمية والأدائية والتقنية
التي تركز على تطوير م�ستوى الأداء املتفوق واملتميز يف تقدمي
اخلدمة و�إقامة �شراكة �إ�سرتاتيجية فاعلة مع الأجهزة احلكومية
وغري احلكومية يف جميع املجاالت التي تخدم حقوق الإن�سان على
امل�ستويني الوطني والدويل ،ومبا ي�ساعد الهيئة على �أداء ر�سالتها
وحتقيق ر�ؤيتها الإ�سرتاتيجية.
2.2حتقيق التوافق والتكامل ما بني الأنظمة واللوائح والتنظيمات
املطبقة يف الأجهزة احلكومية وغري احلكومية من جهة وبني
معايري حقوق الإن�سان الواردة يف ال�صكوك واالتفاقيات الدولية
التي �صادقت عليها اململكة.
�3.3أن ي�صبح احرتام حقوق الإن�سان وحمايتها مكونا �أ�سا�سي ًا يف
ممار�سة الأجهزة احلكومية وغري احلكومية لأعمالها و�أداء
مهامها وتقدمي خدماتها لكل مواطن ومقيم يف اململكة.
�4.4أن ي�صبح احرتام حقوق الإن�سان وحمايتها جزء ًا �أ�سا�سي ًا من
الثقافة الوطنية لكل مواطن ومقيم يف اململكة.
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�5.5إقامة �شراكة جمتمعية فاعلة لن�شر وتعزيز ثقافة حقوق الإن�سان
لدى خمتلف مكونات املجتمع ال�سعودي.
6.6التحول �إلى هيئة رائدة يف جمال حقوق الإن�سان تعتمد على
البحث والتطوير وتوليد املعرفة وال�شراكة ،وت�ؤدي مهامها
و�أعمالها با�ستخدام تقنيات املعلومات واالت�صاالت احلديثة
وب�أقل قدر ممكن من التعامالت الورقية.
7.7تطوير بيئة العمل يف الهيئة لت�صبح بيئة جاذبة وحمفزة
لذوي الكفاءات العالية املتخ�ص�صة يف جمال حقوق الإن�سان
والتخ�ص�صات امل�ساندة؛ وذلك لتمكني الهيئة من اجتذابهم
وتنميتهم وتطويرهم واالحتفاظ بهم ،وتقدمي خدماتها
للم�ستفيدين واملتعاملني معها بي�سر و�سهولة.

 3-2اجلدول الزمني لتنفيذ
اإلسرتاتيجية لعمل الهيئة

اخلطة

و�ضعت الهيئة برناجم ًا زمني ًا لتنفيذ �إ�سرتاتيجية الهيئة مدته خم�س
�سنوات ،يبد�أ من عام 1433هـ وينتهي يف عام 1437هـ .ويحمل كل
هدف من �أهداف الهيئة الإ�سرتاتيجية عدد ًا من املبادرات ُبرجمت
وفق ًا لأهداف الهيئة التي �أن�شئت من �أجلها ،وتبلغ يف �إجماليها199
مبادرة.
وقد قطعت الهيئة �شوط ًا كبري ًا يف تنفيذ خطتها الإ�سرتاتيجية ،ومن
بني الأعمال التي قامت بها الهيئة ما يلي:
�1.1إعداد الهياكل التنظيمية واللوائح الإدارية.
2.2ت�سوية �أو�ضاع موظفي الهيئة الوظيفية.
�3.3إجناز الالئحة الداخلية لأع�ضاء جمل�س هيئة حقوق الإن�سان.
�4.4إعداد الئحة املتعاونني واملتطوعني يف جمال حقوق الإن�سان.
�5.5إن�شاء عدد من اللجان وا�ستحداث بع�ض الوحدات الإدارية نظر ًا
�إلى تو�سع مهام ون�شاطات الهيئة.
عدد
6.6احل�صول على مواقع حكومية لتكون مقرات لفروع الهيئة يف ٍ
من مناطق اململكة.
7.7تطوير بيئة الأعمال وتطبيق التعامالت الإلكرتونية.
8.8تطوير موقع الهيئة الإلكرتوين.)www.hrc.gov.sa( :
موحد (.)19922
�9.9إن�شاء مركز ات�صال ّ
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تنفيذ ًا للمادة اخلام�سة من تنظيم الهيئة ،عملت الهيئة جاهد ًة يف
ال�ص ُعد على الت�أكد من حتقيق مبادئ حقوق
كل الأوجه وعلى جميع ُّ
الإن�سان يف جميع الق�ضايا االجتماعية والقانونية يف اململكة ،وعلى
معاجلة جميع امل�شاكل التي تعرت�ض الوفاء بحقوق الإن�سان �سواء �أكان
من قبل �أ�شخا�ص �أم م�ؤ�س�سات ،فقد قامت الهيئة بالآتي:

 1-3دراسة األنظمة احلالية

در�ست الهيئة بالتعاون مع اجلهات احلكومية العديد من التـ�شريعات
والأنظمة ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان ،وراجعت عدد ًا من الأنظمة
القائمة للت�أ ّكد من مدى مراعاتها حلقوق الإن�سان .ورفعت عدد ًا من
التو�صيات واالقرتاحات اخلا�صة بهذا ال�ش�أن �إلى جمل�س الوزراء .ومن
�أهم الأنظمة والت�شريعات القائمة التي در�ستها الهيئة ما يلي:
1.1م�شروع النظام اجلزائي ملكافحة الإرهاب.
2.2م�شروع نظام احلماية من الإيذاء.
3.3م�شروع نظام حماية الطفل.
4.4م�شروع نظام مكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص.
5.5م�شروع تنظيم هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي.
6.6الئحة تنظيم زواج ال�سعوديني بغري ال�سعوديات.
7.7نظام مر�ضى متالزمة العوز املناعي املكت�سب ( الإيدز).
�أي�ض ًا در�ست الهيئة االتفاقيات الدولية والثنائية للت�أكد من موافقتها
ملبادئ حقوق الإن�سان ،كذلك تت�أكد الهيئة من تنفيذ اجلهات احلكومية
للأنظمة واللوائح ال�سارية فيما يتعلق بحقوق الإن�سان ،والك�شف عن
التجاوزات املخالفة للأنظمة املعمول بها يف اململكة والتي ت�شكل انتهاك ًا
حلقوق الإن�سان ،وتتخذ الإجراءات النظامية الالزمة يف هذا ال�ش�أن.
ومن �أهم االتفاقيات الدولية التي در�ستها الهيئة ما يلي:
1.1الإعالن اخلليجي حلقوق الإن�سان.
�2.2آلية عمل املنظمات الدولية.
3.3املحكمة العربية حلقوق الإن�سان.
4.4درا�سة االن�ضمام �إلى اتفاقية االختفاء الق�سري.
5.5اتفاقية العمالة مع كل من :الهند ،و�إندوني�سيا.

2-3زيارة السجون ودور التوقيف داخل
اململكة وخارجها

منحت الفقرة رقم ( )6من املادة اخلام�سة من “تنظيم هيئة حقوق
الإن�سان” الهيئة احلق يف زيارة ال�سجون ودور التوقيف يف �أي وقت
دون �إذن من جهة االخت�صا�ص ،ورفع تقارير عن تلك الزيارات �إلى
رئي�س جمل�س الوزراء ،ونفذت الهيئة بنا ًء عليه برناجم ًا م�ستمر ًا
ومفاجئ ًا للزيارات ،وجاوز عدد ال�سجون ودور التوقيف التي زارتها
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الهيئة الثالثني �سجن ًا ودار ًا للتوقيف يف خمتلف مناطق اململكة ،وبلغ
عدد الزيارات  214زيارة ،فيما بلغ اجمايل عدد املوقوفني الذين
متت زيارتهم يف ال�سجون ودور التوقيف كافة للنظر يف �شكاواهم 260
�سجين ًا وموقوف ًا لعام 1435هـ ،مقارنة بـ  491زيارة ،و� 829سجين ًا
وموقوف ًا لعام 1434هـ .جدول رقم ( ،)10وقد �شملت الزيارات التي
متت داخل اململكة لل�سجون ودور التوقيف التالية:
•ال�سجون والإ�صالحيات التابعة للمديرية العامة لل�سجون.
•�أماكن االحتجاز ب�إدارات املرور ومراكز ال�شرط يف عدد من مناطق
وحمافظات اململكة.
•دور التوقيف يف �إدارات الوافدين التابعة لإدارة العامة للجوازات.
•دور التوقيف يف �إدارات و�شعب الإدارة العامة ملكافحة املخدرات.
•�سجون املباحث العامة.
•دور املالحظة االجتماعية وم�ؤ�س�سات رعاية الفتيات التابعة لوزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية.
و�شعور ًا من الهيئة مب�س�ؤوليتها نحو متابعة حقوق املواطنني ال�سعوديني
الإن�سانية �أينما وجدوا ،زارت الهيئة عددًا من ال�سجون يف بع�ض الدول
مثل� :سوريا ،والأردن ،ولبنان ،وقطر ،والكويت ،والإمارات العربية
املتحدة ،وقدمت تقاريرها عن �أو�ضاع ال�سجناء ال�سعوديني يف تلك
ال�سجون �إلى جهات االخت�صا�ص التخاذ الالزم حيال �إطالق �سراحهم
�أو حت�سني �أو�ضاعهم.
اجلدول رقم ( :)10عدد املوقوفني الذين متت مبا�شرة �شكواهم
م�صنفني بح�سب مكان التوقيف خالل عامي 1434هـ و 143هـ.
مكان التوقيف

ال�سجون العامة و�سجن �إدارة
الوافدين
دور التوقيف (مراكز ال�شرط،
والبحث اجلنائي ،ومكافحة
املخدرات)

عام 1435هـ
عام 1434هـ
الن�سبة
الن�سبة
العدد
العدد
%
%

116

%14.0

141

%54.2

36

%4.3

-

-

املراكز االجتماعية والت�أهيلية
وامل�ست�شفيات واجلهات الأخرى

19

%2.3

-

-

�سجون املباحث العامة

658

%79.4

119

%45.8

الإجمايل

829

%100

260

%100

الر�سم البياين رقم ( :)4عدد املوقوفني الذين متت مبا�شرة �شكواهم م�صنفني بح�سب ال�سجن/دور التوقيف خالل عامي 1434هـ و 1435هـ
عام 1435هـ
عام 1434هـ

36 19
116

ال�سجون العامة و�سجن �إدارة الوافدين
�سجون املباحث العامة
دور التوقيف (مراكز ال�شرط ،البحث
اجلنائي ،مكافحة املخدرات)
املراكز االجتماعية والت�أهيلية
وامل�ست�شفيات واجلهات الأخرى

141

119

658

ويعر�ض امللحق الإح�صائي مناذج من الزيارات التفقدية التي قامت
بها الهيئة يف خمتلف مناطق اململكة و�شملت ال�سجون ودور التوقيف،
وامل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية ،وكذلك االطالع على �أن�شطة النوادي
الأدبية ،ومناق�شة النقاط التي دونتها وفود الهيئة خالل الزيارة مع
م�س�ؤويل ال�سجون واجلهات الأخرى املعنية ك�أ�صحاب الف�ضيلة ر�ؤ�ساء
املحاكم والق�ضاة ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء املحاكم الإدارية ،وم�س�ؤويل هيئة
التحقيق واالدعاء العام ،ومديري ال�شـرط وال�سجون يف املنطقة حمل
الزيارة ،للتباحث معهم فيما ر�صده الوفد و�شاهده ،كذلك زارت
الهيئة �أ�صحاب ال�سمو امللكي �أمراء املناطق وقدمت عر�ض ًا موجز ًا عن
�أهداف الزيارات ونتائجها على �أنظارهم.

3-3املالحظات على إجراءات العمل يف
السجون ودور التوقيف يف اململكة
وما اتخذ حيالها

�سجلت الهيئة عدد ًا من املالحظات املتعلقة بال�سجون وال�سجناء،
وخا�ص ًة عن الو�ضع القائم ملباين ال�سجون ،وغرف احلجز ،والإعا�شة،
و�أماكن ال�صالة ،والتهوية ،والنظافة ،والتغذية ،والرعاية ال�صحية،
واحلالة ال�صحية لل�سجناء ،والتعليم والتدريب ،والأن�شطة الثقافية
والريا�ضية ،والزيارات ،والإعانات املالية لذوي املوقوفني ،وكيفية
التعامل مع ال�سجناء واملوقوفني يف ق�ضايا �أمنية ،ورفعت بها الهيئة
عدة تقارير �إلى مقام رئي�س جمل�س الوزراء ،تت�ضمن ما مت ر�صده
وتدوينه من مالحظات ومقرتحات لتطوير وحت�سني ظروف ال�سجون
ودور التوقيف.

كذلك ناق�شت الهيئة عدد ًا من تلك املالحظات مع املديرية العامة
لل�سجون ،والإدارة العامة للمباحث ،من �أجل العمل على تالفيها.

ونتج عن تلك الزيارات واملناق�شات عدد من النتائج االيجابية ،منها
على �سبيل املثال ال احل�صر ما يلي:
1.1افتتاح مكاتب لهيئة حقوق الإن�سان داخل �سجون املباحث العامة
على م�ستوى اململكة مما �أثر �إيجاب ًا يف �سهولة التوا�صل مع
ال�سجناء ومعرفة مطالبهم واحتياجاتهم والتوا�صل مع امل�س�ؤولني
يف �إدارات تلك ال�سجون.
2.2تعيني �ضابط ات�صال مع وزارة الداخلية ،ملعاجلة ت�أخر بع�ض
قطاعات الوزارة يف الرد على خماطبات الهيئة ،واال�ستف�سارات
العاجلة.
�3.3إن�شاء مكاتب للهيئة يف بع�ض قطاعات وزارة الداخلية.
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4.4و�ضع �صناديق خا�صة ال�ستقبال �شكاوى املوقوفني موزعة داخل
�أروقة ال�سجون و�أماكن الزيارة تُفتح من قبل موظفي الهيئة.
5.5امل�شاركة يف العديد من اللجان مثل :امل�شاركة يف جلان املنا�صحة،
وجلان الرعاية ال�صحية ،وح�ضور اجتماعات �أهايل ال�سجناء
للو�صول �إلى ال�سقف الأعلى من الرعاية ومتتع ال�سجناء بجميع
حقوقهم.
6.6التوا�صل امل�ستمر مع الإدارة العامة للمباحث �سواء من خالل
الزيارات �أو من خالل االت�صاالت الهاتفية �أو من خالل
االجتماعات الدورية التي تُعقد كل فرتة ملناق�شة �أو�ضاع ال�سجناء،
ولعل ما لوحظ من الإفراجات الأخرية من �أهم النتائج لتلك
الزيارات واالجتماعات.
7.7افتتاح ( �أجنحة مثالية ) داخل ال�سجون ،يحظى املوقوفون فيها
برعاية خا�صة وت�سهيالت مميزة.
8.8افتتاح اليوم العائلي داخل الأجنحة الفندقية بال�سجن.
�9.9سهولة تلقي ال�سجني العالج والرعاية ال�صحية داخل ال�سجون،
حيث ميكن للعاملني يف مكاتب الهيئة داخل ال�سجن العمل فور ًا
مبا يف ذلك اخلروج مع ال�سجني لزيارة الطبيب املخت�ص عند
تلقيهم �شكاوى من قبل ال�سجناء تتعلق بهذا اجلانب.
1010زيادة درجات التعاون مع امل�س�ؤولني يف �إدارات ال�سجون حتى
�أ�صبح يف معظم احلاالت با�ستطاعة الهيئة التن�سيق للموقوفني
بزيارات ا�ستثنائية �أكرث من مرة يف ال�شهر �سواء �أكانت زيارات
عامة �أم خلوات �شرعية �أم ات�صاالت هاتفية.
1111بناء عالقات متميزة مع امل�س�ؤولني يف ال�سجون العامة ودور
التوقيف ،من خالل التفهم لدور الهيئة وتقدمي الت�سهيالت
الالزمة كافة ملمثلي الهيئة �أثناء الزيارة.
1212اال�ستف�سار عن بع�ض ال�شكاوى من خالل االت�صال الهاتفي
والتن�سيق املبا�شر مع امل�س�ؤولني يف ال�سجون العامة ودور التوقيف.
1313التعاون املتميز من قبل هيئة التحقيق واالدعاء العام (دائرة
الرقابة على ال�سجون) يف الرد على ا�ستف�سارات الهيئة فيما
يتعلق مبا ُير�صد يف ال�سجون ودور التوقيف �أو من خالل ما َِيرد
الهيئة من �شكاوى للموقوفني �أو ذويهم �أو تظلمهم من طريقة
الإيقاف �أو طول وعدم نظامية الإيقاف.
وتعمل الهيئة على معاجلة بع�ض ال�صعوبات التي الحظتها �أثناء زيارتها
لل�سجون ودور التوقيف ،ومنها:
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التقرير ال�سنوي 1435هـ (2014م)

1.1ت�أخر البت يف املحاكمات وتباعد مواعيد اجلل�سات مما قد
يت�سبب يف بقاء املوقوف مدة �أطول� ،أو حتى بقا�ؤه دون معرفة
م�صريه وتخاطب الهيئة وزارة الداخلية ووزارة العدل لإنهاء ما
يربز من �إ�شكاليات يف ذلك.
�2.2شكاوى املوقوفني من عدم تنفيذ وزارة الداخلية لأوامر الإفراج
التي �صدرت من املحاكم ،وخماطبة وزارة الداخلية ملعرفة �سبب
عدم تنفيذ �أمر الإفراج.
�3.3شكاوى عدد كبري من املوقوفني من عدم متكينهم من التوا�صل
مع املحامني ومعرفة �آخر امل�ستجدات يف مرافعاتهم وطلباتهم
فيما يتعلق مبحاكمتهم.
4.4اكتظاظ ال�سجون العامة ودور التوقيف باملوقوفني ،وحتميلها
�أعداد ًا تفوق طاقتها اال�ستيعابية ،مما ينعك�س �سلب ًا على متتع
ال�سجناء بحقوقهم مثل الإعا�شة والزيارات واخللوة ال�شرعية
واالت�صال الهاتفي والرعاية ال�صحية ومكافحة انت�شار العدوى
والأمرا�ض وم�ستوى النظافة العامة وال�صيانة العامة .كذلك
ت�أثريه ال�سلبي يف رقابة املوقوفني ،و�ضبط حاالت ال�شغب
واملمنوعات ،ومتابعة �شكاوى املوقوفني يف املحاكم وهيئة التحقيق
واالدعاء العام وجلان العفو وغريها من اجلهات ذات العالقة.
5.5النق�ص الكبري يف عدد العاملني يف ال�سجون من الأفراد وال�ضباط
مما ي�سبب تفويت الكثري من ال�سجناء حلقوقهم ومواعيد
حماكماتهم ومتابعة مواعيدهم يف امل�ست�شفيات وغريها.
6.6ال�ضعف يف الرعاية ال�صحية املوجودة داخل ال�سجون العامة،
حيث ال يوجد يف الغالب �إال طبيب عام و�أطباء زائرون يف �أيام
حمددة يف الأ�سبوع بالإ�ضافة �إلى النق�ص ال�شديد يف الأجهزة
الطبية والعالجية والفنية.
7.7مطالبة مديري ال�سجون العامة بانتداب ق�ضاة للعمل داخل
ال�سجون يف �أيام حمددة خالل الأ�سبوع للنظر يف الق�ضايا
الب�سيطة كالق�ضايا احلقوقية وق�ضايا احلق العام بالإ�ضافة �إلى
الإ�سراع يف تطبيق قانون العقوبات البديلة الذي �سوف يخفف
العبء على �إدارات ال�سجون من كرثة اكتظاظها بال�سجناء.

4-3معاجلة الشكاوى املتعلقة بحقوق
اإلنسان

تنفيذ ًا للفقرة رقم ( )7من املادة اخلام�سة من “تنظيم هيئة حقوق
الإن�سان” ،وفرت الهيئة عدد ًا من القنوات ال�ستقبال وتلقي ال�شكاوى
املتعلقة بحقوق الإن�سان ،ومنها:
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�أو من خالل االت�صال بفروع الهيئة املنت�شرة يف خمتلف مناطق
اململكة .وتت�أكد الهيئة من �صحة ال�شكاوى املقدمة �إليها داخلي ًا
�أو عن طريق الكتابة �إلى اجلهات املعنية لال�ستف�سار عن مدى
�صحة ال�شكوى حيال احلاالت التي ت�ستدعي ذلك قبل �إحالتها
�إلى الإدارة املخت�صة .كذلك تقوم الهيئة با�ستقبال بالغات
و�شكاوى “حاالت العنف الأ�سري” والإبالغ عنها للجهة
املخت�صة عن طريق الفاك�س بح�سب توجيه وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية يف خطابها ال�صادر للهيئة برقم  42234وتاريخ
1435/5/3هـ� .أي�ض ًا تتوا�صل الهيئة هاتفيا مع الإدارات
احلكومية ملحاولة �إنهاء بع�ض ال�شكاوى ب�شكل ودي متى ما
�أمكن ذلك.
وخالل الفرتة الأولى لأعمال جمل�س الهيئة (1432-1428هـ)،
تلقت الهيئة � 12.906شكوى متعلقة بحقوق الإن�سان� ،أنهت
الهيئة منها � 5.162شكوى بن�سبة  .%40وجتدر الإ�شارة �إلى
عدم �إ�شعار الهيئة مبا انتهت �إليه ال�شكوى �أو التظلم يف بع�ض
الق�ضايا .وقدمت الهيئة  12.000ا�ست�شارة �سواء �أكانت عن
طريق الهاتف �أم يف مقر الهيئة .كذلك قدمت الهيئة 535
ا�ست�شارة عن طريق املوقع الإلكرتوين للهيئة على �شبكة
الإنرتنت(اجلدول رقم (.))11

�إجمايل ال�شكاوى املنتهية
�إجمايل اال�ست�شارات املقدمة عن طريق الهاتف �أو يف مقر
12.000
الهيئة
�إجمايل اال�ست�شارات املقدمة عن طريق املوقع الإلكرتوين
535
للهيئة
ويظهر اجلدول رقم ( )12ن�سب ال�شكاوى املت�سلمة م�صنف ًة بح�سب
النوع ،علم ًا ب�أن الهيئة �صنفت ال�شكاوى �إلى ع�شرين نوع ًا ليتوافق مع
التوزيع املعتمد دولي ًا ما مل يطر�أ ما ي�ستوجب التعديل.
اجلدول رقم ( :)12ن�سب ال�شكاوى املت�سلمة التي تلقتها الهيئة
خالل الفرتة الأولى لأعمال جمل�س الهيئة(1432-1428هـ) م�صنف ًة
بح�سب النوع
م

نوع احلق  /احلقوق

الن�سبة %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

حماية حقوق ال�سجناء
العمل
املالية
الرعاية االجتماعية
الهوية الوطنية
احلماية من التع�سف والتعذيب
الرعاية ال�صحية
امل�ساواة �أمام الأحكام الق�ضائية
احلماية من العنف الأ�سري
�أخرى

%21.6
%15.9
%8.2
%7.2
%5.0
%4.6
%4.3
%4.2
%3.9
%25.1
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الر�سم البياين رقم ( :)5ن�سب ال�شكاوى املت�سلمة التي تلقتها الهيئة
خالل الفرتة الأولى لأعمال جمل�س الهيئة(1432-1428هـ) م�صنف ًة
بح�سب نوع احلق  /احلقوق
25.1

21.6
15.9

4.6 4.3 4.2 3.9
�أخرى احلماية
من
العنف
الأ�سري

5

30
25
15

%37

10

%26

5
العمل حماية
حقوق
ال�سجناء

0

وعاجلت جلنة �إ�صالح ذات البني يف الهيئة 146حالة للفرتة نف�سها،
جاء يف مقدمتها احلاالت احلقوقية بن�سبة  ،%37.0تلتها احلاالت
اجلنائية بن�سبة  ،%26.0اجلدول رقم (.)13
اجلدول رقم ( :)13عدد احلاالت التي ُحلت من ِق َبل طرف جلنة
�إ�صالح ذات البني خالل الفرتة الأولى لأعمال جمل�س الهيئة
(143-1428هـ) م�صنف ًة بح�سب نوعها

68

%13

20

8.2 8.7

امل�ساواة الرعاية احلماية الهوية الرعاية املالية
�أمام ال�صحية من الوطنية الإجتماعية
التع�سف
الأحكام
والتعذيب
الق�ضائية

م

نوع احلالة

العدد

الن�سبة %

1

حقوقية

54

%37.0

2

زوجية

32

%21.9

3

ق�صا�ص

3

%2.1

4

جنائية

38

%26.0

5

عمالية

19

%13.0

146

%100

الإجمايل

الر�سم البياين رقم ( :)6ن�سب احلاالت التي ُحلت من ِق َبل طرف
جلنة �إ�صالح ذات البني خالل الفرتة الأولى لأعمال جمل�س
الهيئة(1432-1428هـ) م�صنف ًة بح�سب نوعها
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%21٫9

حالة حقوقية

حالة زوجية

حاالت ق�صا�ص

%2٫1
حالة جنائية

حالة عمالية

والحظت الهيئة خالل عملية ت�سجيل ال�شكاوى ،ور�صد ما ُين�شر يف
ال�صحف وو�سائل االعالم ب�شكل يومي ،ومتابعة ما يطرح يف بع�ض
اللقاءات اخلا�صة� ،أن هناك من املخالفات ما ي�صنف �شك ًال من
�أ�شكال انتهاكات حقوق الإن�سان ،منها ما يلي:
•�إجراءات التقا�ضي وخا�صة يف جمال الق�ضايا العمالية ،وطول مدة
االنتظار للنظر يف الق�ضايا.
•عدم تفعيل دور املجال�س البلدية بال�شكل املطلوب واملتوقع.
•تدين اخلدمات ال�صحية مما ي�ؤثر �سلب ًا يف كرامة الإن�سان ،واحرتام
حقه يف احلياة ،ويعطل النمو االقت�صادي ،والتما�سك االجتماعي.
•عدم تطبيق نظام الإجراءات اجلزائية الذي �صدر بتاريخ
1422/7/28هـ ب�صورة �شاملة مما يحول دون العديد من
ال�ضمانات القانونية للمحتجزين وكذلك حق الدفاع.
•ت�أخر بع�ض اجلهات احلكومية يف الرد على ا�ستف�سارات الهيئة.
وخالل عام 1435هـ بلغ عدد ال�شكاوى الواردة ملقر الهيئة الرئي�س يف
مدينة الريا�ض � 1025شكوى� ،أتت يف مقدمتها ال�شكاوى املتعلقة بـ
«حقوق املوقفني وال�سجناء» بـ � 190شكوى وبن�سبة  ،%19تلتها ال�شكاوى
املتعلقة بـ « حق العمل» بواقع � 108شكوى وبن�سبة � ،%11أما يف عام
1434هـ فقد بلغ عدد ال�شكاوى � 1027شكوى� ،أتت يف مقدمتها ال�شكاوى
املتعلقة بـ «حقوق املوقفني وال�سجناء» بـ � 210شكوى وبن�سبة ،%20.4
تلتها ال�شكاوى املتعلقة بـ « حق العمل» بواقع � 102شكوى وبن�سبة .%10
اجلدول رقم ( .)14كذلك بلغ عدد اال�ستف�سارات واال�ست�شارات

ال�شخ�صية والهاتفية التي تلقتها الهيئة يف مقرها الرئي�س 2011
ا�ست�شارة يف عام 1434هـ.
وو�صل �إجمايل ال�شكاوى الواردة التي تلقتها الهيئة يف مقرها الرئي�س
يف مدينة الريا�ض لعام 1434هـ �إلى � 1308شكوى ،وبلغ عدد ال�شكاوى
التي متت خماطبة اجلهات املخت�صة فيها (� )464شكوى ،وبلغ عدد
ال�شكاوى التي مت الرد عليها من قبل اجلهات املخت�صة (� )172شكوى،

يف حني بلغ عدد ال�شكاوى التي مل تر ّد عليها اجلهات املخت�صة ()294
�شكوى  .اجلدول رقم (.)16
وقامت الهيئة بتوجيه عدد من املتقدمني بالإجراء القانوين ال�صحيح
لق�ضاياهم ملا جمموعه (� )298شكوى ،يف حني بلغ عدد ال�شكاوى التي
ُاحيلت لفروع و�إدارات الهيئة بعد التحقق من �صحتها (� )405شكوى.

اجلدول رقم ( :)14عدد ال�شكاوى الواردة التي تلقتها الهيئة يف مقرها الرئي�س يف مدينة الريا�ض لعامي 1434هـ و1435هـ م�صنف ًة
بح�سب نوع احلق  /احلقوق
رقم

نوع احلق  /احلقوق

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

املوقوفون وال�سجناء
اجلن�سية
العمل
احلماية من التع�سف والتعذيب
ال�سمعة والكرامة
التملك
احلركة والتنقل
التعبري وامللكية الفكرية
الأمن
اللجوء �إلى الق�ضاء
التعليم
املالية
الرعاية ال�صحية
الرعاية االجتماعية
العي�ش يف البيئة ال�سليمة
امل�ساواة �أمام الأحكام ال�شرعية و الأنظمة
الك�سب امل�شروع
الزواج وتكوين الأ�سرة
احلماية من العنف الأ�سري
تعزيز حقوق الإن�سان على �أر�ض الواقع
الإجمايل

عام 1435هـ

عام 1434هـ
العدد

الن�سبة %

العدد

الن�سبة %

210
53
102
64
11
49
19
9
7
56
15
40
50
55
27
10
12
9
229
-

% 20.4
% 5.2
% 10
% 6.2
%1
% 4.8
%2
%1
% 0.9
% 5.5
% 1.5
% 3.9
% 4.9
% 5.4
% 2.6
%1
% 1.2
%1
٪22٫3
-

190
89
108
25
14
87
42
12
17
25
28
67
81
78
29
24
32
34
43
-

%19
%9
%11
%2
%1
%8
%4
%1
%2
%2
%3
%7
%8
%8
%3
%2
%3
%3
٪4
-

1027

%100

1025

%100
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الر�سم البياين رقم ( :)7ال�شكاوى الواردة التي تلقتها الهيئة يف مقرها الرئي�س يف مدينة الريا�ض لعام1435هـ م�صنف ًة
بح�سب نوع احلق  /احلقوق
210
195
180
165
150
135
120
105
90
75
60
45
30
15
0

190

108
78
43

34

32

24
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87
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89

ذيب

ومن �أ�صل �1025شكوى تلقتها الهيئة يف مقرها الرئي�س يف مدينة
الريا�ض لعام 1435هـ منها � 770شكوى خاطبت الهيئة فيها اجلهات
املخت�صة ،و� 255شكوى �أنهتها الهيئة .اجلدول رقم ( .)15يف حني من
�أ�صل � 1308شكوى تلقتها الهيئة يف مركزها الرئي�س يف مدينة الريا�ض
لعام 1434هـ ،خاطبت يف � 494شكوى اجلهات املخت�صة ،و �أنهت 744
�شكوى .جدول رقم (.)16

واجلدير بالذكر �أن اال�ستف�سارات واال�ست�شارات ال�شخ�صية والهاتفية
التي تلقتها الهيئة خالل الن�صف الأول من عام 1435هـ بلغت ما يزيد
على  1000ا�ستف�سار وا�ست�شارة.

اجلدول رقم ( :)15ال�شكاوى الواردة التي تلقتها الهيئة يف مقرها الرئي�س يف مدينة الريا�ض لعام 1435هـ م�صنف ًة بح�سب نوع احلق  /احلقوق
واجلن�س واملنتهي واملحال للجهات احلكومية
اجلن�س

رقم

نوع احلق  /احلقوق

العدد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

املوقوفون وال�سجناء
اجلن�سية
العمل
احلماية من التع�سف والتعذيب
احلماية من العنف الأ�سري
ال�سمعة والكرامة
التملك
احلركة والتنقل
التعبري وامللكية الفكرية
الأمن
اللجوء �إلى الق�ضاء
التعليم
املالية
الرعاية ال�صحية
الرعاية االجتماعية
العي�ش يف البيئة ال�سليمة
امل�ساواة �أمام الأحكام ال�شرعية و الأنظمة
الك�سب امل�شروع
الزواج وتكوين �أ�سرة

190
89
108
25
43
14
87
42
12
17
25
28
67
81
78
29
24
32
34

155
61
76
16
13
9
62
26
10
14
16
16
45
44
43
21
18
23
19

1025

687

الإجمايل

املنتهي

املحال
للجهات
احلكومية

148
74
67
14
40
9
79
34
6
10
14
23
52
72
54
18
16
21
19
770

رجال

ن�ساء

35
28
32
9
30
5
25
16
2
3
9
12
22
37
35
8
6
9
15

42
15
41
11
3
5
8
8
6
7
11
5
15
9
24
11
8
11
15

338

255
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الر�سم البياين رقم ( :)8ت�صنيف ال�شكاوى الواردة التي تلقتها الهيئة يف مقرها الرئي�س يف مدينة الريا�ض لعام 1435هـ بح�سب نوع اجلن�س و نوع
احلق  /احلقوق
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اجلدول رقم ( :)16ال�شكاوى الواردةالتي تلقتها الهيئة يف مقرها الرئي�س يف مدينة الريا�ض لعام  1434هـ م�صنف ًة بح�سب نوع احلق  /احلقوق
رقم

نوع احلق /احلقوق

العدد

عدد ال�شكاوى
ال�صادرة
جلهة
االخت�صا�ص

ردت عليها
اجلهة
املخت�صة

مل ترد
عليها جهة
االخت�صا�ص

ال�شكاوى
املنتهية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

حماية حقوق اال�سجناء
امل�ساواة
العمل
الرتبية و التعليم
التملك
اجلن�سية
احلماية من التع�سف
احلركة والتنقل
ال�سمعة والكرامة
الرعاية االجتماعية
الرعاية ال�صحية
الأمن
الك�سب امل�شروع
الزواج وتكوين الأ�سرة
اللجوء �إلى الق�ضاء
املالية
التعبري
العي�ش يف البيئة ال�سليمة
�أخرى

297
32
165
21
58
62
98
35
13
95
62
12
10
15
45
93
3
27
165

137
4
38
9
27
36
21
9
3
60
30
2
6
8
28
9
37

91
2
10
1
12
3
4
1
15
12
1
2
3
7
4
4

46
2
27
8
15
33
17
9
2
45
18
1
4
5
21
7
33

160
28
127
12
31
26
77
26
10
35
32
10
10
9
37
65
3
18
127

1308

464

172

294

744

الإجمايل
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ويعر�ض امللحق الإح�صائي �إح�صائيات لل�شكاوى الواردة للمركز
الرئي�س يف مدينة الريا�ض ولفروع الهيئة يف خمتلف مناطق اململكة.

 5-3نشر ثقافة حقوق اإلنسان

•�إعداد �إعالنات توعوية يف ال�صحف اليومية ويف التلفزيون حول
حقوق العمالة املنزلية وحقوق املطلقات.
•�أ�صدرت الهيئة كتب ًا وجمالت ودوريات اهتمت بحقوق الإن�سان
عموم ًا �أو بحقوق املر�أة �أو الطفل �أو املعاق �أو كبار ال�سن �أو غري
ذلك.
•�أ�صدرت الهيئة عدد ًا من الكتيبات والدوريات والن�شرات واملطويات
واملل�صقات ،التي من �ش�أنها ت�سهيل االطالع على خمتلف اجلوانب
ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان.
•ت�شارك الهيئة �سنوي ًا يف املهرجان الوطني للرتاث والثقافة
(اجلنادرية) للتعريف بالهيئة ومهامها وكيفية اال�ستفادة من
خدماتها ،وذلك من خالل برامج وفعاليات ،ون�شـر املطويات
والكتيبات التوعوية والتثقيفية وتقدمي اال�ست�شارات ،وتعمل الهيئة
حالي ًا على ت�صميم مقرها الدائم يف اجلنادرية ،الذي يت�ضمن
معر�ض ًا �سنوي ًا عن حقوق الإن�سان.
وقامت الهيئة بالإعداد والتن�سيق لعدد من امل�ؤمترات والندوات وور�ش
العمل يف �إطار برنامج ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان كما هو مو�ضح يف
اجلدول رقم ( )17واجلدول رقم ( )18واجلدول رقم (.)19

بذلت الهيئة منذ ت�أ�سي�سها ،بالتعاون مع القطاعات احلكومية
وامل�ؤ�س�سات الوطنية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،جهود ًا حثيثة يف �سبيل
ن�شر ورفع ثقافة املجتمع حلقوق الإن�سان من خالل عقد دورات تدريبية
ا�ستهدفت اجلهات الق�ضائية والأمنية و�إدارات ال�سجون وجمعيات
املجتمع املدين وو�سائل الإعالم .كذلك ُعقدت ور�ش عمل لأع�ضاء
جمل�س الهيئة الطالعهم على التطورات احلديثة يف هذا املجال.
ونفذت الهيئة جملة من الأن�شطة الإعالمية وامليدانية والتوعوية ،منها:
•تنفيذ عدد من املحا�ضرات والندوات بالتعاون مع جمموعة من
اجلامعات يف اململكة لإي�صال ثقافة حقوق الإن�سان �إلى الطلبة
والطالبات يف التعليم العام والعايل والأكادمييني يف اجلامعات،
�إ�ضافة �إلى الأندية الأدبية و�أماكن التجمعات يف �أنحاء اململكة.
•تزامن ًا مع منا�سبات حقوق الإن�سان ،نـ�شرت الهيئة املئات من
اللوحات الإر�شادية يف خمتلف مناطق اململكة.
•نفذت الهيئة حمالت توعوية عن طريق عـ�شرات املواقع الإلكرتونية
الأكرث �إقبا ًال و�شعبية يف �شبكة الإنرتنت ،ومن خالل مواقع التوا�صل
االجتماعي.
اجلدول رقم ( :)17عدد امل�ؤمترات والندوات وور�ش العمل واملحا�ضرات التوعوية التي نظمتها الهيئة �أو �شاركت يف تنظيمها لن�شر ثقافة حقوق
الإن�سان م�صنف ًة بح�سب جماالتها واملدينة/املحافظة خالل الفرتة املا�ضية
م

املجال

العدد

1

الندوات وور�ش العمل املحلية يف جمال حقوق الإن�سان

12

2

ور�ش عمل عن الق�ضاء واملعايري الدولية حلقوق الإن�سان

5

3

ور�ش عمل عن احلوكمة الأمنية

5

الريا�ض وجدة واجلوف و�أبها
وبريده والدمام
الريا�ض ومكة املكرمة واملنطقة
ال�شرقية و�أبها واجلوف
الريا�ض وجدة والدمام و�أبها
واجلوف

4

ور�شة عمل ُعقدت ملن�سوبي ومن�سوبات هيئة حقوق الإن�سان

1

الريا�ض

5

حما�ضرات عن حقوق الإن�سان لطالب وطابات اجلامعات والأندية
االدبية وعدد من الغرف التجارية

17

خمتلف مناطق اململكة

6

ندوة عن الإجتار بالأ�شخا�ص وحقوق الإن�سان

1

الريا�ض

7

حلقة نقا�ش عن نظام مكافحة الإجتار بالأ�شخا�ص

1

8

ندوة حول احلريات الدينية� ،شارك فيها �أ�صحاب الف�ضيلة امل�شايخ وعدد
من املفكرين ورجال الدين

معهد الدرا�سات الدبلوما�سية يف
الريا�ض

1

الريا�ض
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املدينة /املحافظة

اجلدول رقم ( :)18برامج الأن�شطة والفعاليات التي قامت بها الهيئة لن�شر ثقافة حقوق الإن�سان م�صنف ًة بح�سب املنطقة/املحافظة خالل الفرتة
1434-1432هـ
م

الربنامج

1
2
3
4
5

ور�شة عمل حقوق الإن�سان بني الواقع وامل�أمول
ندوة حقوق الإن�سان بني ال�شريعة والقانون
ور�شة عمل (حقوق االن�سان بني الواقع وامل�أمول)
حلقة نقا�ش (الق�ضاء واملعايري الدولية حلقوق االن�سان)
ور�شة عمل (حقوق االن�سان و احلوكمة الأمنية)
دور الق�ضاء ومبادئ حقوق الإن�سان للق�ضاة يف حماكم منطقة اجلوف و�أع�ضاء هيئة التحقيق واالدعاء
العام وهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
دورة حقوق الإن�سان واحلوكمة الأمنية لرجال الأمن
حما�ضرة عن حقوق الإن�سان ب�إدارة مكافحة املخدرات
ندوة « �أحمي حقي « باملركز ال�صيفي مبركز �صوير
م�ؤمتر مكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص
ندوة تعريفية عن (حماية حق املر�أة) باملعهد التقني للبنات
ور�شة عمل تنمية مهارات االت�صال يف احلوار
ندوة تطور حقوق الإن�سان يف ال�سعودية
حما�ضرة تعريفية بحقوق الإن�سان لأفراد الدوريات الأمنية
ندوة �شرح نظام مكافحة الإجتار بالأ�شخا�ص �شارك فيها رجال ال�ضبط اجلنائي و�أع�ضاء هيئة الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر و�أع�ضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام
ندوة �شرح نظام مكافحة الإجتار بالأ�شخا�ص �شارك فيها رجال ال�ضبط اجلنائي والق�ضاة يف املحكمة
االدارية و�أع�ضاء هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر و�أع�ضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام
دورة (البعد الإن�ساين يف احلياة الزوجية)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

املنطقة/
املحافظة

العام

اجلوف
اجلوف
�أبها
�أبها
�أبها

1432هـ
1432هـ
1432هـ
1432هـ
1432هـ

اجلوف

1432هـ

اجلوف
اجلوف
اجلوف
الدمام
الريا�ض
الريا�ض
الريا�ض
اجلوف

1432هـ
1432هـ
1432هـ
1433هـ
1433هـ
1433هـ
1433هـ
1433هـ

اجلوف

1434هـ

احلدود
ال�شمالية
حائل

1434هـ
1434هـ
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اجلدول رقم ( :)19برامج الأن�شطة والفعاليات التي قامت بها الهيئة لن�شر ثقافة حقوق الإن�سان لعام 1435هـ
م

الربنامج

1

تفعيل اليوم العاملي للطفولة بزيارة عدد من مدار�س منطقة ع�سري

2

دورة تدريبية حول حقوق الإن�سان يف ق�ضايا الأمن الوطني

3

تفعيل اليوم العاملي لذوي االحتياجات اخلا�صة

4
5
6
7

امل�شاركة يف �أ�سبوع النزيل اخلليجي
تفعيل اليوم العاملي حلقوق الإن�سان
زيارة طالب مدار�س �شروق املعرفة ملقر فرع الهيئة بع�سري
ملتقى العنف الأ�سري الواقع  ..وامل�أمول

8

امل�شاركة يف فعالية العنف ال�سري

9

تفعيل اليوم العربي حلقوق الإن�سان

10
11

امل�شاركة يف م�شروع قدرتي – �إجنازي بدار الأيتام بع�سري
ور�شة عمل التعريف ب�آلية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل UPR

12

دورة تدريبية بعنوان ( مفاهيم حقوق الإن�سان )

13
14

زيارة جمل�س �شباب منطقة ع�سري
ور�شة عمل بعنوان ( معن حلماية �أطفالنا من التحر�ش )

15

زيارة املجل�س التن�سيقي للجمعيات اخلريية ب�أبها

16
17

حملة نعم للحماية ال لال�ستغالل بالتعاون مع اجلامعة الإلكرتونية ال�سعودية ب�أبها
امل�شاركة �ضمن برنامج ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان يف مهرجان النما�ص

18

امل�شاركة �ضمن برنامج ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان يف مهرجان مركز املفتاحة ب�أبها

19

لقاء م�شرف العام على فرع الهيئة و رئي�س جلنة �إ�صالح ذات البني
امل�شاركة �ضمن برنامج ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان يف فعاليات جممع الأمري
�سلطان احل�ضاري بخمي�س م�شيط

21

حما�ضرة بعنوان ( حقوق الإن�سان )

20
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املوقع

مدر�سة احلادية والثالثون
ب�أبها
مدر�سة احلادي والع�شرون
ب�أبها
�إدارة �سجن املباحث العامة
بع�سري
م�سرح جمعية اجلنوب
الن�سائية بع�سري
�سجن املباحث العامة بع�سري
مقر فرع الهيئة بع�سري
مقر فرع الهيئة بع�سري
فندق ق�صر �أبها
كلية العلوم والآداب بخمي�س
م�شيط
م�سرح اجلمعية اخلريية
مبحافظة بي�شة
�إدارة الرتبية والتعليم بع�سري
مقر فرع الهيئة بع�سري
مقر مدينة تدريب الأمن
العام بع�سري
مقر فرع الهيئة بع�سري
جامعة امللك خالد ب�أبها
مقر املجل�س التن�سيقي
للجمعيات اخلريية ب�أبها
ع�سري مول ب�أبها
مهرجان النما�ص
مهرجان مركز املفتاحة
ب�أبها
مقر فرع الهيئة بع�سري
جممع الأمري �سلطان
احل�ضاري بخمي�س م�شيط
مب�سجد �أبن �صمان
مبحافظة �أحد رفيدة

م

الربنامج

22

برنامج �إفطار �صائم

23

برنامج افطار �صائم

24

امل�شاركة �ضمن برنامج ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان يف فعاليات جممع �أ�صداف مول التجاري ب�أبها

25

امل�شاركة بجناح خا�ص للهيئة �ضمن برنامج ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان يف جممع ع�سري مول التجاري

26

امل�شاركة بجناح وبرنامج ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان يف مهرجان �أبها للت�سوق

 6-3رعاية حقوق املواطنني اإلنسانية يف
اخلارج

تابعت الهيئة ق�ضايا املواطنني يف اخلارج املتعرثين يف ق�ضايا مالية
�أو املوقوفني بق�ضايا جنائية ،يف عدة دول منها العراق و�سوريا ولبنان
والكويت وقطر واملغرب والأردن وفرن�سا و�أ�سرتاليا والواليات املتحدة
الأمريكية والهند ،وذلك بالتن�سيق مع وزارتي اخلارجية والداخلية،
وكتبت الهيئة �إلى �سفارات اململكة يف عدد من البلدان لبحث ق�ضاياهم
وم�ساعدتهم على الإفراج عنهم والإفادة مبا مت ب�ش�أنهم وطم�أنة ذويهم
حول �أو�ضاعهم ،كذلك زار بع�ض �أع�ضاء جمل�س الهيئة بع�ض تلك
الدول لالطالع على �أحوال ال�سجناء واملوقوفني ال�سعوديني فيها.
وتنفيذ ًا للأوامر والتوجيهات ال�سامية القا�ضية با�ستعادة املواطنني
املوقوفني يف اخلارج ،تابعت الهيئة �صرف املعونات وامل�ساعدات املالية
وم�صاريف املحاماة والكفالة يف حال تطلب الأمر ذلك ،و�سعت يف
نقل املواطنني املحكوم عليهم لق�ضاء ما تبقى من حمكوميتهم داخل
اململكة ،و�أبرمت اململكة -لهذا الغر�ض -اتفاقيات ثنائية مع عدد من
الدول لنقل املحكوم عليهم بعقوبات �سالبة للحرية .كذلك عقدت
الهيئة مع وزارة حقوق الإن�سان العراقية اجتماع ًا ثنائي ًا يف العا�صمة
الأردنية عمان ملناق�شة �أو�ضاع وم�صري املعتقلني ال�سعوديني يف ال�سجون
العراقية ،ووقعت مذكرة تفاهم بني الطرفني احتوت على عدد من
البنود املهمة بخ�صو�ص املعتقلني ال�سعوديني يف ال�سجون العراقية
�أبرزها حتديث القوائم التي ت�ضم �أ�سماء ال�سجناء ال�سعوديني يف
العراق.

املوقع

دار احل�ضانة االجتماعية
(الأيتام) ب�أبها
دار احلماية االجتماعية
ب�أبها
جممع �أ�صداف مول التجاري
ب�أبها
جممع ع�سري مول التجاري
ب�أبها
مهرجان ابها للت�سوق

 7-3مكافحة جرائم اإلجتار باألشخاص

قامت الهيئة ممثل ًة باللجنة الدائمة ملكافحة الإجتار بالأ�شخا�ص
بزيارات ميدانية لعدد من مراكز الرتحيل ،ومراكز مكافحة الت�سول،
ومراكز رعاية �ش�ؤون اخلادمات يف مناطق :الريا�ض ،ومكة املكرمة،
وال�شرقية ،وع�سري ،وجازان .ووقف �أع�ضاء اللجنة على �أو�ضاع
املوقوفني يف مراكز الت�سول والرتحيل واخلدمات التي يتلقونها من
اجلهات املخت�صة والرعاية التي يح�صلون عليها ،ريثما يتم االنتهاء
من النظر يف ق�ضاياهم .وجاء تنفيذ هذه الزيارات من�سج ًما مع
اخت�صا�صات اللجنة يف متابعة �ضحايا الإجتار بالأ�شخا�ص؛ ل�ضمان
عدم معاودة �إيذائهم ،وللتن�سيق مع الأجهزة املخت�صة لإعادة املجني
عليهم �إلى بالدهم الأ�صلية� ،أو للبالد التي يختارون الإقامة فيها.
�إ�ضافة �إلى و�ضع خطط عملية للبحث الن�شيط عن ال�ضحايا ،وتدريب
املعنيني يف امليدان على و�سائل التعرف على ال�ضحايا ومتييزهم
وتقدمي العون لهم.
كذلك عملت اللجنة الدائمة على و�ضع برامج متعددة �شملت التوعية
والتدريب ،وتعريف اجلهات ذات العالقة مبهام اللجنة و�أهدافها،
وتفعيل التعاون معها ،مبا يحقق النجاح امل�أمول يف التعامل مع ق�ضايا
الإجتار بالأ�شخا�ص باململكة .ويف هذا الإطار نظمت دورات تدريبية
�شارك فيها املفت�شون واملوظفون واملحققون والق�ضاة من اجلهات
املعنية ،كوزارات الداخلية ،والعدل ،والعمل ،وال�ش�ؤون االجتماعية،
وهيئة التحقيق واالدعاء العام ،والإدارة العامة للجوازات ،وحر�س
احلدود ،وم�صلحة اجلمارك ،وهيئة حقوق الإن�سان ،والرئا�سة العامة
لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر .وركزت اللجنة الدائمة يف
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هذا ال�سياق يف دوراتها التدريبية على رجال ال�ضبط ممثلني يف �أفراد
الأمن العام ،ورجال التحقيق ممثلني يف هيئة التحقيق واالدعاء العام،
ورجال العدالة وهم الق�ضاة ب�شكل رئي�س والعاملون يف وزارة العدل
واملحاكم املخت�صة� ،إ�ضافة �إلى امل�شرعني وامل�س�ؤولني يف اجلهات
املعنية لتعريفهم بجرائم الإجتار بالأ�شخا�ص وخطرها و�أبرز �أ�شكالها.
� ً
أي�ضا قامت اللجنة الدائمة ملكافحة الإجتار بالأ�شخا�ص بزيارات
ميدانية لعدد من مراكز الرتحيل ،ومراكز مكافحة الت�سول،
ومراكز رعاية �ش�ؤون اخلادمات يف مناطق :الريا�ض ،ومكة املكرمة،
وال�شرقية ،وع�سري ،وجازان .ووقفت اللجنة على �أو�ضاع املوقوفني يف
مراكز الت�سول والرتحيل ،واطلعت على اخلدمات التي تقدم لهم من
اجلهات املخت�صة ،والرعاية التي يح�صلون عليها ،وجاء تنفيذ هذه
الزيارات من�سج ًما مع اخت�صا�صات اللجنة يف متابعة �ضحايا الإجتار
بالأ�شخا�ص؛ ل�ضمان عدم معاودة �إيذائهم ،وللتن�سيق مع الأجهزة
املخت�صة لإعادة املجني عليهم �إلى بالدهم الأ�صلية� ،أو للبالد التي
يختارون الإقامة فيها� ،إ�ضافة �إلى و�ضع خطط عملية للبحث الن�شيط
عن ال�ضحايا ،وتدريب املعنيني يف امليدان على و�سائل التعرف على
ال�ضحايا ومتييزهم وتقدمي العون لهم.
كذلك عملت اللجنة على و�ضع برامج متعددة �شملت التوعية
والتدريب ،وتعريف اجلهات ذات العالقة مبهام اللجنة و�أهدافها،
وتفعيل التعاون معها ،مبا يحقق النجاح امل�أمول يف التعامل مع ق�ضايا
الإجتار بالأ�شخا�ص باململكة .ويف هذا الإطار ،نظمت دورات تدريبية
�شارك فيها املفت�شون واملوظفون واملحققون والق�ضاة من اجلهات
املعنية ،كوزارات الداخلية ،والعدل ،والعمل ،وال�ش�ؤون االجتماعية،
وهيئة التحقيق واالدعاء العام ،والإدارة العامة للجوازات ،وحر�س
احلدود ،وم�صلحة اجلمارك ،وهيئة حقوق الإن�سان ،والرئا�سة العامة
لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر .وركزت اللجنة الدائمة يف
هذا ال�سياق يف دوراتها التدريبية على رجال ال�ضبط ،ممثلني يف �أفراد
الأمن العام ،ورجال التحقيق ممثلني يف هيئة التحقيق واالدعاء العام،
ورجال العدالة وهم الق�ضاة ب�شكل رئي�س والعاملون يف وزارة العدل
واملحاكم املخت�صة� .إ�ضافة �إلى امل�شرعني وامل�س�ؤولني يف اجلهات
املعنية لتعريفهم بجرائم الإجتار بالأ�شخا�ص وخطرها و�أبرز �أ�شكالها.
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 8-3تعزيز دور املرأة يف تنمية اجملتمع

�إنفاذ ًا للأمر ال�سامي الكرمي رقم ( )6285وتاريخ 1434/2/18هـ،
�أن�ش�أت الهيئة جلنة ت�ضم يف ع�ضويتها  13جهة حكومية لدرا�سة مو�ضوع
�إعداد ورقة حول دور املر�أة ال�سعودية الإيجابي يف التنمية والرد على
املزاعم واالدعاءات حول ذلك .وعقدت اللجنة عدة اجتماعات يف
مقر الهيئة الرئي�س .كذلك نظمت الهيئة ور�شة عمل ن�سائية �شارك
فيها متخ�ص�صات وم�ست�شارات من جمل�س ال�شورى واجلامعات وعدة
قطاعات.
ً
ً
و�أعدت اللجنة تقريرا متكامال عن �أبرز املزاعم والرد عليها ،و�أهم
امل�شكالت التي تواجه املر�أة يف اململكة ،و�أبرز احللول لها ،و�أُعدت ورقة
عن دور املر�أة ال�سعودية يف التنمية ،وح�صرت �أبرز االدعاءات واملزاعم
التي تثار على املر�أة ال�سعودية من املنظمات واجلهات الدولية ،كذلك
�شمل التقرير على �أهم امل�شكالت التي تواجه املر�أة ال�سعودية يف اململكة
واقرتحت احللول املنا�سبة لها ،و ُرفع التقرير للمقام ال�سامي الكرمي.

الباب الرابع

الفصل الرابع
تقارير الهيئة الدوريةيف
جمال حقوق اإلنسان
يف اململكة
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وفق ًا للفقرة ( )5من املادة اخلام�سة من «تنظيم هيئة حقوق الإن�سان»،
ت�صدر الهيئة تقارير دورية خمتلفة عن حقوق الإن�سان ،منها ما
يتناول ما ُر�صد من مالحظات خالل زياراتها التفقدية لل�سجون ودور
التوقيف وم�ساكن الإيواء يف خمتلف مناطق اململكة ،وما تلقته الهيئة
من �شكاوى ،وما خرجت به ور�ش العمل وامللتقيات العلمية التي نظمتها
الهيئة من نتائج ،كذلك ما تتابعه الهيئة على الأجهزة احلكومية من
تنفيذٍ للأنظمة والتعليمات واللوائح ال�سارية يف جمال حقوق الإن�سان.
ومنها ما يربز جهود اململكة يف جمال منع ومكافحة الإجتار بالأ�شخا�ص
يف �ضوء الأنظمة والت�شريعات الوطنية� ،إ�ضافة �إلى التقارير التي
ترفعها الهيئة �إلى جمل�س حقوق الإن�سان التابع لهيئة الأمم املتحدة
باعتبارها ممث ًال عن اململكة يف هذا املجال مثل تقرير اال�ستعرا�ض
الدوري ال�شامل  UPRعن الإطار النظامي وامل�ؤ�س�سي والإجراءات
التي اتخذتها اململكة لتح�سني �أحوال حقوق االن�سان فيها .ويرفع رئي�س
جمل�س الهيئة تلك التقارير �إلى رئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ ًا للفقرة
( )7من املادة التا�سعة من «تنظيم هيئة حقوق الإن�سان» .وفيما يلي
نبذة خمت�صرة عن بع�ض هذه التقارير.

 1-4تقرير حالة حقوق اإلنسان يف اململكة
العربية السعودية لعام 1433هـ

ا�ستعر�ض هذا التقرير حالة حقوق الإن�سان يف اململكة وفق ًا الخت�صا�صات
الهيئة املبينة يف تنظيمها ،وقد �أُعد بنا ًء على ما تلقته الهيئة من
�شكاوى وما ر�صدته من مالحظات خالل زياراتها التفقدية لل�سجون
ودور التوقيف وم�ساكن الإيواء يف خمتلف مناطق اململكة ،ومتابعة
ما تتداوله و�سائل الإعالم ،بالإ�ضافة �إلى نتائج الور�ش وامللتقيات
العلمية التي نظمتها �أو �شاركت فيها الهيئة ،كذلك اعتمد التقرير على
متابعة تنفيذ اجلهات احلكومية للأنظمة واللوائح ال�سارية فيما يتعلق
بحقوق الإن�سان ،عالوة على نتائج مناق�شات التقرير الوطني املنجز
يف �إطار �آلية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل املقدم ملجل�س حقوق الإن�سان
بالأمم املتحدة عام 1430هـ� .أي�ض ًا ا�شتمل التقرير على متهيدٍ عام
يعك�س جهود حكومة خادم احلرمني ال�شريفني املتوجة ب�صدور �أوامر
ملكية �سامية ،تهدف لتحقيق الأمن والتنمية ال�شاملة امل�ستدامة ،ورفع
م�ستوى املعي�شة ،و�ضمان الرفاهية واال�ستقرار ،وتوفري فر�ص العمل يف
القطاعني العام واخلا�ص ،ودعم قطاعي التعليم والتدريب ،وتعزيز
اخلدمات ال�صحية واالجتماعية ،وتعزيز دور املر�أة وفق ال�ضوابط
ال�شرعية ،مبا يف ذلك م�شاركتها ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى ،ودخولها
االنتخابات البلدية ناخبة ومر�شحة .كذلك �أ�شار التقرير �إلى ما يحظى
به احلرمان ال�شريفان وامل�شاعر املقد�سة من عناية واهتمام فائقني
من لدن خادم احلرمني ال�شريفني يحفظه اهلل.

80

التقرير ال�سنوي 1435هـ (2014م)

ومن بني املو�ضوعات التي ناق�شها التقرير قراءة لواقع حقوق الإن�سان
يف اململكة واجلهود التي قامت بها الدولة حلل امل�شكالت وال�صعوبات
املرتبطة بحقوق الإن�سان ،و ُروعي يف �إعداد منهجيته ا�ستعرا�ض
احلقوق كافة بيان ًا حلالة كل حق ومدى التقدم والق�صور فيه ،وهي:
�أو ًال .احلقوق واحلريات الأ�سا�سية
وت�شمل احلقوق الآتية:
1.1احلق يف احلياة
2.2احلق يف الأمن
3.3احلق يف ال�سالمة اجل�سدية ويف احلماية من التع�سف والتعذيب
4.4امل�شاركة يف �صنع القرار
5.5حق ال�سمعة والكرامة
6.6احلق يف حرية احلركة والتنقل
7.7احلق يف اللجوء �إلى الق�ضاء وامل�ساواة �أمامه
8.8حقوق املوقوفني وال�سجناء
9.9احلق يف حرية التعبري ويف امللكية الفكرية
1010احلق يف اجلن�سية والإقامة
ثاني ًا.احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
وت�شمل:
1.1احلق يف الرتبية والتعليم
2.2احلق يف الرعاية ال�صحية
3.3احلق يف العمل و�سالمة بيئته واتباع �أنظمته
4.4احلق يف امللكية
5.5احلقوق االقت�صادية واملالية
6.6احلق يف الزواج وتكوين �أ�سرة
7.7احلق يف احلماية من العنف الأ�سري
8.8احلق يف التمتع باحلياة الثقافية
9.9حقوق الفئات االجتماعية
ثالث ًا .احلقوق التنموية والبيئية
وت�شمل:
1.1احلق يف ال�ضمان والرعاية االجتماعية
2.2احلق يف التنمية وحماربة الفقر
3.3احلق يف بيئة �سليمة
رابع ًا .حقوق �أخرى
واجلدير بالذكر �أن ال�شكاوى التي تلقتها الهيئة ُ�صنفت وفق ًا لهذا
التق�سيم .وناق�ش التقرير يف ف�صله اخلام�س التو�صيات التي رفعتها

الهيئة �إلى مقام خادم احلرمني ال�شريفني للتوجيه مبا يراه منا�سب ًا
يحفظه اهلل؛ �إذ تبني للهيئة احلاجة املا�سة �إلى �سن املزيد من الأنظمة
والت�شريعات لتدوين �أحكام احلدود والق�صا�ص والديات ،وو�ضع مدونة
للأحوال ال�شخ�صية ،كذلك لوحظ غياب بع�ض �آليات و�إجراءات
الوقاية واحلماية ،وبع�ض التجاوزات يف ا�ستخدام ال�سلطة ،والت�أخر يف
�إن�شاء حماكم متخ�ص�صة ،وتفاوت الأحكام الق�ضائية ،و�أمور عديدة
فيما يخت�ص بتمتع املتهمني بال�ضمانات القانونية ،و�أخرى متعلقة

بال�سجون وال�سجناء ،وطول مدة الإجراءات يف ق�ضايا التجن�س،
ال�سجالت املدنية .وغياب الربط الآيل بني اجلهات املخت�صة فيما
يتعلق بتوثيق ال�سجالت املدنية .و�أخرى تتعلق باخلدمات الأ�سا�سية
التي تُعد من �صلب مهام الدولة مثل التعليم والعالج والإ�سكان و�إيجاد
فر�ص العمل ،و�أخرى تتعلق بحقوق التنمية املتوازنة بني املناطق.
وفيما يلي قائمة بالتو�صيات التي رفعتها الهيئة �إلى مقام خادم
احلرمني ال�شريفني م�صنف ًة بح�سب جمالها:

الق�ضاء

�1.1إعداد م�شروع نظام جزائي لتدوين �أحكام احلدود والق�صا�ص والديات ،وتقنني اجلرائم والعقوبات التعزيرية،
ا�سرت�شاد ًا بوثيقة الدوحة للنظام (القانون) اجلزائي املوحد لدول جمل�س التعاون (1997م) ،الذي اعتمده
املجل�س الأعلى يف دورته الثامنة ع�شرة ،مع الأخذ مببد�أ العقوبات البديلة يف اجلرائم التعزيرية ،متى كان
ذلك ممكن ًا.
2.2تدوين �أحكام الفقه الإ�سالمي املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية ،ا�سرت�شاد ًا بوثيقة م�سقط للنظام (القانون)
املوحد للأحوال ال�شخ�صية لدول جمل�س التعاون يف دورته ال�سابعة ع�شرة عام 1997م.
 3.3الإ�سراع يف �إن�شاء املحاكم املتخ�ص�صة ونقل االخت�صا�صات �إليها وفق ُا ملا ن�ص عليه نظاما الق�ضاء وديوان
املظامل اجلديدان ،و�آلية العمل التنفيذية لهما ،وزيادة عدد الق�ضاة مبا يتالءم مع تزايد عدد الدعاوى
املرفوعة �أمام املحاكم ،ومبا ي�ضمن �سرعة الف�صل يف هذه الق�ضايا و�ضمان حقوق املتقا�ضني.
4.4تطوير املناهج الدرا�سية والتطبيقية يف كليات ال�شريعة واحلقوق ،وا�ستحداث برامج تخ�ص�صية لت�أهيل
الق�ضاة وفق ًا لتخ�ص�ص املحاكم ،وت�ضمينها مواد ومو�ضوعات تتعلق مبجاالت حقوق الإن�سان.
5.5تفعيل دور قا�ضي التنفيذ مبا يكفل �سرعة تنفيذ الأحكام الق�ضائية.
6.6التنفيذ العاجل للأحكام الق�ضائية واجبة التنفيذ كافة� ،سواء ال�صادرة من الق�ضاء العام والق�ضاء الإداري،
و�سن عقوبات جزائية لكل من يت�سبب يف تعطيل تنفيذها.
7.7الت�أكيد على احلق يف النظر العلني للق�ضايا ما عدا بع�ض احلاالت اال�ستثنائية التي يحددها النظام.
8.8الإ�سراع يف فتح �أق�سام ن�سائية يف املحاكم لتقدمي اال�ست�شارات وامل�ساعدة الق�ضائية.

العدالة اجلنائية

�9.9إيراد ن�ص يف نظام الإجراءات اجلزائية �أو الئحته التنفيذية يوجب العمل على تب�صري املتهم بحقوقه كافة
وال�ضمانات املتاحة له عند القب�ض عليه ،وت�سهيل �إجراءات اال�ستعانة مبحام �أو وكيل �أثناء مرحلة جمع
اال�ستدالالت والتحقيق واملحاكمة و�ضمان ح�ضوره جميع الإجراءات طبق ًا ملا ُن�ص عليه نظام الإجراءات
اجلزائية.
1010تفعيل دور الأجهزة املعنية بتطبيق نظام الإجراءات اجلزائية يف املراحل الإجرائية كافة ،وكذلك دعم هيئة
التحقيق واالدعاء العام مبا يكفل مبا�شرة اخت�صا�صاتها املتعلقة بالتحقيق نوع ًا ومكان ًا.
1111التقيد ب�أحكام نظام الإجراءات اجلزائية املتعلقة با�ستقالل كامل �إجراءات �سلطة التحقيق (هيئة التحقيق
واالدعاء العام) ،وكذلك مبا�شرة �إجراءات التحقيق ذات ال�صلة بالتفتي�ش و�ضبط الر�سائل ومراقبة
املحادثات وغريها من الإجراءات ،طبق ًا لل�ضمانات والأحكام التي ن�ص عليها النظام.
1212و�ضع وتعزيز التدابري والآليات الوقائية ملنع وقوع التعذيب ،من خالل تدريب رجال الأمن يف جماالت حقوق
الإن�سان والعدالة اجلنائية ،وو�ضع برامج للزيارات الدورية لتفتي�ش ومراقبة ال�سجون ومراكز ال�شرط ودور
التوقيف ،والإعالن عن �إجراءات تلقي ال�شكاوي ومعاجلتها ،وو�ضعها يف �أماكن بارزة يف هذه اجلهات ليت�سنى
االطالع عليها من ذوي ال�ش�أن.
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�1313سرعة البت يف ق�ضايا ال�سجناء واملوقوفني واعتبارها من الق�ضايا العاجلة ،وحما�سبة كل من يت�سبب يف جتاوز
مدة التوقيف املن�صو�ص عليها نظام ًا ،وتفعيل ما ق�ضى به نظام ال�سجن والتوقيف حيال الإفراج عن امل�سجون
�أو املوقوف قبل ظهر اليوم التايل النق�ضاء العقوبة �أو مدة التوقيف والعمل على عدم �إبقائه بال�سجن على
�أ�سا�س تهم �أخرى ما مل يكن قد �صدر بحقه �أمر توقيف �أو حكم بالإدانة ،وكذلك العمل على تنفيذ ما ورد
يف نظام �إجراءات اجلزائية ب�ش�أن الإفراج يف احلال عن املتهم املوقوف �إذا كان احلكم بعدم الإدانة �أو بغري
عقوبة ال�سجن� ،أو �إذا كان املتهم قد ق�ضى مدة العقوبة املحكوم بها �أثناء توقيفه.
ال�سجناء واملوقوفون 1414تفعيل �أحكام نظام ال�سجن والتوقيف ب�ش�أن قواعد الإفراج ال�صحي ،والإفراج امل�شروط ،وتو�ضيح �أحكامها
لل�سجناء واملوقوفني ،وتطوير وحت�سني اخلدمات املقدمة يف ال�سجون كالإعا�شة.
1515تعريف ال�سجناء واملوقوفني باللوائح الداخلية لل�سجون مبا ي�ضمن معرفة حقوقهم وواجباتهم و�إي�ضاح
اجلزاءات والعقوبات املقررة يف نظام ال�سجن والتوقيف ،وتنظيم قواعد لإجراءات تلقي ال�شكاوى ودرا�ستها
والف�صل فيها ،و�إعالنها لكافة ال�سجناء واملوقوفني.
1616حت�سني ظروف و�إجراءات زيارة ذوي ال�سجناء واملوقوفني مبا يراعي املر�ضى وكبار ال�سن والن�ساء والقادمني
من �أماكن بعيدة ،وزيادة عدد الزيارات ومددها و�أوقات اخللوة ال�شرعية.
1717اال�ستمرار يف و�ضع الربامج والآليات الهادفة �إلى تعزيز م�شاركة املواطنني واملواطنات يف عملية �صنع القرار،
امل�شاركة يف
وموا�صلة اخلطط الرامية ملنح �صالحيات �أو�سع للجهات التي تتولى دور ًا ت�شريعي ًا �أو رقابي ًا ،وت�شجيع م�ؤ�س�سات
�صنع القرار
املجتمع املدين للم�شاركة يف �آليات �صنع القرار ،والإ�سراع يف �إ�صدار نظام اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية.
حرية التنقل

1818ق�صر منع ال�سفر على احلاالت التي ت�صدر بحقها حكم ق�ضائي �أو تكون مقررة مبوجب ن�ص نظامي.

اجلن�سية والإقامة

�1919سرعة البت يف ق�ضايا التجن�س.
2020معاجلة ق�ضايا املقيمني غري النظاميني.

مكافحة الف�ساد
وتعزيز ال�شفافية

2121الإ�سراع يف �إ�صدار نظام ملكافحة جرائم االعتداء على املال العام ،و�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة ،وت�ضمينه
�أحكام ًا تتعلق بتقدمي �إقرارات الذمة املالية.
2222درا�سة مو�ضوع تعرث تنفيذ امل�شاريع احلكومية ،و�إيجاد احللول املنا�سبة لها.
�2323إلزام اجلهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات العامة ب�إن�شاء وحدات املراجعة الداخلية وفق ًا ملا ن�ص عليه قرار جمل�س
الوزراء رقم ( )235وتاريخ 1425/8/20هـ.

التعليم

�2424إعداد املعلمني واملعلمات وت�أهيلهم وتطوير املناهج والو�سائل التعليمية مبا يكفل بناء مواطنني �أكفاء قادرين
على امل�شاركة يف جهود التنمية الوطنية ،والت�أكيد على �أن تكون املباين املدر�سية مطابق ًة للمعايري الدولية ،مع
مراعاة الظروف املناخية ملختلف املناطق.
2525ت�ضمني املناهج الدرا�سية يف التعليم العام والعايل مفاهيم وا�ضحة تعزز احلوار والت�سامح ونبذ العنف وتق ّبل
الآخر.
2626تربية الن�شء على قيم ومبادى حقوق الإن�سان.
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التقرير ال�سنوي 1435هـ (2014م)

الرعاية ال�صحية

2727تفعيل وثيقة تبني حقوق املر�ضى ،تكون ملزمة جلميع مقدمي الرعاية ال�صحية يف القطاعني العام واخلا�ص.
2828زيادة الطاقة اال�ستيعابية للم�ست�شفيات العامة والتخ�ص�صية وم�ست�شفيات الت�أهيل الطبي والنف�سي ،والعالج
من الإدمان.
كاف من الأطباء الكايف مبا يتنا�سب مع املعدالت العاملية مقارن ًة بعدد ال�سكان.
2929توفري عدد ٍ
�3030ضمان احل�صول على متطلبات العالج والأدوية الأ�سا�سية من اجلهات التي تقدم اخلدمات ال�صحية.
3131و�ضع �آلية ت�ضمن �سرعة حتويل ونقل املري�ض للم�ست�شفيات التخ�ص�صية ،مبا يتنا�سب مع املعدالت العاملية
مقارن ًة بعدد ال�سكان.
3232و�ضع �آلية للحد من الأخطاء الطبية ،وحما�سبة املق�صرين ومالحقتهم ق�ضائي ًا ،ومراجعة الإجراءات املتعلقة
بالف�صل يف ق�ضايا الأخطاء الطبية ومعايري التعوي�ض ،ودرا�سة تطبيق نظام الت�أمني على الأخطاء الطبية مبا
يتما�شى مع املعايري الدولية.
3333الإ�سراع يف تطبيق الت�أمني ال�صحي ،و�إلزام القطاع اخلا�ص بتطبيق الت�أمني ال�صحي على جميع من�سوبيه
وذويهم.
3434توفري عيادات خا�صة لكبار ال�سن ،والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وامل�صابني بالأمرا�ض ال�سارية واملزمنة،
والأمرا�ض النف�سية والع�صبية ،و�أمرا�ض التوحد ،والأطفال امل�صابني مبتالزمة داون ،والتو�سع يف افتتاح
مراكز الت�أهيل ال�شامل ،ودعمها بالكفاءات املتخ�ص�صة وامل�ؤهلة ت�أهي ًال عالي ًا مبا ي�ضمن الرفع من م�ستوى
خدماتها ،وت�شجيع القطاع اخلا�ص على اال�ستثمار يف تقدمي تلك اخلدمات.
3535دعم اجلمعيات الأهلية التي تقدم اخلدمات للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وكبار ال�سن.

العمل

3636توفري م�ؤ�شر وطني �إح�صائي دقيق يو�ضح ن�سب البطالة ب�شكل دوري.
�3737إعطاء �أولوية ق�صوى للتوظيف والت�أهيل و�إيجاد فر�ص العمل لل�شباب وال�شابات.
3838تو�سيع جماالت عمل املر�أة يف الوظائف التي تنا�سب طبيعتها وفق ًا لل�ضوابط ال�شرعية.
3939معاجلة �أو�ضاع خريجات الكليات املتو�سطة الالتي مل يتم توظيفهن ،وت�صحيح و�ضع املعلمات الالئي يجري
تعيينهن خارج نطاق �سكنهن من خالل ت�أمني �سكن �أو و�سائل انتقال �آمنة لهن حتت �إ�شراف وزارة الرتبية
والتعليم.
4040ت�سوية الأو�ضاع املالية والوظيفية للمعلمني واملعلمات ،والعاملني يف املجال ال�صحي ،مت�شي ًا مع الأنظمة ذات
العالقة.
4141درا�سة �أو�ضاع خريجي املعاهد ال�صحية الأهلية ،و�إيجاد احللول املنا�سبة لهم.
4242تنظيم �ش�ؤون العمالة الوافدة وت�سوية �أو�ضاعهم يف جماالت العمل وال�صحة والتعليم والإقامة ،والإ�سراع
يف �إ�صدار الئحة العمالة املنزلية ،والنظر يف ت�أخر الق�ضايا العمالية والإ�سراع يف ح�سمها بعد اال�ستئناف،
وتنظيم الدوائر العمالية يف املحاكم لت�شمل جميع مناطق اململكة مبا يتفق مع نظام العمل اجلديد واالتفاقيات
الدولية التي تكون اململكة طرف ًا فيها.

اال�شخا�ص
ذووالإعاقة

4343تعزيز االهتمام ب�ش�ؤون الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�إ�صدار اللوائح التف�سريية والتنفيذية لنظام رعاية املعوقني،
مبا يحقق تطوير ورعاية حقوقهم يف ال�صحة والتعليم والعمل والتنقل والتقاعد وغريها.
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احلماية من العنف
والتع�سف

4444الإ�سراع يف �إ�صدار نظام احلماية من الإيذاء وت�ضمينه �أحكام ًا ملواجهة حاالت العنف الأ�سري وق�ضايا الع�ضل
والتحر�ش اجلن�سي والت�أكد من وجود عقوبات حمددة لتلك اجلرائم.
4545تهيئة مراكز ال�شرط لتلقي وا�ستقبال حاالت وبالغات العنف الأ�سري ،ومن ذلك تعيني �أخ�صائيني و�أخ�صائيات
للتعامل مع ال�ضحايا ،مبا يحقق توفري احلماية والدعم الالزم لهم ،ودعم هذه املراكز بالكوادر الن�سائية يف
�إطار ال�ضوابط ال�شرعية.
4646ر�صد حاالت العنف الأ�سري من خالل تفعيل دور الأخ�صائي االجتماعي يف املدر�سة وال �سيما يف املراحل
التعليمية الأولية ،واتخاذ اخلطوات الالزمة لتوفري احلماية ال�صحية.
�4747سن انظمة حتمي القا�صرين والقا�صرات من تع�سف �صاحب الوالية ،مبا يف ذلك حتديد �سن منا�سب للزواج،
وتفعيل نظام الهيئة العامة للوالية على �أموال القا�صرين ومن يف حكمهم.

املر�أة والطفل

4848ت�سهيل ح�صول املر�أة على حقوقها يف الأجهزة احلكومية ،ومن ذلك توفري موظفات يتعاملن مبا�شرة مع
املر�أة.
�4949سن قواعد و�إجراءات تق�ضي ب�ضبط وتوثيق ال�سجالت املدنية (الوالدة ،والزواج ،والطالق ،والوفاة) �آلي ًا
وتلقائي ًا ،و�إ�صدار وثائق الإثبات يف حينها ،وفق �آلية ربط �إلكرتونية بني �إدارات الأحوال املدنية ووزارتي العدل
وال�صحة واجلهات التابعة لها ،ومتكني كل واحد من الزوجني من احل�صول على ن�سخة �أ�صلية من هذه الوثائق
عند طلبها.
5050درا�سة �أو�ضاع الأطفال ال�سعوديني من �أمهات غري �سعوديات املقيمني خارج اململكة ،خا�ص ًة الذين ال يحملون
وثائق �سعودية ر�سمية ،وت�صحيح �أو�ضاع �أطفال ال�سعوديات من غري ال�سعوديني ،مبا ي�ضمن لهم حياة �آمنة
كرمية م�ستقرة.
5151ت�أكيد �ضمان حق املر�أة يف احلركة والتنقل لتتمكن من الوفاء بحاجاتها ،وق�ضاء م�صاحلها املعي�شية والوظيفية
بالو�سائل والآليات التي تنا�سبها وت�ضمن �أمنها و�سالمتها.
5252تن�سيق اجلهود الوطنية كافة ،وتعزيز �أوجه التعاون وامل�شاركة الفاعلة بني خمتلف قطاعات الدولة والقطاع
الأهلي والأفراد؛ من �أجل مكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص ،والعمل على تطبيق نظام مكافحة جرائم
الإجتار بالأ�شخا�ص وتعاون اجلهات احلكومية على ذلك ،ومتابعتها للت�أكد من تنفيذها.

5353التو�سع يف افتتاح دور الإيواء واحلماية االجتماعية وال�ضيافة يف مدن اململكة وحمافظاتها ،ودعمها باملوارد
الب�شرية امل�ؤهلة وتطوير �أدائها؛ لتكون بيئة مثالية حتقق احلماية واحلياة املعي�شية الكرمية لنزالئها.
5454تطوير دور رعاية الفتيات واملالحظة االجتماعية وفق معايري عالية اجلودة مبا ي�ضمن ت�أهيل نزالئها نف�سي ًا
واجتماعي ًا وتوفري احلماية واحلياة الكرمية لهم ،وت�صنيفهم وفق ًا للفئة العمرية وطبيعة الق�ضية ،وزيادة
عددها يف املدن واملحافظات ،لتاليف النقل ب�سبب االكتظاظ.
الرعاية االجتماعية 5555دعم اجلمعيات اخلريية مادي ًا ومعنوي ًا الفتتاح وحدات حماية اجتماعية يف املدن واملحافظات التي ال تتوافر
فيها وحدات حكومية للحماية االجتماعية.
5656و�ضع مدونة �سلوك للعاملني يف دور الإيواء واحلماية االجتماعية واملالحظة ومراكز الت�أهيل ال�شامل ،ت�شتمل
على التعليمات واملبادئ الإر�شادية الالزمة لتقدمي �أف�ضل اخلدمات االجتماعية وال�صحية والإن�سانية ،مع
و�ضع معايري دقيقة الختيار العنا�صر الب�شرية العاملة فيها وفق املعايري الدولية.
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مال واقت�صاد

5757مكافحة جميع �أ�شكال و�صور الغ�ش التجاري ،وو�ضع موا�صفات ومعايري متنع دخول ال�سلع واملنتجات رديئة
اجلودة وتداولها يف الأ�سواق.
5858الإ�سراع يف �سن نظام يعالج ق�ضايا امل�ساهمات وتوظيف الأموال.
5959درا�سة وتقييم النتائج احلالية لال�ستثمار الأجنبي؛ للت�أكد من حتقق الفوائد املرجوة لالقت�صاد الوطني فيما
يتعلق بتعزيز فر�ص العمل املنا�سبة للمواطنني.

6060تفعيل �إ�سرتاتيجية مكافحة الفقر ،وما ت�ضمنته من برامج تنموية ،ورفع خم�ص�صات ال�ضمان االجتماعي.
6161تفعيل �أنظمة التمويل العقاري لتمكني املواطن من �شراء امل�سكن املالئم يف الوقت املنا�سب ب�ضمان دخله
والأ�صول العقارية املرهونة.
6262تطوير �آليات �صندوق التنمية العقارية لت�شتمل على �آلية �ضمان اقرتا�ض املواطنني من البنوك املحلية ل�شراء
م�ساكن مالئمة لهم �إذا رغبوا بذلك.
6363ت�سهيل منح الأرا�ضي للمواطنني يف الأماكن املهي�أة لل�سكن ،والإ�سراع يف منح القرو�ض العقارية املرهونة.
�6464إعداد الدرا�سات امليدانية وامل�سوح االجتماعية لدرا�سة �أو�ضاع ال�شباب من اجلن�سني والتعرف على
احتياجاتهم ،وو�ضع اخلطط الإ�سرتاتيجية التي تعالج �ش�ؤونهم.
6565ت�شجيع امل�شاريع والأن�شطة ال�صغرية واملتو�سطة لل�شباب وال�شابات وبرامج الأ�سر املنتجة.
�6666إن�شاء وحدات وجمعيات علمية للطالب والطالبات ترعى جماالت اهتمامهم ،وتوجه قدراتهم وطاقاتهم
التنمية
وتنمي مهاراتهم.
6767تفعيل دور مراكز الأحياء مبا يلبي احتياجات ال�سكان االجتماعية والثقافية والرتبوية واخلدمية والرتفيهية
والريا�ضية ،وعلى نحو ي�شمل اجلن�سني والفئات العمرية املختلفة وفق ال�ضوابط ال�شرعية.
6868الإ�سراع يف التحول �إلى التعامالت الإلكرتونية والربط الآيل بني اجلهات احلكومية؛ ل�ضمان ت�سهيل ح�صول
املواطن واملقيم على اخلدمات ،و�إجناز �أعمالهم من �أماكن �إقامتهم ،مما ُي�سهم يف زيادة فر�ص العمل عن
ُبعد للمر�أة مبا يتنا�سب مع احتياجاتها.
ً
�6969إيجاد و�سائل حديثة للنقل العام ،وتهيئة البنية التحتية لتنا�سب جميع فئات املجتمع وخا�صة الطفل واملر�أة
والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وكبار ال�سن وفق منظومة نقل متكاملة تعمم على املحاور الرئي�سة يف املدن ذات
الكثافة ال�سكانية العالية.
7070تفعيل النظام العام للبيئة ولوائحه الداعية حلماية البيئة ،ون�شر ثقافة املحافظة عليها وحمايتها من خالل
البيئة
و�سائل الإعالم ،واملدار�س ،وامل�ساجد ،وغريها.
7171ا�ستكمال درا�سة ان�ضمام اململكة �إلى معاهدات حقوق الإن�سان الدولية مبا يف ذلك العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
7272توجيه اجلهات احلكومية ذات ال�صلة بامل�شاركة الفاعلة يف منا�سبات حقوق الإن�سان الإقليمية والدولية،
لتنمية الوعي بها ،و�إبراز جهود اململكة يف هذا املجال ،والعمل على تنفيذ �أحكام االتفاقيات الدولية التي
ان�ضمت اململكة �إليها مبا يتفق مع حتفظاتها عليها.
املعاهدات وال�صكوك 7373تفعيل االتفاقيات املربمة بني اململكة والدول الأخرى حول ت�سليم املحكومني وتبادل ال�سجناء ،والتو�سع يف
والتعاون الدويل
�إبرام مثل تلك االتفاقيات.
7474تن�سيق اجلهود الوطنية من جميع اجلهات ذات العالقة ب�إعداد التقارير الوطنية الدورية املتعلقة باال�ستعرا�ض
الدوري ال�شامل واالتفاقيات واملعاهدات التي تكون اململكة طرف ًا فيها.
7575درا�سة �إمكانية توجيه الدعوة ملقرري الأمم املتحدة �أ�صحاب الواليات املو�ضوعية اخلا�صة مبجل�س حقوق
الإن�سان؛ لزيارة اململكة وفق �إطار مرجعي حمدد وبرنامج زمني يراعي �أولويات واهتمامات اململكة يف هذا املجال.
وملزيد من التفا�صيل ميكن االطالع على التقرير من خالل زيارة موقع الهيئة على �شبكة الإنرتنت على العنوان التايل:

http://www.hrc.gov.sa
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 2-4تقرير مكافحة جرائم اإلجتار باألشخاص
يف اململكة العربية السعودية لعامي
1431هـ و 1432هـ

تعي اململكة ج�سامة الفعل الذي ي�ؤدي �إلى ا�ستخدام الأفراد يف ن�شاط
يهدف �إلى الإجتار بهم ا�ستغال ًال ل�ضعفهم �أو لظروفهم ،فهذه الظاهرة
الدولية متثل انتهاك ًا ج�سيم ًا لأب�سط معايري حقوق الإن�سان ،وال �سيما
يف �صورها احلديثة املتمثلة يف الدعارة و�سائر �أ�شكال اال�ستغالل
اجلن�سي ،وجرائم ا�ستخدام الأطفال والن�ساء ،والعمل الق�سري
(ال�سخرة) ،واال�سرتقاق واملمار�سات ال�شبيهة بالرق ،ونزع الأع�ضاء
الب�شرية والإجتار بها ،و�إجراء التجارب الطبية ،وغري ذلك من ال�صور
واملمار�سات غري الأخالقية التي قد تختلف من بلد لآخر ،لكنها يف
كل الأحوال تهدف �إلى الك�سب املايل .وعلى الرغم من ات�ساع حجم
ظاهرة االجتار يف الأ�شخا�ص عاملي ًا وتعدد �أ�شكالها و�صورها ،من
ال�صعب تقدير حجم الظاهرة �إح�صائي ًا وتقدير عدد �ضحايا الإجتار
بالأ�شخا�ص حول العامل؛ لأنها متثل ن�شاط ًا �سري ًا ،وهو ما يجعل حتديد
�أ�شكالها املختلفة �أمر ًا بالغ ال�صعوبة.
و�أُعد هذا التقرير يف �ضوء جمموعة املبادئ والتوجيهات حول حقوق
الإن�سان ومكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص ال�صادرة عن اململكة
وعن الأمم املتحدة ومكتب املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان،
واالتفاقيات ال�صادرة ذات العالقة مبنع ومكافحة جرائم االجتار
بالأ�شخا�ص ،ويربز التقرير اجلهود التي قامت بها اململكة ممثلة
يف خمتلف الأجهزة احلكومية املعنية مبنع ومكافحة جرائم الإجتار
بالأ�شخا�ص يف �ضوء الت�شريعات والأنظمة الوطنية التي متنع الإجتار
بالأ�شخا�ص وتكافحه بجميع �أ�شكاله و�صوره.
و ُق�سم التقرير �إلى ثمانية ف�صول ،منها ما ي�ستعر�ض الإطار الت�شريعي
العام ملنع ومكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص؛ �إذ قامت اململكة
ب�سن �أنظمة جديدة وحتديث الأنظمة القائمة و�أ�صدرت العديد من
القرارات والتعليمات الهادفة ملنع الإجتار بالأ�شخا�ص .وتناول ف�صل
�آخر نظام مكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص بالتف�صيل ال�صادر يف
1430/7/21هـ (2009م) والذي ُيعد من �أبرز الت�شريعات الوطنية
ملكافحة الإجتار بالأ�شخا�ص يف اململكة ،وميثل الإطار القانوين
للتعامل مع الق�ضايا املتعلقة بهذه اجلرمية .وي�ستعر�ض ف�صل �آخر
الآليات الوطنية ملكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص وبع�ض اجلهات
ذات العالقة املبا�شرة مبكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص .يف حني
تناول �أحد الف�صول التجارب الوطنية الناجحة ملكافحة جرائم
الإجتار بالأ�شخا�ص املتمثل �أبرزها يف مكافحة الإجتار بالأع�ضاء
الب�شرية باعتبارها من �أف�ضل املمار�سات الناجحة على امل�ستوى
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الوطني والإقليمي والدويل .ومن بني الف�صول ما يتناول مو�ضوع
احلماية والرعاية كركيزة �أ�سا�سية من ركائز مكافحة جرائم الإجتار
بالأ�شخا�ص ،وما توفره الدولة من م�ساعدات وحماية ل�ضحايا
الإجتار بالأ�شخا�ص من خالل �إن�شاء مراكز الإيواء والدعم النف�سي
واالجتماعي له�ؤالء ال�ضحايا .يف حني يتناول ف�صل �آخر ال�ضبط
والتحقيق واملحاكمات؛ �إذ قامت اجلهات املخت�صة بال�ضبط والتحقيق
بعد �صدور نظام مكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص يف عام 1430هـ
(2009م) ب�إدراج الق�ضايا املتعلقة بجرائم االجتار �ضمن الق�ضايا
التي تنظرها حتت ا�سم الإجتار بالأ�شخا�ص .وملزيد من التفا�صيل
ميكن االطالع على التقرير من خالل زيارة موقع الهيئة على �شبكة
الإنرتنت .http://www.hrc.gov.sa

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

اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل هو �أحد �آليات جمل�س حقوق الإن�سان
التابع لهيئة الأمم املتحدة التي تهدف �إلى حت�سني �أحوال حقوق
الإن�سان يف كل بلد ،من خالل ا�ستعرا�ض �سجالت حقوق الإن�سان
اخلا�صة بجميع الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة مرة كل �أربع �سنوات
وتقييم مدى احرتام الدول اللتزاماتها �إزاء حقوق الإن�سان .وينبغي
�أن تقدم الدولة اخلا�ضعة لال�ستعرا�ض تقرير ًا يو�ضح الإطار النظامي
وامل�ؤ�س�سي والإجراءات التي اتخذتها لتح�سني �أحوال حقوق االن�سان
فيها �إ�ضافة الى ذلك ُت ِع ّد املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان تقريرين
�آخرين �أحدهما يت�ضمن جتميع ًا للمعلومات الواردة من �آليات الأمم
املتحدة ووكاالتها املتخ�ص�صة عن هذه الدولة ،والثاين يت�ضمن
ملخ�ص ًا للمعلومات الواردة من املنظمات غري احلكومية وامل�ؤ�س�سات
الوطنية حلقوق الإن�سان.
يجري اال�ستعرا�ض يف �إطار فريق عمل معني باال�ستعرا�ض الدوري
ال�شامل يت�ألف من :رئي�س جمل�س حقوق الإن�سان والدول الأع�ضاء يف

املجل�س وعددها ( )47دولة ،وي�أخذ �شكل حوار تفاعلي ميتد ثالث
�ساعات ون�صف بني الدولة اخلا�ضعة لال�ستعرا�ض والدول الأع�ضاء
واملراقبة يف املجل�س ،ومتثل التقارير الثالثة (التقرير الوطني ،وتقرير
املفو�ضية ال�سامية) وثائق اال�ستعرا�ض التي ُي�ستند �إليها خالل احلوار
التفاعلي .وتقوم جلنة ثالثية مكونة من ثالث دول من الدول الأع�ضاء
باملجل�س (ترويكا) ( )Troikaب�إعداد تقرير ميثل حم�ضر ًا للحوار
التفاعلي الذي مت مب�شاركة من الدولة املعنية ،ومب�ساعدة من الأمانة
العامة ملجل�س حقوق الإن�سان ،ويعتمد الفريق العامل بعد ذلك هذا
التقرير ،ومن ثم يقوم املجل�س يف جل�سته العامة التالية باعتماد وثيقة
نتائج ختامية لعملية اال�ستعرا�ض ت�شتمل على التو�صيات التي قدمت
للدولة املعنية ،وموقف الدولة منها؛ �إذ لها �أن ترف�ض �أو تقبل تلك
التو�صيات ،وعندما يحل موعد اال�ستعرا�ض التايل للدولة ينبغي لها
�أن تقدم معلومات عما قامت به لتنفيذ التو�صيات التي قبلتها خالل
اال�ستعرا�ض ال�سابق.
تقرير اململكة الأول يف �إطار �آلية اال�ستعرا�ض الدوري
ال�شامل
�شكلت الهيئة جلنة وطنية مكونة من ممثلني من جميع قطاعات الدولة
وممثلني عن املجتمع املدين للم�شاركة وامل�ساهمة يف �إعداد تقرير
اململكة الأول يف �إطار �آلية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل ،وقد �شارك
�أع�ضاء اللجنة يف ح�ضور جل�سات النقا�ش للتقرير يف جمل�س حقوق
الإن�سان التابع للأمم املتحدة .كذلك �شاركت الهيئة يف بع�ض الدورات
اخلا�صة باال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل �ضمن الفريق املعني بهذه
الآلية ،و�شاركت � ً
أي�ضا يف �أعمال م�ؤمتر �إقليمي بهذا اخل�صو�ص ،وذلك
على النحو الآتي:
•الدورة الأولى :خالل الفرتة �/18-7أبريل2008 /م ،وفيها اطلع
وفد الهيئة على �آلية مناق�شة تقارير الدول يف �إطار اال�ستعرا�ض
الدوري ال�شامل من َكثب ،وتقارير الدول مو�ضع اال�ستعرا�ض يف هذه
الدورة خا�ص ًة الدول العربية (مملكة البحرين ،واململكة املغربية،
وتون�س)� ،أي�ض ًا اجتمع الوفد مع عدد من اخلرباء يف الأمم املتحدة
لال�ستفادة من خرباتهم يف هذا املجال وبخا�صة يف هذه الآلية التي
تعد �آلية جديدة ،مما �ساعد الهيئة على �إعداد وتقدمي ومناق�شة
تقرير اململكة يف �إطار �آلية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل.
•امل�ؤمتر الإقليمي الدويل خالل الفرتة /20-19نوفمرب2008 /م
باملنامة الذي عقدته وزارة اخلارجية البحرينية بالتعاون مع
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ( )UNDPبعنوان «خربات مقارنة
لتقدير املراجعة الدورية ال�شاملة يف جمال حقوق الإن�سان ،جتارب
املا�ضي ،واحلا�ضر ،ونظرة امل�ستقبل» ،وقد ح�ضرته الهيئة على
م�ستوى الأعمال الر�سمية وور�ش العمل اخلا�صة بتجارب الدول يف

جمال هذا اال�ستعرا�ض ،وت�ضمن الوفد امل�شارك فريق العمل املكلف
ب�إعداد تقرير اململكة يف �إطار املراجعة الدورية ال�شاملة ،مما �س ّهل
مهام �إعداد التقرير ،و�ساهم يف جناحه �إعداد ًا ومناق�ش ًة.
�شارك وفد اململكة املكون من ممثلني عن اجلهات احلكومية التي
�ساهمت يف �إعداد التقرير الوطني وفق �آلية اال�ستعرا�ض الدوري
ال�شامل برئا�سة الهيئة يف الدورة الرابعة ملجل�س حقوق الإن�سان
املنعقدة خالل الفرتة 2009/02/13-2م ،و�أثناء هذه الدورة قدمت
اململكة تقريرها وناق�شته �أمام الفريق املعني بذلك ،م�ستهلة هذا
التقدمي بعر�ض لرئي�س الوفد �أو�ضح جهود اململكة لتعزيز حقوق
الإن�سان ودعم مكت�سباتها على م�ستوى امل�ؤ�س�سات والأنظمة والربامج،
وقد �شملت الكلمة االفتتاحية ا�ستعرا�ض حماور التقرير التالية:
 -مقدمة تت�ضمن جتديد االلتزام بقيم حقوق الإن�سان ومبادئها. -منهجية �إعداد التقرير الوطني. -الإطار املرجعي ملمار�سة حقوق الإن�سان يف اململكة ،مبا يف ذلكالإطار النظامي وامل�ؤ�س�سي.
 -االتفاقيات الدولية التي �صادقت عليها اململكة وجهود �إعمالها. -تعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها على �أر�ض الواقع ،مبا يف ذلك�إن�شاء امل�ؤ�س�سات والهيئات واتخاذ املبادرات وو�ضع وتنفيذ برامج
العمل.
 -الإجنازات الوطنية يف جمال حقوق الإن�سان على امل�ستوىالعام وامل�ستوى اخلا�ص مثل :احلق يف ال�صحة والتعليم والعمل
وال�سكن ,واحلق يف البيئة ال�سليمة وال�ضمان االجتماعي والرعاية
االجتماعية ,ورعاية ذوي االحتياجات اخلا�صة والطفولة والأيتام
واحلماية من العنف والإيذاء والإجتار بالأ�شخا�ص ,ون�شر ثقافة
حقوق الإن�سان.
وقد ت�ضمن تقرير اململكة الأول �أبرز الأطر والإجراءات الوطنية
املتخذة لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان فيها ،و�أهم املبادئ وال�ضمانات
املتعلقة بحقوق الإن�سان يف النظام الأ�سا�سي للحكم ،ونظامي الق�ضاء
وديوان املظامل ال�صادرين حديث ًا �آنذاك ،ونظام املرافعات الـ�شرعية،
ونظام الإجراءات اجلزائية ،ونظام املحاماة� ،إ�ضافة �إلى �صكوك
حقوق الإن�سان الدولية والإقليمية التي �صادقت عليها اململكة .كذلك
ت�ضمن �أبرز الهيئات وامل�ؤ�س�سات الوطنية التي تدعم جهود الدولة
يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان فعلي ًا ،كاجلمعية الوطنية حلقوق
الإن�سان ،وهيئة حقوق الإن�سان ،ومركز امللك عبد العزيز للحوار
الوطني ،وتناول � -أي�ض ًا� -أهم التدابري التي اتخذتها اململكة للوفاء
بالتزاماتها مبوجب اتفاقيات حقوق الإن�سان التي ان�ضمت لها ،و�أبرز
الإجنازات التي حققتها يف كثري من جماالت حقوق الإن�سان.
وا�شتمل التقرير على تقدمي التعهدات وااللتزامات الطوعية و�أف�ضل
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املمار�سات الوطنية مع ا�ستعرا�ض �أهم التحديات واملعوقات يف هذا
املجال .و ُقدِّ م للمملكة خالل عملية اال�ستعرا�ض ( )70تو�صية ،رف�ضت
منها ( )17ابتدا ًء لتعار�ضها مع مبادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية،
وقبلت النظر يف ( )53تو�صية .ويف الدورة العادية احلادية ع�شرة
ملجل�س حقوق الإن�سان� ،أبدت اململكة موقفها النهائي من التو�صيات؛
�إذ قبلت النظر يف ( ،)52و�أفادت بعدم االلتزام بتو�صية واحدة فقط،
وهي االن�ضمام �إلى نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.
وبذلك مت �إجناز التقرير الوطني الأول ،و�أ�صدر جمل�س حقوق الإن�سان
قرار ًا باعتماده ،وقد تلقت الهيئة التهنئة من كثري من الدول التي
حـ�ضرت و�شاركت يف جل�سات النقا�ش واحلوار التفاعلي.
تقرير اململكة الثاين يف �إطار �آلية اال�ستعرا�ض الدوري
ال�شامل
قدمت اململكة تقريرها الثاين �ضمن �آلية اال�ستعرا�ض الدوري
ال�شامل ،ونوق�ش يف الدورة ال�سابعة عـ�شرة للفريق العامل املعني
باال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل يف جمل�س حقوق الإن�سان يف جنيف
بتاريخ 1434/12/16هـ املوافق 2013/10/21م ،وقد مثل اململكة
وفد برئا�سة رئي�س هيئة حقوق الإن�سان وم�شاركة عدد من اجلهات
احلكومية التي حددها الأمر ال�سامي الكرمي رقم ( )43783وتاريخ
1434/12/2هـ .ويف ما يلي مراحل �إعداد التقرير:
�أو ًال�-آلية �إعداد تقرير اململكة اخلا�ص باجلولة الثانية
لآلية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل
نظر ًا �إلى ارتكاز التقرير الثاين على التو�صيات التي نتجت عن
عملية اال�ستعرا�ض الأول ،بد�أت الهيئة يف �إعداد تقريرها منذ نهاية
اال�ستعرا�ض ال�سابق يف عام 2009م ،فتابعت ر�صد املعلومات املتعلقة
بالتو�صيات التي ُقبلت ،وقامت بجمعها وت�صنيفها بح�سب مو�ضوعاتها،
ثم ُ�شكلت جلان وفرق عمل متخ�ص�صة لدرا�ستها وحتليلها ومناق�شتها
على نطاق وا�سع ،وتوفري معلومات تو�ضح مدى تنفيذها ،وتبع ذلك
اخلطوات التالية:
•عقدت الهيئة العديد من االجتماعات مع اجلهات احلكومية املمثلة
يف اللجنة امل�شكلة مبوجب الأمر ال�سامي لإعداد التقرير ،وانتهت
�إلى �إعداد م�شروع �أويل للتقرير.
•�شكلت جلنة عليا داخل الهيئة لإبداء الر�أي يف م�شروع التقرير ومن
ثم ُع ِر�ض على جمل�س الهيئة ومت �إقراره.
•رفعت الهيئة التقرير للمقام ال�سامي الكرمي واقرتحت �إحالته لهيئة
اخلرباء لدرا�سته من خالل جلنة �ضمت اجلهات احلكومية التي
�شاركت يف �إعداد التقرير ملراجعته ب�صيغته النهائية ،و�أُقر مبوجب
موافقة �سامية.
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التقرير ال�سنوي 1435هـ (2014م)

ثاني ًا -التح�ضري واال�ستعداد جلل�سة اال�ستعرا�ض واملناق�شة
�أمام جمل�س حقوق الإن�سان
بعد تقدمي تقرير اململكة ملجل�س حقوق الإن�سان� ،أ�صدرت املفو�ضية
ال�سامية حلقوق الإن�سان تقرير ًا يت�ضمن جتميع ًا ملعلومات �أجهزة
الأمم املتحدة ووكاالتها املختلفة عن اململكة ،وتقرير ًا يت�ضمن ملخ�ص ًا
للمعلومات التي قدمتها عدد من املنظمات غري احلكومية عن اململكة،
وقد ت�ضمن التقريران الكثري من املعلومات املغلوطة عن اململكة ،والتي
ميكن �أن ت�ؤثر يف �سري عملية اال�ستعرا�ض ،وت�سيء �إلى �سجل حقوق
الإن�سان يف اململكة.
ومن �أجل اال�ستعداد الأمثل لعملية اال�ستعرا�ض ،قامت الهيئة مبا يلي:
•كونت الهيئة فريق عمل لدرا�سة جميع ما ورد من معلومات
يف التقريرين املذكورين ،وت�صنيفها وحتليلها ،و�إعداد قائمة
بامل�سائل والق�ضايا التي ميكن �أن ترد خالل عملية اال�ستعرا�ض
متهيدًا لإعداد الردود املنا�سبة عليها ،ثم ان�ضم �إلى فريق الهيئة
ممثلو عدد من اجلهات احلكومية �ضمن وفد اململكة امل�شارك يف
اال�ستعرا�ض الثاين حلالة حقوق الإن�سان يف اململكة � ً
إنفاذا للأمر
ال�سامي الكرمي.
• ُق ّ�سم العمل على �أع�ضاء الفريق بح�سب املو�ضوعات املراد �إعداد
الردود عليها قبل الذهاب �إلى جنيف.
•عقدت هيئة حقوق الإن�سان والبعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم
املتحدة بجنيف العديد من االجتماعات ،واللقاءات مع �سفراء
ووفود الدول؛ حل�شد الدعم املنا�سب لإجناح عملية اال�ستعرا�ض
اخلا�صة باململكة ،و ُوزعت ورقة طلب تر�شيح اململكة لع�ضوية
جمل�س حقوق الإن�سان التي �أعدتها وزارة اخلارجية بالتعاون مع
هيئة حقوق الإن�سان على الوفود ،وتت�ضمن هذه الورقة �شواهد من
التقدم املحرز يف جمال حقوق الإن�سان باململكة ،وجهود اململكة يف
�إطار جمل�س حقوق الإن�سان خالل �شغلها لع�ضويتني متتاليتني يف
املجل�س (2006م – 2013م).
•بعد و�صول الوفد �إلى جنيف ،ا�ستمر يف عقد اجتماعاته ب�صورة
يومية يف مقر البعثة الدائمة للمملكة لدى املقر الأوروبي للأمم
املتحدة بجنيف ويف مقر �سكن الوفد.
•�أ�سفرت هذه االجتماعات عن و�ضع خطة تف�صيلية لدور وفد اململكة
أ�سلوب
خالل املناق�شة ترتكز على معايري �أ�سا�سية �أبرزها :الرد ب� ٍ
تفاهمي وغري ت�صادمي ،واالبتعاد من التفا�صيل املعقدة ،خا�صة
يف امل�سائل ال�شرعية ،و�إغالق باب االجتهادات الفردية وذلك
باالعتماد على الردود املكتوبة واملتفق عليها.

ثالث ًا  -جل�سة اال�ستعرا�ض اخلا�صة باململكة
بد�أت مناق�شة تقرير اململكة �صباح يوم الإثنني 1434/12/16هـ
وا�ستمرت ما يقارب �أربع �ساعات ،جرى فيها ما يلي:
1.1الكلمة االفتتاحية
افتتحت اجلل�سة بكلمة للمملكة� ,ألقاها معايل رئي�س الهيئة رئي�س وفد
اململكة ،وقد ت�ضمنت ما يلي:
•الإ�شارة �إلى كلمة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز �آل �سعود رحمه اهلل يف امل�ؤمتر الذي ُعقد مبكة املكرمة
خالل �شهر �أكتوبر 2013م على هام�ش مو�سم احلج املا�ضي بعنوان
«حقوق الإن�سان بني ال�شريعة الإ�سالمية واملواثيق الدولية» ،والتي
جدد فيها  -حفظه اهلل -التزام اململكة باملواثيق الدولية ،وت�أكيدها
�أن حقوق الإن�سان كاملة وم�صونة يف الـ�شريعة الإ�سالمية ،و�أن
اململكة مل تكن حديثة عهد بحقوق الإن�سان بل �إنها تطبقها  -منذ
قيامها -يف �إطار تطبيق الـ�شريعة الإ�سالمية ،ومل تتخلف عن
امل�شاركة يف املحافل الدولية ،التي تداولت �أعمال الت�أ�سي�س لهذه
احلقوق و�إ�صدار �صكوكها ،والتعاهد على تطبيقها ،وبهذا �أعطت
منوذج ًا تطبيقي ًا رائد ًا يف جمال التوفيق بني االلتزام بالإ�سالم،
واال�ستفادة من التجارب الإن�سانية الإيجابية.
•ت�أكيد التزام اململكة الرا�سخ باحرتام وتعزيز حقوق الإن�سان ،ودعم
الآليات الدولية ،ويف مقدمتها �آلية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل،
باعتبارها متثل منرب ًا جلميع الدول لتقدمي ،وتقييم مواقفها جتاه
حقوق الإن�سان ،واال�ستماع �إلى وجهات النظر ،وتبادل الآراء ،وذلك
بغية تعزيز وتطوير حقوق الإن�سان.
•�أن اململكة من �أوائل الدول التي �ساهمت يف ت�أ�سي�س جمل�س حقوق
الإن�سان �إميا ًنا منها ب�أهمية ودور املجل�س والأهداف النبيلة التي
�أن�شئ من �أجلها ،ويف مقدمتها تعزيز االحرتام العاملي حلقوق
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية للجميع ،ومعاجلة انتهاكاتها ،وتقدمي
التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أنها ،مع تبني منهج احلياد واملو�ضوعية
والالانتقائية.

•ت�أكيد ت�ضافر جميع الت�شريعات الوطنية يف اململكة ل�ضمان حماية
وتعزيز حقوق الإن�سان ،ويف مقدمتها الأنظمة املتعلقة بالق�ضاء،
والعدالة اجلنائية ،وال�صحة ،والتعليم ،والعمل ،والثقافة ،وغريها
من الأنظمة ذات العالقة املبا�شرة ب�ضمان متتع من يعي�ش على
�أر�ض اململكة بحقوقه الأ�سا�سية وبالعي�ش الكرمي.
•الإ�شارة �إلى عدد من املنجزات التي حققتها اململكة ومن �أبرزها
خدمة احلرمني الـ�شريفني ,وامل�ساعدات اخلارجية التي تقدمها
للعديد من دول العامل ,وع�ضوية املر�أة يف جمل�س ال�شورى ,و�صدور
نظام احلماية من الإيذاء ,وتوفري فر�ص العمل واحلد من البطالة,
وتوفري الرعاية ال�صحية وال�سكن املالئم ,وحماية حقوق العمالة
الوافدة ,و�إ�صدار الئحة العمالة املنزلية ومن يف حكمهم ,و�صدور
نظام مكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص ,واالن�ضمام لربتوكويل
اتفاقية حقوق الطفل ,وتعزيز التعاون مع الآليات الدولية حلقوق
الإن�سان ,و�إبراز جهود اململكة يف جمال احلوار بني �أتباع الديانات
والثقافات ،ومكافحة الإرهاب.
2.2مداخالت الدول (احلوار التفاعلي)
�أتيح املجال ملداخالت الدول لإبداء مالحظاتها وتو�صياتها ,وقد
تداخلت ( )102دولة� ،أ�شادت ورحبت معظمها مب�شاركة اململكة يف
اال�ستعرا�ض وبتقريرها وبجهودها التي عك�سها تقريرها الوطني،
ومنها :ع�ضوية املر�أة يف جمل�س ال�شورى ،ومنحها حق الرت�شح
واالنتخاب يف املجال�س البلدية ،و�إ�صدار نظام مكافحة جرائم الإجتار
بالأ�شخا�ص ،ونظام احلماية من الإيذاء ،والئحة العاملني يف اخلدمة
املنزلية ومن يف حكمهم ،واالن�ضمام �إلى بروتوكويل اتفاقية حقوق
الطفل ،واملوافقة على نظام حماية الطفل الذي ع ّرف الطفل ب�أنه
كل من مل يبلغ (الثامنة ع�شرة) من عمره ،وجهود اللجنة الوطنية
للطفولة ،والتطور يف املجال ال�صحي ،وغريه .وقد تقدمت معظم تلك
الدول بتو�صياتها للمملكة خالل مداخالتها.
3.3تو�صيات الدول
بلغ عدد التو�صيات التي قدمت للمملكة ( )225تو�صية ،ومن �أبرز
التو�صيات التي قدمت للمملكة:
•الت�صديق على العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية.
•االن�ضمام �إلى ال�صكوك التي مل تن�ضم �إليها بعد.
•رفع التحفظات عن اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة وال �سيما التحفظ العام.
•�إلغاء عقوبة الإعدام �أو تعليقها متهيد ًا لإلغائها.
•�إلغاء عقوبة �إعدام الأحداث.
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•�إلغاء نظام الوالية.
•ال�سماح للمر�أة بامل�شاركة الكاملة و�إلغاء نظام املحرم.
•تطوير القوانني اجلنائية لتتفق مع املعايري الدويل.
•حماية حقوق العمال الوافدين.
•�إجراء املحاكمات العادلة ،وموا�صلة اجلهود يف حت�سني النظام
الق�ضائي.
•حماية احلق يف حرية الر�أي والتعبري واملعتقد.
•معاجلة القوالب النمطية التي حتول دون متتع باملر�أة بحقوقها،
وامل�ساواة بني اجلن�سني.
•�إن�شاء م�ؤ�س�سات من�سجمة مع مبادئ باري�س ،ورفع م�ستوى الوعي
بحقوق الإن�سان.
•حماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
•موا�صلة التعاون مع �آليات حقوق الإن�سان وال �سيما تقدمي التقارير
التعاهدية يف وقتها.
ورد وفد اململكة على عدد من مداخالت الدول املتعلقة يف جماالت
الق�ضاء ،واملر�أة ،ومكافحة الإرهاب ،والعمالة الوافدة ،ون�شر ثقافة
حقوق الإن�سان ،والرعاية ال�صحية .كذلك قامت هيئة حقوق الإن�سان
بالتعاون مع �سكرتارية جمل�س حقوق الإن�سان بتوزيع كتيبات وجمالت
ومطويات تهدف �إلى �إبراز �صورة حقوق الإن�سان يف اململكة.
رابع ًا� -أبرز ما مت بعد جل�سة اال�ستعرا�ض
•توافد �سفراء وممثلو وفود العديد من الدول فور انتهاء جل�سة
اال�ستعرا�ض لوفد اململكة ،وقدموا تهانيهم بنجاح �أداء الوفد يف
احلوار التفاعلي والإ�شادة بالتطورات التي حتققت يف اململكة خالل
الفرتة املا�ضية يف جماالت املر�أة والطفل والعمالة الوافدة والتعاون
الدويل يف جمال حقوق الإن�سان.
•ا�ستقبل رئي�س وفد اململكة (رئي�س هيئة حقوق الإن�سان) م�ساعدة
وزير اخلارجية الأمريكي ل�ش�ؤون الدميقراطية وحقوق الإن�سان
ال�سيدة� /أوزرا زيا والوفد املرافق لها يف مقر البعثة الدائمة
للمملكة يف جنيف.
•اجتمع ممثلون عن وفد اململكة باللجنة الثالثية ( )Troikaوهم
كل من :رومانيا ،اليابان� ،أوغندا ،ومن�سق �سكرتارية املجل�س
لال�ستعرا�ض اخلا�ص باململكة ،وتباحثوا حول جل�سة املناق�شة وما
�أثري فيها ،واتفقوا على �آلية العمل لإعداد تقرير الفريق العامل
املعني باال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل.
•عقد وفد اململكة اجتماع ًا دُر�ست فيه التو�صيات يف �ضوء �أنظمة
اململكة والتزاماتها مبوجب املعايري الدولية ،وخل�ص �إلى حتديد
التو�صيات التي وردت على نح ٍو يتعار�ض مع �أنظمة اململكة وقيمها،
بغية التباحث حولها للنظر يف �إمكانية �إعادة �صياغتها من قبل
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مقدميها لتكون مت�سقة مع ثوابت اململكة وبالتايل ميكن قبولها
الحق ًا� ،أو جمع التو�صيات التي ال تتفق مع تلك الثوابت وحتمل ذات
املو�ضوعات بع�ضها مع بع�ض؛ لتقليل عدد التو�صيات املرفو�ضة؛
ذلك �أن قبول �أكرب عدد من التو�صيات ُينظر �إليه ب�إيجابية من قبل
جمل�س حقوق الإن�سان و�آليات الأمم املتحدة ذات ال�صلة واملنظمات
غري احلكومية.
خام�س ًا -جل�سة اعتماد تقرير الفريق العامل عن عملية
اال�ستعرا�ض اخلا�صة باململكة
يف يوم اجلمعة  20ذي احلجة 1434هـ عقد جمل�س حقوق الإن�سان
جل�سة اعتماد تقرير الفريق العامل املعني باال�ستعرا�ض اخلا�ص
باململكة ،وقد مت يف هذه اجلل�سة ما يلي:
•ا�ستهلت اجلل�سة ببيان �إجرائي �ألقاه رئي�س جمل�س حقوق الإن�سان،
ثم �أحال الكلمة �إلى اللجنة الثالثية وحتدثت با�سمها املندوبة
الدائمة لوفد رومانيا يف الأمم املتحدة بجنيف ،وذكرت �أنه خالل
احلوار التفاعلي مع اململكة يف  16ذي احلجة 1434هـ تداخلت
( )102دولة ،و�أر�سلت ( )8دول �أ�سئلة لوفد اململكة (قبل جل�سة
احلوار التفاعلي) ،ونتيجة لذلك ُقدمت للمملكة ( )225تو�صية،
وذكرت �أن كل هذه التو�صيات �ستدر�سها اململكة و�ستبدي موقفها
حيالها يف الدورة العادية اخلام�سة والـع�شرين ملجل�س حقوق الإن�سان
التي �ستنعقد يف مار�س 2014م كحدٍ �أق�صى ،وقدمت ال�شكر با�سم
اللجنة الثالثية لوفد اململكة على التفاعل الإيجابي والتعاون خالل
عملية �إعداد تقرير الفريق العامل املعني باال�ستعرا�ض.
•�أتيح املجال ملداخالت الدول الأع�ضاء ،فرحبت عدد من الدول
بالتقرير ,وبالأ�سلوب املتبع يف �إعداده ،وبعد ذلك اعتمد املجل�س
تقرير الفريق العامل بتوافق الآراء.
•�ألقى رئي�س وفد اململكة بيان اململكة اخلتامي ،وجدد فيه ت�أكيد
اململكة �أهمية احرتام وتعزيز حقوق الإن�سان ودعم �آليات الأمم
املتحدة التي تُعنى بها ،ويف مقدمتها �آلية اال�ستعرا�ض الدوري
ال�شامل الرتكازها على ال�شمولية والت�شاور ،وم�ساهمتها يف تبادل
التجارب واخلربات مما ي�سهم يف تطوير وتعزيز حقوق الإن�سان،
وعرب عن تقدير وفد اململكة لوفود الدول التي �ساهمت يف �إثراء
احلوار التفاعلي باملداخالت والتو�صيات املو�ضوعية �أثناء جل�سة
اال�ستعرا�ض اخلا�ص باململكة ،وللدول التي �أ�شادت بالتقدم والتطور
امللحوظ الذي حققته يف جمال حقوق الإن�سان ،وبالتقرير الوطني
للمملكة الذي عك�س ذلك التطوير بجالء .و�أكد �أن تلك التو�صيات
�ستكون دافع ًا ملوا�صلة التقدم ،خا�صة �أن معظمها يتفق مع مبادئ
و�أحكام الـ�شريعة الإ�سالمية التي ت�ستمد اململكة �أنظمتها منها،
و�أكد �أن هذه التو�صيات �ستكون مو�ضع االهتمام والعناية ،و�ستتم
درا�ستها والت�شاور حولها مع امل�ؤ�س�سات التنظيمية والق�ضائية
والتنفيذية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف �ضوء �أحكام ال�شريعة

الإ�سالمية والأنظمة العمول بها والتزامات اململكة الوطنية
والدولية جتاه حقوق الإن�سان ،و�إيجاد الآليات املنا�سبة لتنفيذ ما
ميكن قبوله من تلك التو�صيات ،و�إطالع املجل�س على موقف اململكة
حيالها يف دورة جمل�س حقوق الإن�سان التي �ستنعقد يف مار�س
2014م .وذكر �أن اململكة عازم ٌة على موا�صلة التعاون مع جمل�س
حقوق الإن�سان و�آلياته وخا�صة �آلية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل؛
وذلك بالتقيد باملبادئ التوجيهية لعملية اال�ستعرا�ض التي يجب
�أن تجُ رى بطريقة مو�ضوعية و�شفافة وبناءة ،وغري انتقائية ،وغري
م�سي�سة ،وكذلك االلتزام بالبيانات الرئا�سية ال�صادرة يف هذا
ال�ش�أن ،وخا�صة البيان الرئا�سي امل�ؤرخ يف � 18سبتمرب  2013وال
�سيما الفقرة الثالثة منه التي ت�ضمنت �إدراج التو�صيات يف ن�ص
التقرير على الرغم من �أن بع�ض التو�صيات تقع خارج نطاق �آلية
اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل والوثائق التي ي�ستند �إليها ،وبعيدة
كل البعد من جمال حقوق الإن�سان وخمالفة للفقرة اخلام�سة
التي ت�ضمنت �ضرورة التزام الدول بعدم اخلروج عن هذه املبادئ
(جمال حقوق الإن�سان) .كذلك �أكد �أن ما حتقق من �إجنازات
خالل اجلولة الثانية لعملية اال�ستعرا�ض اخلا�ص باململكة �إمنا جاء
بف�ضل من اهلل – عز وجل – ثم بتوجيهات ودعم خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود الذي ي�سعى �إلى
حتقيق الرفاهية ل�شعبه واملقيمني على �أر�ض اململكة وحماية حقوق
الإن�سان يف جميع جماالتها على �أر�ض الواقع ،و�أن اململكة ما�ضية
قدم ًا يف تعزيز وحماية قيم ومبادئ حقوق الإن�سان على جميع
امل�ستويات مبا يحافظ على هويتها ،وثقافتها ،ومكت�سباتها ،ورعاية
مواطنيها ،وذلك انطالق ًا من مت�سكها بكتاب اهلل و�سنة ر�سوله –
�صلى اهلل عليه و�سلم – ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحة التي
حتقق العدل وامل�ساواة والت�سامح بني جميع الـب�شر ،والعمل على
�إ�ضافة املزيد �إلى �سجل �إجنازات اململكة يف جمال حماية وتعزيز
حقوق الإن�سان وامل�ساهمة والتفاعل ب�شكل �إيجابي مع املمار�سات
العاملية يف هذا ال�ش�أن.
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4-4التقارير الدورية (الثاين والثالث والرابع)
للمملكة العربية السعودية يف شأن
تنفيذ ات��ف��اق��ي��ة م��ن��اه��ض��ة التعذيب
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
(2013-2002م)

�شاركت الهيئة يف �إعداد هذا التقرير كجهة حكومية لها �صلة بهذا
املو�ضوع �إلى جانب عدد من اجلهات احلكومية ذات العالقة ،على
�أن يرفع با�سم اململكة العربية ال�سعودية �إلى جلنة مناه�ضة التعذيب
التابعة للأمم املتحدة ،وذلك �إعما ًال لن�ص الفقرة ( )1من املادة
( )19من اتفاقية «مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو
العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة» ،التي ان�ضمت �إليها اململكة
مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )11/لعام 1418هـ املوافق 1997م .
ورفعت اململكة �إلى جلنة مناه�ضة التعذيب يف وثيقة واحدة تقاريرها
الدورية (الثاين والثالث والرابع) للفرتة من 2013-2002م ،لتعك�س
ال�صورة ال�صادقة وال�شفافة عن تنفيذ �أحكام هذه االتفاقية ،وما حتقق
من تعزيز لها على �أر�ض الواقع .وروعي يف �إعداده االلتزام باملبادئ
التوجيهية لإعداد التقارير ،املعتمدة من جلنة مناه�ضة التعذيب،
وح�صر الأنظمة واللوائح ذات ال�صلة بتنفيذ االتفاقية ,و�إبراز جميع
اجلوانب بكل مو�ضوعية و�شفافية.
و ٌق�سم التقارير �إلى ثالثة �أجزاء رئي�سة ،هي:
اجلزء الأول :الإطار القانوين حلماية حقوق الإن�سان يف
اململكة
قامت احلكومة ال�سعودية يف �سبيل حماية وتعزيز حقوق الإن�سان
ب�إ�صدار العديد من الأنظمة اجلديدة وتعديل عدد من الأنظمة
القائمة؛ مواكبة للتطورات وامل�ستجدات ،ومتا�شي ًا مع التزاماتها
الدولية بان�ضمامها �إلى بع�ض االتفاقيات الدولية ،وت�ضمنت الأنظمة
اجلديدة واملعدلة العديد من الإ�ضافات الإيجابية املتعلقة با�ستكمال
البنية الت�شريعية والتنظيمية ل�ضمان حقوق الإن�سان .ومن ذلك ما
يتعلق بتحقيق امل�ساواة ومناه�ضة التفرقة والتمييز .وميكن الرجوع
�إلى الباب الثاين لالطالع على مزيد من التفا�صيل.
اجلزء الثاين :معلومات عن الإجراءات والتطورات املتعلقة
بتنفيذ االتفاقية وتطبيق ن�صو�صها يف اململكة
يناق�ش هذا اجلزء بنود االتفاقية كل على حدة ،وما قامت به اململكة
من �إجراءات وتطوير لأنظمتها تنفيذ ًا لها وتطبيق ًا لن�صو�صها ،كما
يلي:

92

التقرير ال�سنوي 1435هـ (2014م)

املادة (:)1
ي�أخذ النظام القانوين يف اململكة مبفهوم التعذيب الذي ا�شتملت عليه
املادة ( )1من االتفاقية؛ ذلك �أن جميع ال�صكوك الدولية التي تن�ضم
�إليها اململكة تعد جزء ًا ال يتجز�أ من النظام الداخلي ،وتتمتع بالقدر
نف�سه من احلجية ،يف ت�صدر بالأداة القانونية نف�سها التي ت�صدر بها
الأنظمة ،وهي املر�سوم امللكي ،وذلك وفق ًا لن�ص املادة (ال�سبعني)
من النظام الأ�سا�سي للحكم ،التي تق�ضي ب�أن «ت�صدر الأنظمة،
واملعاهدات ،واالتفاقيات الدولية ،واالمتيازات ،ويتم تعديلها مبوجب
مرا�سيم ملكية» .ف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن املر�سوم امللكي ال�صادر باملوافقة
على االتفاقية ت�ضمن يف البند (رابع ًا) منه �أن على نائب رئي�س جمل�س
الوزراء ،والوزراء ـ كل فيما يخ�صه ـ تنفيذ هذا املر�سوم .ويعزز ذلك ما
ن�صت عليه الفقرة ( )1من املادة (احلادية ع�شرة) من �إجراءات عقد
االتفاقيات الدولية ،التي تق�ضي ب�أن تتخذ اجلهات املعنية ـ عند دخول
االتفاقية حيز النفاذ  -الإجراءات الالزمة لتنفيذها مبا ي�ضمن الوفاء
بجميع التزامات اململكة املرتتبة عليها .وعليه ،ف�إن مفهوم (التعذيب)
الذي ا�شتملت عليه املادة ( )1من االتفاقية ملزم جلميع ال�سلطات يف
اململكة.
املادة (:)2
•ا�شتملت �أنظمة اململكة على العديد من املواد التي تهدف �إلى منع
جميع �أعمال التعذيب واحليلولة دون وقوعها ،والقيام بالتحقيقات
واتخاذ الإجراءات حيال �أي بالغ عن ذلك حتت �إ�شراف اجلهة
الق�ضائية املخت�صة .و�إ�ضافة �إلى ما ت�ضمنه التقرير الأول من
تف�صيالت للإجراءات الق�ضائية والت�شريعية والإدارية ،اتخذت
اململكة اتخذت العديد من الإجراءات و�أن�ش�أت جمموعة من
الأجهزة ،و�أ�صدرت عدد ًا من الأنظمة ذات العالقة ،ومن ذلك:
•يتمتع �أع�ضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام (النيابة العامة)
باال�ستقالل التام ،وفق ًا للمادة (اخلام�سة) من نظام الهيئة ،التي
تتولى �ضمن اخت�صا�صاتها ما يلي:
**التحقيق يف اجلرائم والت�صرف فيها ،واالدعاء �أمام اجلهات
الق�ضائية ،وطلب متييز الأحكام.
**قيام �أع�ضاء الهيئة بجوالت على ال�سجون ودور التوقيف؛ تنفيذ ًا
لأحكام املادتني (الثامنة والثالثني) و(التا�سعة والثالثني) من
نظام الإجراءات اجلزائية ،ويتم خالل هذه اجلوالت الدخول
�إلى عنابر ال�سجناء واملوقوفني ،واال�ستماع �إلى �شكاويهم ،واتخاذ
الإجراءات القانونية حيال ما ُير�صد من انتهاكات حلقوقهم .وقد
مت افتتاح ( )119فرع ًا ودائرة للهيئة على م�ستوى اململكة ،تتولى
تطبيق ال�ضمانات التي ن�ص عليها نظام الإجراءات اجلزائية
ومراقبة االلتزام بها.

**�إ�شراف �أع�ضاء الهيئة على تنفيذ الأحكام اجلزائية للت�أكد من
تنفيذها وفق ًا للأحكام ال�صادرة والأنظمة املرعية واملواثيق
الدولية.
**�إ�شراف �أع�ضاء الهيئة على �أعمال رجال ال�ضبط اجلنائي؛
�إذ ن�صت املادة (اخلام�سة والع�شرون) من نظام الإجراءات
اجلزائية على �أن“ :يخ�ضع رجال ال�ضبط اجلنائي ،فيما
يتعلق بوظائفهم يف ال�ضبط اجلنائي املقررة يف هذا النظام،
لإ�شراف هيئة التحقيق واالدعاء العام (النيابة العامة) .وللهيئة
�أن تطلب من اجلهة املخت�صة النظر يف �أمر كل من تقع منه
خمالفة لواجباته �أو تق�صري يف عمله ،ولها �أن تطلب رفع الدعوى
الت�أديبية عليه ،دون �إخالل باحلق يف رفع الدعوى اجلزائية”.
وعليه ،تخ�ضع جميع الإجراءات التي يقوم بها رجال ال�ضبط
اجلنائي لإ�شراف �أع�ضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام (النيابة
العامة) ورقابتهم ،وذلك للحيلولة دون حدوث �أي جتاوز للحقوق
وال�ضمانات والقواعد التي �سنتها الأنظمة عموم ًا ،ونظام
الإجراءات اجلزائية على وجه اخل�صو�ص ،وم�ساءلة من يتجاوز
تلك احلقوق وال�ضمانات.
•تعزيز �ضمانات املتهم يف مواجهة رجال ال�ضبط اجلنائي ،فال
يجوز لهم القب�ض على املتهم �إال يف حالة التلب�س باجلرمية �أو وجود
�أمر من �سلطة التحقيق .وقد ن�صت املادة (اخلام�سة والثالثون)
من نظام الإجراءات اجلزائية على �أنه «يف غري حاالت التلب�س،
ال يجوز القب�ض على �أي �إن�سان �أو توقيفه �إال ب�أمر من ال�سلطة
املخت�صة بذلك» .كما يتعني �إحالة املتهم �إلى �سلطة التحقيق خالل
(� )24ساعة من توقيت القب�ض عليه؛ ا�ستناد ًا �إلى ن�ص املادة
(الرابعة والثالثني) من نظام الإجراءات اجلزائية ،التي تق�ضي
ب�أنه «يجب على رجل ال�ضبط اجلنائي �أن ي�سمع فور ًا �أقوال املتهم
املقبو�ض عليه ،و�إذا ترجح وجود داللة كافية على اتهامه فري�سله
خالل �أربع وع�شرين �ساعة مع املح�ضر �إلى املحقق ؛ الذي يجب
عليه �أن ي�ستجوب املتهم املقبو�ض عليه خالل �أربع وع�شرين �ساعة،
ثم ي�أمر ب�إيقافه �أو �إطالقه».
•ومن ال�ضمانات �أي�ض ًا حظر اال�ستجواب على رجال ال�ضبط
اجلنائي� ،إذ ن�صت املادة (ال�ساد�سة وال�ستون) من نظام الإجراءات
اجلزائية على �أنه «للمحقق �أن يندب كتابة �أحد رجال ال�ضبط
اجلنائي للقيام ب�إجراء معني �أو �أكرث من �إجراءات التحقيق ،عدا
ا�ستجواب املتهم  ،»...كما ن�صت املادة (اخلام�سة وال�ستون) من
نظام الإجراءات اجلزائية على �أنه «للمتهم حق اال�ستعانة بوكيل �أو
حمام حل�ضور التحقيق.»...
•حماية حقوق ال�سجناء واملوقوفني ،وذلك ب�أال تقبل �إدارة ال�سجن
�أو التوقيف �أي متهم �إال ب�أمر م�سبب وحمدد املدة وموقع عليه من
ال�سلطة املخت�صة ،و�أال تبقيه بعد هذه املدة ،و�أال يكون ال�سجن
�أو التوقيف �إال يف الأماكن املخ�ص�صة لذلك؛ حيث ن�صت املادة

(ال�سابعة والثالثون) من نظام الإجراءات اجلزائية على �أنه «ال
يجوز توقيف �أي �إن�سان �أو �سجنه �إال يف ال�سجون �أو دور التوقيف
املخ�ص�صة لذلك نظام ًا .وال يجوز لإدارة �أي �سجن �أو دار توقيف
قبول �أي �إن�سان �إال مبوجب �أمر م�سبب وحمدد املدة موقع عليه من
ال�سلطة املخت�صة ،ويجب �أال يبقيه بعد املدة املحددة يف هذا الأمر».
•ت�ضمن تنظيم هيئة حقوق الإن�سان يف الفقرتني ( )6و( )7من
املادة (اخلام�سة) �أن لها زيارة ال�سجون ودور التوقيف يف �أي
وقت دون �إذن من جهة االخت�صا�ص ،ورفع تقارير عنها �إلى
رئي�س جمل�س الوزراء .كذلك تخت�ص الهيئة بتلقي ال�شكاوى
املتعلقة بحقوق الإن�سان ،والتحقق من �صحتها ،واتخاذ الإجراءات
النظامية ب�ش�أنها .ويو�ضح امللحق رقم ( )4عدد الزيارات التي
قامت بها الهيئة لل�سجون ودور التوقيفً � .
أي�ضا �أن�ش�أت الهيئة وحدة
ت�ضم خمت�صني وخرباء من من�سوبيها حل�ضور جل�سات املحاكمات؛
بهدف مراقبة توافر ال�ضمانات للمتهمني ،وبا�شر �أع�ضا�ؤها ح�ضور
اجلل�سات يف عدد من حماكم اململكة؛ ل�ضمان توافر املعايري
الدولية حلقوق الإن�سان .ويو�ضح امللحق رقم ( )5عدد املحاكمات
التي ح�ضرها �أع�ضاء الوحدة.
•ن�صت املادة (الثانية) من نظام مكافحة جرائم االجتار بالأ�شخا�ص
على �أنه “يحظر االجتار ب�أي �شخ�ص ب�أي �شكل من الأ�شكال مبا
يف ذلك �إكراهه �أو تهديده �أو االحتيال عليه �أو خداعه �أو خطفه،
�أو ا�ستغالل الوظيفة �أو النفوذ� ،أو �إ�ساءة ا�ستعمال �سلطة ما عليه،
�أو ا�ستغالل �ضعفه� ،أو �إعطاء مبالغ مالية �أو مزايا �أو تلقيها لنيل
موافقة �شخ�ص له �سيطرة على �آخر من �أجل االعتداء اجلن�سي،
�أو العمل �أو اخلدمة ق�سر ًا� ،أو الت�سول� ،أو اال�سرتقاق �أو املمار�سات
ال�شبيهة بالرق� ،أو اال�ستعباد� ،أو نزع الأع�ضاء� ،أو �إجراء جتارب
طبية عليه” .وتنفيذ ًا لأحكام هذا النظام�ُ ،شكلت جلنة ملكافحة
جرائم االجتار بالأ�شخا�ص ،ت�ضم يف ع�ضويتها عدد ًا من املخت�صني
من اجلهات املعنية ،وتبا�شر جمموعة من االخت�صا�صات ،منها:
**متابعة �أو�ضاع ال�ضحايا ل�ضمان عدم معاودة �إيذائهم.
**و�ضع �سيا�سة حتث على البحث الن�شيط عن ال�ضحايا ،وتدريب
�أفراد على و�سائل التعرف عليهم.
**التن�سيق مع ال�سلطات املخت�صة لإعادة املجني عليه ملوطنه
الأ�صلي يف الدولة التي يحمل جن�سيتها� ،أو �إلى مكان �إقامته يف �أي
دولة �أخرى متى طلب ذلك.
**التو�صية ب�إبقاء املجني عليه يف اململكة ،وتوفيق �أو�ضاعه النظامية
مبا ميكنه من العمل �إذا اقت�ضى الأمر ذلك
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•تهدف الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد �إلى حماية النزاهة ،وتعزيز
مبد�أ ال�شفافية ،ومكافحة الف�ساد املايل والإداري ب�شتى �صوره
ومظاهره و�أ�ساليبه .وتخت�ص الهيئة  -وفق ًا للمادة (الثالثة) من
تنظيمها  -بعدد من املهمات ،من �أبرزها:
**متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات املتعلقة بال�ش�أن العام وم�صالح
املواطنني مبا ي�ضمن االلتزام بها.
**�إحالة املخالفات والتجاوزات املتعلقة بالف�ساد املايل والإداري
عند اكت�شافها �إلى اجلهات الرقابية �أو جهات التحقيق بح�سب
الأحوال.
**متابعة مدى قيام الأجهزة املعنية مبا يجب عليها �إزاء تطبيق
الأنظمة املجرمة للف�ساد املايل والإداري ،والعمل على تعزيز مبد�أ
امل�ساءلة لكل �شخ�ص مهما كان موقعه.
**تلقي البالغات املتعلقة بت�صرفات منطوية على ف�ساد ،والتحقق
من �صحتها ،واتخاذ ما يلزم يف �ش�أنها.
•تقوم اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان ،وهي �إحدى م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين املعنية بحقوق الإن�سان ،بزيارة ال�سجون ودور
التوقيف يف اململكة ،ويقابل �أع�ضا�ؤها ال�سجناء واملوقوفني وي�سمعون
�شكاواهم ،مبا يف ذلك ال�شكاوى املتعلقة بالتعذيب.
•�إن�شاء برنامج الأمان الأ�سري الوطني ،الذي يهدف �إلى منع
العنف الأ�سري وتوفري بيئة �أ�سرية �آمنة؛ من خالل تقدمي الوقاية
�شراكات مهني ٍة مع املتخ�ص�صني
وامل�ساندة ،ون�شر الوعي ،وبناء
ٍ
وامل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية واملنظمات الدولية.
•حدّثت اململكة يف عام 1428هـ املوافق 2007م النظام الق�ضائي،
ف�صدر نظاما الق�ضاء وديوان املظامل (الق�ضاء الإداري) ،اللذان
ا�شتمال على العديد من الأحكام ،التي من �أبرزها:
**ت�أكيد مبد�أ ا�ستقالل الق�ضاء وحياديته ،فقد ن�صت املادة
(الأولى) من نظام الق�ضاء على �أن“ :الق�ضاة م�ستقلون ،ال
�سلطان عليهم يف ق�ضائهم لغري �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
والأنظمة املرعية ،ولي�س لأحد التدخل يف الق�ضاء”.
**تكري�س مبد�أ التقا�ضي على ثالث درجات؛ �إذ ق�ضت املادة
(التا�سعة) من نظام الق�ضاء ب�أن تتكون املحاكم مما يلي:
 -1املحكمة العليا -2 ،حماكم اال�ستئناف -3 ،حماكم الدرجة
الأولى ؛ التي تتكون من حماكم متخ�ص�صة ،هي :املحاكم العامة،
واملحاكم اجلزائية  ،وحماكم الأحوال ال�شخ�صية  ،واملحاكم
التجارية ،واملحاكم العمالية  ,ويجوز للمجل�س الأعلى للق�ضاء
�إحداث حماكم متخ�ص�صة �أخرى بعد موافقة امللك.
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**تتكون حماكم ديوان املظامل من الآتي -1 :املحكمة الإدارية
العليا -2 ،حماكم اال�ستئناف الإدارية -3 ،املحاكم الإدارية،
ويجوز ملجل�س الق�ضاء الإداري �إحداث حماكم متخ�ص�صة �أخرى
بعد موافقة امللك.
**اخت�صا�ص ديوان املظامل ـ ا�ستنادًا �إلى الفقرة (ج) من املادة
(الثالثة ع�شرة) من نظامه ـ بالف�صل يف دعاوى التعوي�ض املرفوعة
�ضد قرارات �أو �أعمال جهة الإدارة .وعليه ,يحق للمجني عليه يف
ق�ضايا التعذيب املطالبة بالتعوي�ض �أمام املحاكم الإدارية.
•ا�شتمل نظام الإجراءات اجلزائية على عدد من الن�صو�ص التي
حتظر التعذيب وتقر �ضمانات للمتهمني حتول دون وقوعه ،ومن
ذلك ما يلي:
**ما ت�ضمنته املادة (الثانية) من حـظـر �إيـذاء املقبـو�ض عليـه
ج�سـدي ًا �أو معنوي ًا ،وحظر تعري�ضه للتعذيب �أو املعاملة املهينة
للكرامة.
**ما ت�ضمنته املادة (ال�ساد�سة والثالثون) من وجوب معاملة
املقبو�ض عليه مبا يحفظ كرامته ،وعدم جواز �إيذائه ج�سدي ًا �أو
معنوي ًا ،ووجوب �إخباره ب�أ�سباب �إيقافه ،وكفالة حقه يف االت�صال
مبن يرى �إبالغه.
**ما ا�شتملت عليه املادة (الثانية بعد املائة) من ت�أكيد �أن يتم
ا�ستجواب املتهم يف حال ال ت�أثري فيها على �إرادته يف �إبداء �أقواله،
وعدم جواز حتليفه وال ا�ستعمال و�سائل الإكراه �ضده ،وكذلك
عدم جواز ا�ستجوابه خارج مقر جهة التحقيق �إال ل�ضرورة
يقدرها املحقق.
•كذلك ت�ضمنت الفقرة ( )8من املادة (الثانية) من املر�سوم امللكي
رقم ( )43لعام 1377هـ املوافق 1958م ،حظر �إ�ساءة املعاملة� ،أو
الإكراه با�سم الوظيفة كالتعذيب �أو الق�سوة� ،أو م�صادرة الأموال
و�سلب احلريات ال�شخ�صية ،ويدخل �ضمن ذلك التنكيل والتغرمي
وال�سجن والنفي والإقامة الإجبارية يف جهة معينة ودخول املنازل
بغري الطرق النظامية امل�شروعة والإكراه على الإعارة �أو الإجارة �أو
البيع �أو ال�شراء .و عقوبة هذه الأفعال هي ال�سجن مدة ال تزيد على
ع�شر �سنوات �أو الغرامة التي ال تزيد على ع�شرين �ألف ريال.
الرقابة على ال�سجون ودور التوقيف:
ا�شتملت �أنظمة اململكة على العديد من الن�صو�ص التي تتعلق بالرقابة
على ال�سجون ودور التوقيف ،منها:
•ما ن�صت عليه املادة (الثامنة والثالثون) من نظام الإجراءات
اجلزائية من �أنه «على املخت�صني من �أع�ضاء هيئة التحقيق

واالدعاء العام زيارة ال�سجون ودور التوقيف يف دوائر اخت�صا�صهم
يف �أي وقت دون التقيد بالدوام الر�سمي ،والت�أكد من عدم وجود
م�سجون �أو موقوف ب�صفة غري م�شروعة ،و�أن يطلعوا على �سجالت
ال�سجون ودور التوقيف ،و�أن يت�صلوا بامل�سجونني واملوقوفني ،و�أن
ي�سمعوا �شكاواهم ،و�أن يت�سلموا ما يقدمونه يف هذا ال�ش�أن .وعلى
م�أموري ال�سجون ودور التوقيف �أن يقدموا لأع�ضاء هيئة التحقيق
واالدعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم».
•ما ن�صت عليه املادة (التا�سعة والثالثون) من نظام الإجراءات
اجلزائية من �أنه «لكل م�سجون �أو موقوف احلق يف �أن يقدم يف
�أي وقت مل�أمور ال�سجن �أو دار التوقيف �شكوى كتابية �أو �شفهية،
ويطلب منه تبليغها �إلى ع�ضو هيئة التحقيق واالدعاء العام ،وعلى
امل�أمور قبولها وتبليغها يف احلال بعد �إثباتها يف �سجل معد لذلك،
وتزويد مقدمها مبا يثبت ت�سلمها ،وعلى �إدارة ال�سجن �أو التوقيف
تخ�صي�ص مكتب م�ستقل لع�ضو الهيئة املخت�ص ملتابعة �أحوال
امل�سجونني �أو املوقوفني».
•ما ن�صت عليه املادة (الأربعون) من نظام الإجراءات اجلزائية من
�أنه «لكل من علم بوجود م�سجون �أو موقوف ب�صفة غري م�شروعة �أو
يف مكان غري خم�ص�ص لل�سجن �أو التوقيف �أن يبلغ هيئــة التحقيق
واالدعــاء العام ،وعلى ع�ضو الهيئة املخت�ص مبجرد علمه بذلك �أن
ينتقل فور ًا �إلى املكان املوجود فيه امل�سجون �أو املوقـوف ،و�أن يقوم
ب�إجراء التحقيق ،و�أن ي�أمر بالإفراج عنه �إذا كان �سجنه �أو توقيفه
جرى ب�صفة غري م�شروعة ،وعليه �أن يحرر حم�ضر ًا بذلك يرفع
�إلى اجلهة املخت�صة لتطبيق ما تق�ضي به الأنظمة يف حق املت�سببني
يف ذلك».
•ما ت�ضمنته املادة (ال�ساد�سة ع�شرة بعد املائة) من نظام الإجراءات
اجلزائية ،املتعلقة بال�ضمانات الإجرائية للمتهم ،التي ن�صت على
�أن «يبلغ فور ًا كل من يقب�ض عليه �أو يوقف ب�أ�سباب القب�ض عليه �أو
توقيفه ،ويكون له حق االت�صال مبن يراه لإبالغه .»...
•ق�ضت املادة (الثامنة ع�شرة بعد املائة) من نظام الإجراءات
اجلزائية بحظر مقابلة رجال ال�سلطة العامة للموقوف وات�صالهم
به دون �إذن كتابي من املحقق؛ فقد ن�صت على �أنه «ال يجوز مل�أمور
ال�سجن �أو دار التوقيف �أن ي�سمح لأحد رجال ال�سلطة العامة
باالت�صال باملوقوف �إال ب�إذن كتابي من املحقق ،وعليه �أن يدون يف
دفرت ال�سجن ا�سم ال�شخ�ص الذي �سمح له بذلك ،ووقت املقابلة،
وتاريخ الإذن وم�ضمونه».
•ا�شتمل نظام اخلدمة املدنية ،ال�صادر عام 1397هـ املوافق 1977م،
يف الفقرتني ( )1و( )2من املادة ( )12على عدد من املحظورات

التي يتعني على املوظف العام عدم ارتكابها ،منها� :إ�ساءة ا�ستعمال
ال�سلطة الوظيفية ،وا�ستغالل النفوذ .كذلك ق�ضت املادة ( )11من
النظام نف�سه ب�أنه يجب على املوظف خا�صة:
**�أن يرتفع عن كل ما يخل ب�شرف الوظيفة والكرامة� ،سوا ًء �أكان
ذلك يف حمل العمل �أم خارجه0
**�أن يراعي �آداب اللياقة يف ت�صرفاته مع اجلمهور ور�ؤ�سائه
وزمالئه ومر�ؤو�سيه0
**و�أن يخ�ص�ص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته ،و�أن ينفذ الأوامر
ال�صادرة �إليه بدقة و�أمانة يف حدود النظم والتعليمات.
•�أ�شارت املادة (احلادية وال�ستون) من نظام العمل ،ال�صادر عام
1426هـ املوافق 2005م� ،إلى �أنه �إ�ضافة �إلى الواجبات املن�صو�ص
عليها يف هذا النظام واللوائح والقرارات ال�صادرة تطبيق ًا له،
يجب على �صاحب العمل ما ي�أتي:
**�أن ميتنع عن ت�شغيل العامل �سخرة ،و�أال يحتجز دون �سند ق�ضائي
�أجر العامل �أو جزء ًا منه ،و�أن يعامل عماله باالحرتام الالئق،
و�أن ميتنع عن كل قول �أو فعل مي�س كرامتهم ودينهم.
**�أن يعطي العمال الوقت الالزم ملمار�سة حقوقهم املن�صو�ص عليها
يف هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت ،وله �أن
ينظم ممار�سة هذا احلق ب�صورة ال تخل ب�سري العمل.
**�أن ي�سهل ملوظفي اجلهات املخت�صة كل مهمة تتعلق بتطبيق �أحكام
هذا النظام.
كذلك ن�صت املادة (احلادية والثمانون) من النظام نف�سه على
�أنه “يحق للعامل �أن يرتك العمل دون �إ�شعار ،مع احتفاظه بحقوقه
النظامية كلها ،وذلك يف �أي من احلاالت الآتية:
**�إذا مل يقم �صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية �أو النظامية
اجلوهرية �إزاء العامل.
**�إذا ثبت �أن �صاحب العمل �أو من ميثله قد �أدخل عليه الغ�ش وقت
التعاقد فيما يتعلق ب�شروط العمل وظروفه.
**�إذا كلفه �صاحب العمل دون ر�ضاه بعمل يختلف جوهري ًا عن العمل
املتفق عليه وخالف ًا ملا تقرره املادة (ال�ستون) من هذا النظام.
**�إذا وقع من �صاحب العمل �أو من �أحد �أفراد �أ�سرته �أو من املدير
امل�س�ؤول اعتداء يت�سم بالعنف� ،أو �سلوك خمل بالآداب نحو العامل
�أو �أحد �أفراد �أ�سرته.
**�إذا ات�سمت معاملة �صاحب العمل �أو املدير امل�س�ؤول مبظاهر من
الق�سوة واجلور �أو الإهانة.
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**�إذا كان يف مقر العمل خطر ج�سيم يهدد �سالمة العامل �أو
�صحته ،ب�شرط �أن يكون �صاحب العمل قد علم بوجوده ،ومل يتخذ
من الإجراءات ما يدل على �إزالته.
**�إذا كان �صاحب العمل �أو من ميثله قد دفع العامل بت�صرفاته،
وعلى الأخ�ص مبعاملته اجلائرة �أو مبخالفته �شروط العقد� ،إلى
�أن يكون العامل يف الظاهر هو الذي �أنهى العقد”.
•ن�صت املادة ( )28من نظام ال�سجن والتوقيف ال�صادر عام
1398هـ املوافق 1978م على �أنه “ال يجوز االعتداء على امل�سجونني
�أو املوقوفني ب�أي نوع من �أنواع االعتداء .وتتخذ �إجراءات الت�أديب
�ضد املوظفني املدنيني �أو الع�سكريني الذين يبا�شرون �أي عدوان
على م�سجون �أو موقوف ،وذلك مع عدم الإخالل بتوقيع العقوبات
اجلزائية عليهم يف الأحوال التي يكون االعتداء فيها جرمية”.
كذلك ن�صت املادة ( )5من ذات النظام على �أن “تخ�ضع
ال�سجون ودور التوقيف للتفتي�ش الق�ضائي والإداري وال�صحي
واالجتماعي .”...
•يوجب نظام مزاولة املهن ال�صحية ال�صادر عام 1426هـ املوافق
 2005م على مزاويل املهن ال�صحية الإبالغ عن �أي �إ�صابة ميكن
�أن متثل اعتدا ًء جنائي ًا ،فقد ن�صت املادة (احلادية ع�شرة) منه
على �أنه “يجب على املمار�س ال�صحي فور معاينته ملري�ض م�شتبه
يف �إ�صابته جنائي ًا �أو �إ�صابته مبر�ض معدٍ �أن يبلغ اجلهات الأمنية
وال�صحية املخت�صة  .”...وتتوافر لدى مراكز الإ�سعاف املختلفة
�سلطات للتحقق من الإ�صابات و�إجراء الالزم حيالها.
•كفلت املادة (ال�ساد�سة ع�شرة) من نظام الإجراءات اجلزائية حق
من يقع عليه التعذيب يف رفع دعوى �ضد املت�سبب يف هذا الفعل؛
�إذ تن�ص على �أنه «للمجني عليه �أو من ينوب عنه ،ولوارثه من
بعده ،حق رفع الدعوى اجلزائية يف جميع الق�ضايا التي يتعلق بها
حق خا�ص ،ومبا�شرة هذه الدعوى �أمام املحكمة املخت�صة .وعلى
املحكمة يف هذه احلالة تبليغ املدعي العام باحل�ضور» .وا�ستناد ًا
�إلى هذا الن�ص ،يجوز للمجني عليه يف ق�ضايا التعذيب �أن يرفع
دعوى جزائية �ضد املتهم بالتعذيب �أمام املحاكم اجلزائية ،ويف
هذا �ضمانة للمجني عليه يف �أن يرفع دعوى جزائية يطالب فيها
بتوقيع عقاب جنائي �ضد املتهم ،ف�ض ًال عن مطالبة املجني عليه
بتعوي�ض مادي .ويقوم حق املجني عليه يف رفع الدعوى اجلزائية
على طبيعة احلق املعتدى عليه يف الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي؛
ذلك �أن جرمية التعذيب متثل اعتدا ًء مادي ًا ومعنوي ًا على املجني
عليه بالدرجة الأولى ,لذلك ن�ش�أ له هذا احلق اخلا�ص ،دون �أن يخل
ذلك بالدعوى اجلزائية العامة �ضد املتهم التي حتركها وتبا�شرها
هيئة التحقيق واالدعاء العام (النيابة العامة).
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•�إن �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،التي ت�ستمد منها اململكة �أنظمتها،
حتظر �أعمال التعذيب �أو ا�ستعمال القوة �أو املعاملة املهينة للكرامة،
�سواء �أيف الظروف العادية �أم يف الظروف اال�ستثنائية وحاالت
الطوارئ.
والتزام ًا مبا تقدم ،ف�إن التعذيب �أو ا�ستعمال الق�سوة �أو غريها ـ بو�صفها
جرائم ـ ال يجوز فيها التذرع ب�أوامر الر�ؤ�ساء ،ومن ثم ال يجوز لأي
موظف �إ�صدار �أمر خمالف ملا ن�صت عليه هذه الأحكام ،وال يجوز لأي
موظف �إنفاذ �أمر خمالف لهذه الأحكام ،و�إ ّال ُعد �شريك ًا يف اجلرمية.
املادة ()3
•�إن اململكة ملتزمة بتنفيذ ما ورد يف املادة ( )3من االتفاقية ،التي
تن�ص الفقرة ( )1منها على �أنه «ال يجوز لأية دولة طرف �أن تطرد
�أي �شخ�ص �أو �أن تعيده (�أن ترده)�أو �أن ت�سلمه �إلى دولة �أخرى� ،إذا
توافرت لديها �أ�سباب حقيقية تدعو �إلى االعتقاد ب�أنه �سيكون يف
خطر التعر�ض للتعذيب».
•فقد ن�صت املادة (الثانية والأربعون) من النظام الأ�سا�سي للحكم
على �أن «حتدد الأنظمة واالتفاقيات الدولية قواعد و�إجراءات
ت�سليم املجرمني العاديني» .وقد �صدقت اململكة عام 2004م على
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،
و�أودعت عام 1373هـ املوافق 1954م وثيقة ت�صديقها على
االتفاقية العربية لت�سليم املجرمني لعام 1953- 1952م ،و�صدّقت
عام 1999م على اتفاقية الريا�ض للتعاون الق�ضائي ،و�أبرمت عدد ًا
من االتفاقيات الثنائية يف جمال تبادل ت�سليم املجرمني واملتهمني،
وهذه االتفاقيات تنظم �إجراءات ت�سليم املجرمني واملتهمني.
وتخت�ص هيئة التحقيق واالدعاء العام (النيابة العامة) بدرا�سة
طلبات الت�سليم ،ومراجعتها من خمتلف جوانبها القانونية ،مبا يف
ذلك التحقق من عدم انتهاك حقوق ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه �أو
تعر�ضه للتعذيب ،و�ضمان حتقق حماكمة عادلة له.
•�أما فيما يتعلق بالإبعاد ،ف�إنه يتم مبوجب نظام الإقامة ،التي يق�ضي
ب�إبعاد غري املرغوب فيه ملخالفته ،بنا ًء على قرار من وزير الداخلية.
ويف هذه احلالة يحق ملن �صدر بحقه قرار بالإبعاد التظلم منه �إلى
الق�ضاء املخت�ص (الق�ضاء الإداري) ،ف�ض ًال عن حقه يف اال�ستعانة
حمام وفقا ملا ن�صت عليه �أنظمة املرافعات ،مع مالحظة
ٍ
بوكيل �أو ٍ
�أنه ال يتم �إبعاد الأجنبي حتى يتم ت�صفية ما له وما عليه من حقوق.
املادة ()4
•جميع �أعمال التعذيب وامل�شاركة فيها جم ّرمة يف �أنظمة اململكة؛
فقد ت�ضمنت املادة (الثانية) من املر�سوم امللكي رقم  43لعام

1377هـ املوافق 1958م الن�ص على �إيقاع عقوبة ال�سجن مدة ال
تزيد على ع�شر �سنوات �أو الغرامة التي ال تزيد على ع�شرين �ألف
ريال على كل موظف يثبت ارتكابه لإحدى اجلرائم التي ن�ص عليها
املر�سوم ،وي�شمل ذلك كل من ا�شرتك �أو تواط�أ معه على ارتكابها،
�سوا ًء �أكانوا موظفني �أم غري موظفني .وقد ن�صت الفقرة ( )8من
املادة امل�شار �إليها على �أن من بني الأفعال التي يقع مرتكبها حتت
طائلة العقوبة «�إ�ساءة املعاملة� ،أو الإكراه با�سم الوظيفة كالتعذيب
�أو الق�سوة� ،أو م�صادرة الأموال و�سلب احلريات ال�شخ�صية ،ويدخل
�ضمن ذلك التنكيل والتغرمي وال�سجن والنفي والإقامة الإجبارية
يف جهة معينة ودخول املنازل بغري الطرق النظامية امل�شروعة
والإكراه على الإعارة والإجارة �أو البيع �أو ال�شراء وحت�صيل �ضرائب
تزيد عن املقادير امل�ستحقة �أو املفرو�ضة نظام ًا» .عالوة �أن املواد
(الثانية) ،و(اخلام�سة والثالثني)( ،والثانية بعد املائة) من نظام
الإجراءات اجلزائية حتظر التعذيب بجميع �أ�شكاله ،وقد �أ�شري �إلى
ذلك عند التعليق على املادة ( )2من االتفاقية.
•ن�صت املادة ( )28من نظام ال�سجن والتوقيف ،ال�صادر عام
1398هـ املوافق 1978م ،على �أنه «ال يجوز االعتداء على امل�سجونني
�أو املوقوفني ب�أي نوع من �أنواع االعتداء ،وتتخذ �إجراءات الت�أديب
�ضد املوظفني املدنيني والع�سكريني الذين يبا�شرون �أي عدوان
على م�سجون �أو موقوف ،وذلك مع عدم الإخالل بتوقيع العقوبات
اجلزائية عليهم يف الأحوال التي يكون االعتداء فيها جرمية».
•�إلى جانب �أن الفقرة (و) من املادة ( )171من نظام قوات الأمن
الداخلي ،ال�صادر عام 1384هـ املوافق 1965م ،تعاقب ت�أديبي ًا كل
من ثبت عليه بعد حماكمته ع�سكري ًا ارتكابه جلرمية التعذيب،
وذلك بف�صله من اخلدمة الع�سكرية �أو طرده منها� ،أو �سجنه مدة
ال تزيد على �ستة �أ�شهر� ،أو بهما مع ًا.
•�إ�ضافة �إلى ذلك� ،أجازت املادة ( )121من نظام قوات الأمن
الداخلي وقف املوظف املتهم عن عمله �إذا اقت�ضت م�صلحة
التحقيق معه ذلك ،مع جواز حب�سه حتفظي ًا �إذا كانت طبيعة التهمة
تقت�ضي ذلك.
•بالن�سبة �إلى ع�ضو هيئة التحقيق واالدعاء العام الذي يرتكب �أو
ُيتهم بارتكابه للتعذيب �أثناء عمله ،بني نظام الهيئة الإجراءات
الت�أديبية التي يتعني اتباعها ،والتي لن يرتتب على اتباعها الت�أثري
يف الدعويني اجلزائية �أو املدنية .ومن تلك الإجراءات وقف املتهم
عن مبا�شرة �أعمال وظيفته؛ وفق ًا ملا ق�ضت به املادة (احلادية
والع�شرون) من نظام الهيئة.
•ن�صت املادة (الثانية) من نظام مكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص
على �أنه «يحظر االجتار ب�أي �شخ�ص ب�أي �شكل من الأ�شكال ،مبا

يف ذلك �إكراهه �أو تهديده �أو االحتيال عليه �أو خداعه �أو خطفه،
�أو ا�ستغالل الوظيفة �أو النفوذ� ،أو �إ�ساءة ا�ستعمال �سلطة ما عليه،
�أو ا�ستغالل �ضعفه� ،أو �إعطاء مبالغ مالية �أو مزايا �أو تلقيها لنيل
موافقة �شخ�ص له �سيطرة على �آخر من �أجل االعتداء اجلن�سي،
�أو العمل �أو اخلدمة ق�سر ًا� ،أو الت�سول� ،أو اال�سرتقاق �أو املمار�سات
ال�شبيهة بالرق� ،أو اال�ستعباد� ،أو نزع الأع�ضاء� ،أو �إجراء جتارب
طبية عليه” .كذلك عاقبت املادة (الثالثة) من النظام نف�سه
كل من يرتكب جرمية الإجتار بالأ�شخا�ص بال�سجن مدة ال تزيد
على (خم�س ع�شرة �سنة)� ،أو بغرامة ال تزيد على (مليون) ريال،
�أو بهما مع ًا .وق�ضت املادة (الرابعة) من النظام نف�سه بت�شديد
العقوبات الواردة فيه يف احلاالت الآتية:
**�إذا ارتكبت اجلرمية جماعة �إجرامية منظمة.
**�إذا ارتكبت اجلرمية �ضد امر�أة �أو �أحد ذوي االحتياجات
اخلا�صة.
**�إذا ارتكبت اجلرمية �ضد طفل ،ولو مل يكن اجلاين عامل ًا بكون
املجني عليه طف ًال.
**�إذا ا�ستعمل مرتكب اجلرمية �سالح ًا �أو هدد با�ستعماله.
**�إذا كان مرتكب اجلرمية زوج ًا للمجني عليه� ،أو �أحد �أ�صوله �أو
فروعه� ،أو وليه� ،أو كان له �سلطة عليه.
**�إذا كان مرتكب اجلرمية من موظفي �إنفاذ الأنظمة.
**�إذا كانت اجلرمية مرتكبة من �أكرث من �شخ�ص.
**�إذا كانت اجلرمية عرب احلدود الوطنية.
**�إذا ترتب على اجلرمية �إحلاق �أذى بليغ باملجني عليه� ،أو �إ�صابته
بعاهة دائمة.
•وتنفيذ ًا لأنظمة اململكة يف جمال جترمي �أفعال التعذيب و�سوء
املعاملة با�سم الوظيفة العامة ،وجترمي الإجتار بالأ�شخا�ص،
�أ�صدرت حماكم اململكة جمموعة من الأحكام التي تدين املخالفني
يف جرائم التعذيب و�إ�ساءة املعاملة با�سم الوظيفة العامة واالجتار
بالأ�شخا�ص؛ وفق ًا ملا تق�ضي به اتفاقية مناه�ضة التعذيب.
املادة ()5
�إن نطاق �سريان �أحكام النظام املعمول به يف اململكة يقوم على الآين:
مبد�أ ال�شخ�صية ،ومبد�أ الإقليمية ،وفق ًا لأنظمة الق�ضاء واملرافعات
ال�شرعية والإجراءات اجلزائية ،وتف�صيل ذلك على النحو التايل:
�أ� -إذا وقعت اجلرمية داخل �إقليم اململكة� ،أو امتدت نتيجتها �أو
�آثارها �إليها ،ف�إن املادة (احلادية والثالثني بعد املائة) من نظام
الإجراءات اجلزائية تق�ضي بتحديد االخت�صا�ص املكاين للمحاكم
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يف حمل وقوع اجلرمية �أو املحل الذي يقيم فيه املتهم� ،أو يف املكان
الذي يقب�ض عليه فيه �إذا مل يكن له حمل �إقامة معروف.
ب� -إذا وقعت اجلرمية على منت �سفينة �أو طائرة ترفع علم اململكة.
ج� -إذا ارتكب اجلرمية مواطن �سعودي خارج اململكة ،ومل يالحق
�أو يعاقب من قبل �سلطات الدولة التي وقعت فيها اجلرمية ،وذلك
وفق ًا لن�ص املادة (الرابعة والع�شرين) من نظام املرافعات ال�شرعية.
د� -إذا وقعت اجلرمية خارج اململكة ،و�شكلت اعتدا ًء على م�صالح
الدولة ،كجرائم �أمن الدولة ،وتزييف النقود ،وتهريب املخدرات.
هـ� -إذا وقعت اجلرمية خارج اململكة على مواطن �سعودي �أو على
�أجنبي ،وكان مرتكبها له حمل �إقامة عام �أو خمتار يف اململكة ،وفق ًا
لن�ص املادة (اخلام�سة والع�شرين) من نظام املرافعات ال�شرعية.
لذا ،يتفق نطاق االخت�صا�ص ل�سلطات اململكة يف جرائم التعذيب مع
ما ق�ضت به املادة ( )5من االتفاقية ،كما �سبق بيانه يف التعليق على
املادة رقم ( )1منها.
املواد ( )9 ، 8 ،7 ،6
•كما �سبق التو�ضيح عند التعليق على املادة ( )1من االتفاقية ،تُعد
الأحكام الواردة يف االتفاقية جزء ًا من النظام الداخلي للمملكة،
وتتمتع باحلجية ذاتها التي للأنظمة؛ ل�صدورها بالأداة النظامية
نف�سها ،ومن ثم تُعد املواد ( )8،9 ،7 ،6من االتفاقية �أحكام ًا ملزمة
جلميع ال�سلطات يف اململكة ،ويتعني التقيد بها .ويف هذا الإطار،
فيما يلي بع�ض الأحكام النظامية التي تتفق مع ن�صو�ص االتفاقية
يف هذا اجلانب طبق ًا للآتي:
**يجب �سماع �أقوال املقبو�ض عليه فور ًا؛ فقد جاء يف املادة (الرابعة
والثالثني) من نظام الإجراءات اجلزائية ما ن�صه“ :يجب على
رجل ال�ضبط اجلنائي �أن ي�سمع فور ًا �أقوال املتهم املقبو�ض عليه
 .”...كما يجب ا�ستكمال جميع �إجراءات اال�ستدالل (التحقيق
الأويل) ،والتحقيق (التحقيق االبتدائي) ،واملحاكمة ،على
النحو الذي ن�ص عليه نظام الإجراءات اجلزائية ،والذي �سبقت
الإ�شارة �إلى ال�ضمانات الواردة فيه.
**وكما �سبقت الإ�شارة �إليه ،ف�إن اال�ست�شارة القانونية واال�ستعانة
حمام حق لكل متهم يف مرحلتي التحقيق واملحاكمة،
بوكيل �أو ٍ
وفق ًا ملا ن�صت عليه املادة (الرابعة) من نظام الإجراءات
اجلزائية.
•اململكة ملتزمة ب�إبالغ �أي �سفارة لديها عند توقيف �أي من مواطنيها؛
�إذ ت�ضمن الأمر ال�سامي ال�صادر عام 1399هـ املوافق 1979م �أنه
عند �إيقاف �أي �أجنبي ف�إنه يتم �إبالغ �سفارة بالده عرب القنوات
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الدبلوما�سية عن ا�سمه ومعلوماته كاملة ،وعن مكان و�أ�سباب
توقيفه وموعد حماكمته ،وذلك ا�ستناد ًا �إلى املادة (/1/36ب) من
اتفاقية فيينا للعالقة القن�صلية ،التي �صدّقت عليها اململكة عام
1408هـ املوافق 1988م.
•و�ضعت اململكة �آلية لزيارة ممثلي ال�سفارات والهيئات الدبلوما�سية
ملواطنيهم املوقوفني وامل�سجونني يف اململكة ،بنا ًء على قرار وزير
الداخلية ال�صادر عام 1433هـ املوافق 2012م.
•ال ت�ستثني �أنظمة اململكة جرائم التعذيب من �أحكام الت�سليم
والتعاون الدويل ،كما �سبق بيان ذلك عند الإ�شارة �إلى الإجراءات
املتخذة لتنفيذ املادة ( )3من االتفاقية.
•�أبرمت اململكة عددًا من االتفاقيات الثنائية للتعاون الأمني مع
العديد من الدول ،و�صادقت على العديد من االتفاقيات للتعاون
الق�ضائي ،ومنها:
**اتفاقية االعرتاف وتنفيذ �أحكام املحكمني الأجانب ،عام 1414هـ
املوافق 1993م.
**اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعالنات الق�ضائية بدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،عام 1417هـ املوافق
1996م.
**اتفاقية الريا�ض للتعاون الق�ضائي ،عام 1420هـ املوافق 1999م.
**اتفاقية للتعاون يف املجال الق�ضائي بني اململكة وجمهورية
كازاخ�ستان ،عام 1427هـ املوافق 2006م.
**اتفاقية للتعاون يف املجال الق�ضائي بني اململكة وجمهورية
ال�سودان ،عام 1431هـ املوافق 2010م.
**اتفاقية للتعاون يف املجال الق�ضائي بني اململكة واجلمهورية
اليمنية ،عام 1429هـ املوافق 2008م.
**اتفاقية للتعاون يف املجال الق�ضائي بني اململكة واململكة املغربية،
عام 1428هـ املوافق 2007م.
املادة ()10
�أولت اململكة العربية ال�سعودية التدريب اهتمام ًا كبري ًا؛ فقد ن�ص نظام
اخلدمة املدنية يف املادة ( )34منه على �أن «يعترب تدريب املوظفني
جزء ًا من واجبات العمل النظامية� ،سواء كان داخل �أو خارج �أوقات
الدوام الر�سمي .وعلى جميع الوزارات وامل�صالح احلكومية متكني
موظفيها من تلقي التدريب كل يف جمال اخت�صا�صه» .ويعد التدريب
رافد ًا مهم ًا لأع�ضاء ال�سلطة العامة؛ فهو يو�ضح لهم كيفية قيامهم
بواجباتهم على نحو ما تق�ضي به الأنظمة ،دون م�سا�س باحلريات

واحلقوق التي تكفلها الأنظمة عند مبا�شرة الإجراءات ،خا�صة تلك
احلقوق املرتبطة بالعدالة اجلنائية و�ضمانات املحاكمة العادلة،
ومنها �ضمان عدم التعر�ض للتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو
العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة .وتتمحور هذه اجلهود يف
برامج تتم قبل التحاق رجال ال�سلطة العامة بوظائفهم ومبا�شرتهم
الخت�صا�صاتهم ،وبرامج �أخرى تتم على ر�أ�س العمل؛ بغر�ض موا�صلة
ت�أهيلهم وتعريفهم بامل�ستجدات القانونية يف جمال عملهم ،وتب�صريهم
بال�ضمانات التي تكفلها الأنظمة للأفراد �أي ًا كان مركزهم القانوين يف
هذه الإجراءات .وفيما يلي �أمثلة على هذه املحاور والإجراءات:
برامج التدريب (الت�أ�سي�سية) قبل االلتحاق بالعمل
•تن�ص املادة (الثانية) من الئحة �أع�ضاء هيئة التحقيق واالدعاء
العام (النيابة العامة) على �أن «يخ�ضع �أع�ضاء الهيئة لربنامج
تدريبي مكثف ال تقل مدته عن �ستة �أ�شهر  .»...و�إعما ًال لذلك،
تُخ�ضع هيئة التحقيق واالدعاء العام جميع املقبولني ملبا�شرة �أعمال
التحقيق واالدعاء العام لربنامج تدريبي مدته �سنة درا�سية ،ي�شتمل
على مواد درا�سية تتعلق بقواعد الإجراءات اجلنائية ،وال�ضمانات
املتعلقة ب�إجراءات اال�ستدالل والتحقيق واملحاكمة ،وما يت�صل
بواجباتهم املتعلقة باال�ستجواب والقب�ض والتوقيف .وتت�ضمن هذه
املواد ما ن�ص عليه نظام الإجراءات اجلزائية وغريه من الأنظمة
يف �ش�أن حظر التعذيب �أو �سواه من املمار�سات التي مت�س حقوق
املتهم .ويجري ت�أهيل املحققني يف هذا الربنامج للقيام بواجبهم
يف التحقيق والإ�شراف على الإجراءات التي يقوم بها رجال
ال�ضبط اجلنائي يف املرحلة التي ت�سبق التحقيق؛ وذلك ل�ضمان
�سري الإجراءات يف �ضوء ما ن�صت عليه الأنظمة .كذلك يت�ضمن
الربنامج تدريب املحققني على �إثبات حالة املتهم حال مثوله �أمام
املحقق ،وعر�ضه على طبيب �شرعي يف حال �شكواه حيال تعر�ضه
للتعذيب� ،أو �إذا ر�أى املحقق �أن هناك �شك ًا حول ذلك ،ولو مل ي�صرح
املتهم ،وذلك على اعتبار �أن التعر�ض للتعذيب جرمية بغ�ض النظر
عن �شكوى املجني عليه من عدمه.
•تطوير برنامج �إعداد وت�أهيل �ضباط وزارة الداخلية بكلية امللك فهد
الأمنية ،وق�صر القبول فيه على احلا�صلني على ال�شهادة اجلامعية،
�إذ ينهي الطالب برنامج ت�أهيل الطالب اجلامعيني بعد ت�أهيلهم
علمي ًا وع�سكري ًا على مدار فرتة الدرا�سة للعمل يف قطاعات وزارة
الداخلية املختلفة .ويت�ضمن هذا الربنامج املكثف مواد علمية تتعلق
مببادئ العدالة اجلنائية وفق ال�ضمانات التي ن�ص عليها نظام
الإجراءات اجلزائية وغريه من الأنظمة ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك
ت�ضمني الربنامج ما يتعلق بحقوق املتهم ،التي منها حظر التعذيب،
وامل�س�ؤولية اجلنائية والت�أديبية املرتتبة عليه.

•يخ�ضع �ضباط ال�صف واجلنود لربامج خا�صة قبل مبا�شرتهم
لأعمالهم؛ �إذ ي�شرتط خ�ضوعهم لدورة ت�أهيلية لعدة �أ�شهر.
ويت�ضمن برنامج ت�أهيل الأفراد مواد درا�سية مكثفة يف املو�ضوعات
املتعلقة باحلقوق الأ�سا�سية التي ن�ص عليها نظام الإجراءات
اجلزائية وغريه من الأنظمة ذات العالقة ،ومنها حقوق املتهم
�أثناء القب�ض عليه ،وجترمي التعذيب ،والإجراءات املتعلقة ب�أحكام
ال�ضبط اجلنائي ،وحدود اخت�صا�صهم يف هذه الإجراءات؛ ذلك
�أن �صفة ال�ضبط اجلنائي ال تكون �إال لل�ضباط وفق ًا ملا ن�صت عليه
املادة (ال�ساد�سة والع�شرون) من نظام الإجراءات اجلزائية.
برامج التدريب على ر�أ�س العمل
•�إميان ًا ب�أهمية التدريب امل�ستمر لكل العاملني يف جمال العدالة
اجلنائية ،فقد ُعقد العديد من الربامج للق�ضاة واملحققني
وال�ضباط و�ضباط ال�صف واجلنود؛ بهدف تعزيز معرفتهم
القانونية بواجباتهم ،وتنمية مهاراتهم العملية ،ومبا يعزز حماية
حقوق الإن�سان وكرامته �أثناء �سري الإجراءات اجلنائية .ومن هذه
الربامج ما يلي:
**اتفقت اململكة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،التابعة
جلامعة الدول العربية ،على عقد دورات تدريبية متخ�ص�صة يف
حقوق الإن�سان للقائمني على تطبيق الأنظمة ،مع الرتكيز على
الأنظمة اجلنائية ،و�إتاحة الفر�صة لهم ملوا�صلة الدرا�سات العليا
والرتكيز على ما يكفل تثقيفهم مبعايري حقوق الإن�سان ،ومن
ذلك حظر التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية
�أو الال�إن�سانية �أو املهينة .ومن الدورات التدريبية التي عقدت يف
هذا املجال دورة الإجراءات اجلزائية يف ق�ضايا �إيذاء الأطفال
(2011م).
**قيام املعهد العايل للدرا�سات الأمنية بكلية امللك فهد الأمنية بعقد
دورات للمعنيني ب�إنفاذ القانون ،تعنى بالرتكيز على معايري حقوق
الإن�سان يف نظام الإجراءات اجلزائية وغريه من الأنظمة ،وكيفية
تفعيلها �أثناء التطبيق ،ومن ذلك ما ن�صت عليه املادة (الثانية)
من نظام الإجراءات اجلزائية التي حتظر التعذيب ،وا�ستعرا�ض
ذلك من خالل ما ت�ضمنته اتفاقية مناه�ضة التعذيب.
**قيام معهد التدريب الأمني بكلية امللك فهد الأمنية بعقد دبلوم
ملن�سوبي اجلهات املخت�صة ب�إنفاذ القانون يف اململكة مدته �سنة
حتت ا�سم (العدالة اجلنائية وحقوق الإن�سان) ،ويعنى بالرتكيز
على املعايري الدولية حلقوق الإن�سان ،وكيفية تطبيقها على
امل�ستوى الوطني يف اململكة.
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التعريف بحقوق الإن�سان
•للتعريف والتثقيف بحقوق الإن�سان ،فقد �أن�شىء مركز للن�شر
والإعالم والتوثيق والرتجمة يف هيئة حقوق الإن�سان ،من مهماته
التي يقوم بها :تنظيم دورات خا�صة للتوعية يف جمال حقوق
الإن�سان ملن�سوبي اجلهات املعنية بحقوق الإن�سان وغريهم من
املهتمني بهذا املجال.
•� ً
أي�ضا �صدرت موافقة خادم احلرمني ال�شريفني على برنامج ن�شر
ثقافة حقوق الإن�سان ،الذي يعد �إحدى الركائز املهمة التي ن�ص
عليها تنظيم هيئة حقوق الإن�سان .وقد ُنفذت املرحلة الثانية من
الربنامج بنا ًء على الأمر ال�سامي ال�صادر عام 2009م ،والذي
ت�شرتك يف تنفيذه عدد من اجلهات احلكومية من خالل خطة
وطنية �شاملة ترتكز على عدد من املبادئ منها:
**�أن تكون ذات عالقة مب�شكالت املجتمع يف انتهاك حقوق الإن�سان
�أو املمار�سات اخلاطئة بح�سب كل مرحلة عمرية (من الطفولة �إلى
الكهولة)� ،أو بح�سب الفئة امل�ستهدفة ،كالطفل واملر�أة ونحوها.
**�أن ت�سهم يف تنفيذ ما التزمت به اململكة يف �إطار االتفاقيات التي
�صدقت عليها.
**�أن يجري الرتكيز على م�ضامني حقوق الإن�سان ومعايريها.
•ف�ض ًال عن ذلك ،عقدت هيئة حقوق الإن�سان منذ �إن�شائها العديد
من الندوات وور�ش العمل يف خمتلف مناطق اململكة ،ا�ستفاد منها
عدد من الق�ضاة و�أع�ضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام وهيئة الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر ومن�سوبو املديرية العامة للجوازات
و�إدارة مكافحة الإرهاب وغريهم من من�سوبي اجلهات املكلفة
ب�إنفاذ القانون ،وكان الرتكيز يف معظم هذه الندوات وور�ش العمل
على التعريف باملعايري الدولية يف جمال حقوق الإن�سان ،والوقاية
من التعذيب.
•�أ�صبحت مفردات حقوق االن�سان م�ضمنة يف اخلطط الدرا�سية يف
ريا�ض الأطفال والتعليم العام ،وتدر�س مقررات حقوق االن�سان
�ضمن مقررات التعليم العايل �أو كمواد م�ستقلة� ،أُدرجت مادة
القانون الدويل الإن�ساين �ضمن مقررات برامج الدرا�سات العليا.
وت�شرتك هيئة حقوق االن�سان وامل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية
واملدنية يف تعليم حقوق الإن�سان ،ويتم العمل الآن بعدد من املبادئ
للرتبية على حقوق االن�سان ،منها:
**تنفيذ م�شروع احلد من �إيذاء الأطفال ،الذي يهدف �إلى جتنب
جميع �أ�شكال الأذى اجل�سدية والنف�سية واالجتماعية ،وتعزيز
النمو ال�سوي ج�سمي ًا ونف�سي ًا واجتماعي ًا لدى الأطفال ،ون�شر
ثقافة حقوق الطلبة وم�س�ؤولياتهم يف املجتمع الرتبوي ،وم�ساعدة
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املدر�سة على اكت�شاف حاالت الإيذاء ومعاجلتها ،وحماية املدر�سة
للطلبة من جميع املمار�سات امل�سببة للأذى البدين �أو اجل�سدي
�أو النف�سي.
**بناء �آلية يف �ضوء حقوق الإن�سان (قواعد تنظيم ال�سلوك واملواظبة
يف مدار�س التعليم العام) تهدف �إلى �ضبط �سلوكيات الطلبة
بطرق تربوية ،وتوفر �أ�ساليب وا�ضحة للعاملني يف امليدان الرتبوي
(مدير املدر�سة  -املعلم  -املر�شد طالبي  -امل�شرف الرتبوي)
للتعامل مع �سلوك الطلبة وفق �أ�س�س تربوية منا�سبة ،وتربي
الطلبة على االلتزام بال�سلوك املرغوب فيه وحتقيق االن�ضباط
الذاتي ل�سلوكهم ،واحلد من امل�شكالت ال�سلوكية لدى الطلبة بكل
الو�سائل الرتبوية املمكنة.
**ا�شتمال املقررات الدرا�سية على م�ضامني م�ستخل�صة من معايري
حقوق الإن�سان (كامل�ساواة ،والت�سامح ،والعدل) ،وتت�سل�سل �ضمن
�ضوابط �صياغة املنهج الدرا�سي.
**ت�ضمني املقررات الدرا�سية مفاهيم عامة يف تدري�س حقوق
الإن�سان من مرحلة ريا�ض الأطفال وحتى املرحلة الثانوية.
**تعزيز حقوق االن�سان بالرتبية من خالل الأن�شطة الال�صفية
والن�شاطات الإعالمية ،مع مراعاة مبد�أ الأولوية والفئات
العمرية.
**ت�ضمني مقررات حقوق الإن�سان يف املرحلة اجلامعية ما يلي:
الثقافة العامة� ،أنظمة وقوانني واتفاقيات و�أدبيات حقوق االن�سان
وما ت�شتمل عليه من م�ضامني وممار�سات ،مقررات متخ�ص�صة
لت�أهيل متخ�ص�صني يف حقوق الإن�سان يف جماالتها املختلفة،
لي�شكلوا مرجعية علمية يف هذا املجال.
**تويل اململكة اخلطة العربية للرتبية على حقوق الإن�سان (-2009
 ،)2014التي اعتمدتها جامعة الدول العربية ،عناية خا�صة؛ من
خالل بناء �أن�شطة لهذه اخلطة يف الوزارات املعنية من خالل جلنة
عليا لهذا ال�ش�أن ،وما مت ر�صده من برامج لإطالقها يف امليدان
الرتبوي خ�صو�ص ًا واملجتمع ب�شكل عام لتفعيل هذه اخلطة.
**تلتزم اململكة بربامج و�أن�شطة الأمم املتحدة يف جمال الرتبية
على حقوق الإن�سان ،وذلك مبا تلزمها به ال�شريعة الإ�سالمية يف
هذا املجال.
•و�ضعت وزارة الرتبية والتعليم �آليات �إجرائية لر�صد حاالت العنف
يف املدار�س والإبالغ الفوري عنها ،وذلك من خالل الآتي:
**خط �ساخن بني املدار�س و�إدارات الرتبية والتعليم والوزارة
للإبالغ عن حاالت العنف.

**برنامج الأمان الأ�سري عرب خط م�ساندة الطفل ،وحتديد
من�سقني لهذا الغر�ض يف خمتلف مناطق وحمافظات اململكة
للقيام بهذه املهمة ،وتلقي ال�شكاوى يف هذا ال�ش�أن ،والتعامل معها
من خالل �آليات لذلك.
**خط اال�ست�شارات النف�سية واالجتماعية للطلبة و�أولياء �أمورهم يف
�إدارات الرتبية والتعليم ،من خالل وحدات اخلدمات الإر�شادية.
**التوعية بحقوق الطفل من خالل م�شروع حقوق الطالب وواجباته
يف مدار�س التعليم العام ،امل�شتمل على حتقيق مطالب مراحل
النمو واحلقوق اجل�سمية والنف�سية واالجتماعية والرتبوية.
**برامج تعزيز احلوار ،وتثقيف املجتمع الرتبوي به ،وممار�سته
والرتبية ال�سلوكية للطلبة عليه ،وذلك من خالل دورات
متخ�ص�صة يف هذا املجال.
**برنامج احلماية االجتماعية.
**برنامج احلد من العنف بني الطالب.
**م�شروع وحدات اخلدمات االر�شادية ،الذي يهدف �إلى درا�سة
حاالت الطلبة ال�سلوكية واالجتماعية والنف�سية ،وم�ساندة الأ�سرة
بالثقيف والتوعية يف �أدوارها لتن�شئة الطفل ورعايته ،وتذليل
ال�صعوبات الرتبوية واالجتماعية التي تواجه الطلبة ،وم�ساعدة
املعلمني فيما يواجهون من م�شكالت اجتماعية ونف�سية ذاتية
تعوق توافقهم االجتماعي مع حميطهم الرتبوي.
كذلك ت�سهم اجلامعات واجلهات احلكومية الأخرى يف مهمة ن�شر
ثقافة حقوق الإن�سان يف اململكة.
•اهتمت وزارة ال�صحة بق�ضايا العنف والإيذاء ،وو�ضعت يف عامي
1428هـ و 1429هـ املوافقني 2007م و 2008م تنظيمات للتعامل
مع حاالت العنف والإيذاء ،ت�ضمنت �إلزامية التبليغ عن احلاالت
التي تُكت�شف وفق �آلية حمددة ،وت�شكيل جلنة للحماية من العنف
والإيذاء يف كل من�ش�أة �صحية ،تقوم ـ وفق �آلية معتمدة ـ بالتعامل
مع حاالت العنف والإيذاء .ويف عام 1432هـ املوافق 2011م �أن�شئت
وحدة للحماية من العنف والإيذاء بالوزارة ،تقوم بتفعيل تلك
الآليات ومتابعتها.
•اعتمدت جميع القطاعات ال�صحية باململكة ( )41مركز ًا حلماية
الطفل من العنف والإيذاء داخل املن�ش�آت ال�صحية ،منها ()23
مركز ًا تاب ًعا لوزارة ال�صحة ،وت�ساهم تلك املراكز يف ا�ستقبال
احلاالت املعنفة ،والتعامل معها .كما قامت وزارة ال�صحة بتدريب
العاملني يف جمال احلماية من العنف والإيذاء ؛ ملعرفة كيفية
اكت�شاف احلاالت املعنفة والتعامل معها ،وحر�صت على ابتعاث

و�إيفاد عدد من الأطباء لدرا�سة الطب ال�شرعي ،الذي يعد ذا
عالقة مبا�شرة بالتعامل مع حاالت التعذيب ب�شتى �أنواعه� ،سواء
�أكان متعلق ًا بالبالغني �أم الأطفال.
•قدم برنامج الأمان الأ�سري الوطني ،طوال خم�س �سنوات ويف مناطق
خمتلفة من اململكة ،العديد من الدورات التدريبية املتخ�ص�صة
للمهنيني من اجلن�سني ،املتعاملني مع ق�ضايا �إيذاء الأطفال
والعنف الأ�سري� ،شملت ما يزيد على ( )1500من املتخ�ص�صني
يف املجاالت ال�صحية واالجتماعية والنف�سية والرتبوية والأمنية
واحلقوقية والق�ضائية .وقدمت الربامج بال�شراكة مع م�ؤ�س�سات
حكومية وجمعيات �أهلية وبالتعاون مع منظمات دولية ،مثل
اجلمعية الدولية للوقاية من �إيذاء و�إهمال الأطفال .كذلك �أَطلق
الربنامج يف عام 2010م رقم ات�صال هاتفي موحد ()1161111
مل�ساندة الطفل ،يهدف �إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل لدى الفرد
واملجتمع ،وميثل قناة توا�صل جمتمعية توفر للطفل والقائمني على
تربيته �إمكان الإف�صاح عن همومهم وامل�شكالت التي تواجههم،
ويقوم املخت�صون يف هذا امل�شروع بتقدمي اال�ست�شارات املنا�سبة،
و�إحالة ما يلزم منها �إلى اجلهات املخت�صة ومتابعة معاجلتها،
وت�شرتك يف تنفيذ هذا امل�شروع ( )15جهة حكومية وغري حكومية.
•عقدت العديد من اجلهات احلكومية عدد ًا من الندوات وور�ش
العمل ذات العالقة بحقوق الإن�سان ،منها:
**ندوة (حقوق الإن�سان يف ال�سلم واحلرب) ،التي عقدتها هيئة
الهالل الأحمر ال�سعودي 2003 -م.
**ندوة (حقوق املتهم يف ال�شريعة والنظام) ،التي عقدها الأمن
العام 2010 -م.
**نــدوة عـن (الق�ضاء والأنظمة العدلية) ،التي عقدتها وزارة
العدل 2004 -م.
**ور�شة عمل بعنوان (اململكة العربية ال�سعودية واالتفاقيات الدولية
حلقوق الإن�سان) ،وور�شة عمل �أخرى حول واقع املحاكم وحقوق
املتهم يف اململكة ،عقدها معهد الدرا�سات الدبلوما�سية التابع
لوزارة اخلارجية 2004 -م2005 ،م.
جلنة املنا�صحة
من املمار�سات الف�ضلى التي قامت بها اململكة يف ال�سنوات الأخرية
يف �إطار ح�سن التعامل مع ال�سجناء واملوقوفني و�إعادة دجمهم يف
املجتمع �إن�شاء جلنة ت�سمى (جلنة املنا�صحة) ،تهدف �إلى حماربة
الفكر الإرهابي من خالل مواجهته بالفكر وك�شف ال�شبهات ،وذلك
باال�ستعانة بالعلماء واملفكرين والأخ�صائيني يف املجاالت االجتماعية
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والنف�سية .كذلك ُنفذ (برنامج الرعاية) الذي ُيعنى ب�إعادة ت�أهيل
ال�سجناء الذين �أو�شكت فرتة حمكوميتهم �أن تنق�ضي ،من خالل
�إر�شادهم وتوجيههم ملا فيه خري لهم ،والعمل على ا�ستقرارهم النف�سي
ليخرجوا م�ستعدين للبناء ولي�س للهدم ،وذلك من خالل مركز حممد
بن نايف للمنا�صحة والرعاية.
•اتّخذت جهود �إ�ضافية يف جمال حقوق ال�سجناء ،تعزز املبد�أ الذي
يق�ضي ب�أن ال�سجون دور �إ�صالح وت�أهيل .وتتلخ�ص اجلهود يف منح
ال�سجناء رجا ًال ون�سا ًء حق اخلروج من ال�سجون ودور التوقيف مددًا
حمددة ،حتقي ًقا للمبادئ الإن�سانية يف احلاالت الآتية:
**تلقي العالج �أو التنومي يف امل�ست�شفيات اخلا�صة� ،أو �إكمال �أي
�إجراءات طبية متعلقة مبن يعولون.
**ت�سهيل �إجراءات ت�سجيل ال�سجني �أو ال�سجينة يف املعاهد
واجلامعات ،وح�ضور االختبارات الالزمة لذلك.
**زواج �أحدهما� ،أو العمل على �إمتام زواج من يعولون� ،أو امل�شاركة
يف زواج الأقارب.
**زيارة الوالدين والأقارب يف املنزل عند عجزهم عن زيارة
ال�سجني �أو ال�سجينة.
**ح�ضور مرا�سم الدفن لأحد �أقاربهما وا�ستقبال املعزين.
� ً
أيظا اتُّخذت بع�ض التدابري الإ�ضافية ،ومنها:

**ت�شييد مباين ال�سجون املثالية يف بع�ض مناطق اململكة ،حيث
ت�شتمل تلك املباين على مراكز تدريبية ،ومعامل متخ�ص�صة ذات
مهنية عالية.
**ت�شييد وحدات �سكنية خم�ص�صة لليوم العائلي ،حيث ميكن لعائلة
ال�سجني احل�ضور �إليه واملكوث معه يف وحدة �سكنية م�ستقلة مدة
ب�شكل
حددت (بثالثة �أيام) ،وي�شمل ذلك تخ�صي�ص غرف مه َّيئة ٍ
جيد حل�ضور زوجة ال�سجني �إليه� ،أو زوج ال�سجينة �إليها مدة
حددت (بيوم واحد كل �شهر).
•�أن�شىء موقع الكرتوين على �شبكة الإنرتنت حتت ا�سم (نافذة
توا�صل) ،يهدف �إلى �إطالع املهتمني بق�ضايا املوقوفني من جهات
حكومية �أو منظمات حقوقية �أو �أفراد على كل ما يخت�ص بذلك.
ومن اخلدمات التي يقدمها املوقع :بيانات ومعلومات عن جميع
املوقوفني ،خدمات التوا�صل الإلكرتونية بني املوقوفني وذويهم،
طلبات الزيارة الإلكرتونية ،تقدمي طلبات اخلروج امل�ؤقت ،تقدمي
طلبات النفقات الأ�سرية ،الإبالغ عن متغيب ،خدمات التنبيهات
والإ�شعارات ،خدمة ال�شكاوى واملقرتحات ،خدمة الأخبار
والفعاليات ذات العالقة.
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•�أما فيما يخ�ص الفقرة ( )2يف املادة ( )10من االتفاقية ،املتعلقة
ب�إدراج حظر التعذيب يف القوانني والأنظمة ذات ال�صلة ،فتجدر
الإ�شارة �إلى �أن واجبات موظفي ال�سلطة العامة املعنيني ب�إنفاذ
القوانني (مدنيني وع�سكريني) تنبثق من الأنظمة التي حتكم
وتنظم مبا�شرتهم لوظائفهم واخت�صا�صاتهم ،ومنها املر�سوم
امللكي رقم ( )43ال�صادر عام 1377هـ املوافق 1958م ،ونظام
الإجراءات اجلزائية ،وغريهما من الأنظمة التي حتظر التعذيب.
ووفق ًا لذلك ،تُتخذ التعليمات والتدابري الداخلية على �أ�سا�س �أن
هذه الأنظمة جزء ال يتجز�أ من واجبات موظفي ال�سلطة العامة،
ويتعني عليهم االلتزام بها ،و�إال كانوا عر�ضة للم�ساءلة اجلنائية
والت�أديبية على حد �سواء .ولقد ن�ص نظام اخلدمة املدنية ،ال�صادر
عام 1397هـ املوافق 1977م على واجبات املوظف العام ،التي منها
وجوب مراعاته لآداب التعامل مع اجلمهور ،وحظر ا�ستغالل النفوذ
و�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة .كذلك ن�ص نظام خدمة ال�ضباط،
ال�صادر عام 1393هـ املوافق 1973م ،على واجبات ال�ضباط
يف مراعاة �أدب التعامل مع �ضباط ال�صف واجلنود .وقد عدت
املادة ( )118من نظام قوات الأمن الداخلي اجلرائم املن�صو�ص
عليها يف املر�سوم رقم  ،43ال�صادر عام 1377هـ املوافق 1958م،
من اجلرائم والأعمال املحرمة على ال�ضباط و�ضباط ال�صف
واجلنود ،وتوجب التحقيق واملحاكمة الت�أديبية الع�سكرية ،ف�ض ًال
عن املحاكمة اجلنائية .ون�صت الفقرة (�أ) من املادة (التا�سعة)
من الف�صل الثاين (التحقيق) يف الالئحة الداخلية لهيئة الرقابة
والتحقيق ،ال�صادرة عام 1392هـ املوافق 1972م على �أنه «ال يجوز
للمحقق ا�ستعمال و�سائل الإكراه وال�ضغط والتهديد يف حتقيقه،
وعليه �أن يقت�صـر علـى التحقيق يف الأمور الـمبا�شرة املت�صلة
بالتهـمة والكا�شفة عـن حقيقتها».
•ت�ضمنت املادة (الثانية بعد املائة) من نظام الإجراءات اجلزائية
الن�ص على وجوب اال�ستجواب يف حال ال ت�أثري فيها يف �إرادة املتهم
يف �إبداء �أقواله ،وعدم جواز حتليفه وال ا�ستعمال و�سائل الإكراه
�ضده.
•كما تق�ضي املادة (اخلام�سة والثالثون) من نظام الإجراءات
اجلزائية ب�أنه يف غري حاالت التلب�س ،ال يجوز القب�ض على �أي
�إن�سان �أو توقيفه �إال ب�أمر من ال�سلطة املخت�صة بذلك.
املادة ()11
•�أحاط نظام الإجراءات اجلزائية اال�ستجواب ب�ضمانات كثرية،
حت�س ًبا لوقوع �أي اعتداء �أو جتاوز على املتهمني .وينظر نظام
الإجراءات اجلزائية لال�ستجواب باعتباره و�سيلة �إجرائية م�شروعة
ت�ستهدف متكني املتهم من الدفاع عن نف�سه حيال ما يقدم �ضده
من �أدلة ،وو�سيلة لك�شف احلقيقة باملوازنة بني حق املجتمع يف

تعقب املجرمني وحقوق الأفراد يف �إجراءات وحماكمة عادلة ؛ حتى
ال تكون اجلرمية ـ مهما بلغت خطورتها ـ �سبب ًا للتجاوز �أو انتهاك
احلقوق �أو غري ذلك مما يحظره النظام ويعاقب عليه .وفيما يلي
�أهم املبادئ التي يت�ضمنها نظام الإجراءات اجلزائية:
**حـظـر �إيـذاء املقبـو�ض عليـه ج�سـدي ًا �أو معنوي ًا ،كذلك يحظر
تعري�ضه للتعذيب �أو املعاملة املهينة للكرامة ،وفق ًا للمادة
(الثانية).
**وحظر حتليف املتهم لليمني� ،أو ا�ستعمال و�سائل الإكراه �ضده،
�ضمان ًا لأن تكون �أقواله �صادرة عن �إرادة حرة ال ي�شوبها الإكراه،
وكذلك توفري البيئة املنا�سبة املتعلقة مبكان اال�ستجواب؛ ليكون
املتهم بعيد ًا عما ميكن �أن ي�ؤثر يف �إرادته ،فالأ�صل �أن يكون
اال�ستجواب يف مقر جهة التحقيق ،وال يكون خارجها �إال ل�ضرورة
يقدرها املحقق .وقد ا�شتملت املادة (الثانية بعد املائة) من
النظام على هذه املبادئ.
**يوجب النظام عدد ًا من الأمور الإجرائية املرتبطة باال�ستجواب،
التي يتعني على املحقق القيام بها ،وهي �إثبات بيانات املتهم،
والإحاطة بالتهمة وما يدعمها من �أدلة ،وتدوين جميع الإجراءات،
ومواجهة املتهم بغريه من املتهمني وال�شهود ،و�أن يوقع املتهم على
�أقواله بعد �أن تتلى عليه ،وعدم �إجباره على التوقيع �إن رف�ض
الت�صديق على �أقواله ،على �أن يثبت املحقق هذا االمتناع يف
حم�ضر التحقيق .وكل هذه ال�ضمانات ن�صت عليها �صراحة املادة
(الأولى بعد املائة) من النظام.
**حر�ص ًا من النظام على �إبقاء اال�ستجواب يف يد �سلطة التحقيق
وحدها ،حظر يف مادته (اخلام�سة وال�ستني) على رجال ال�ضبط
اجلنائي ا�ستجواب املتهم؛ �إذ تن�ص هذه املادة على �أنه “للمحقق
�أن يندب كتابة �أحد رجال ال�ضبط اجلنائي للقيام ب�إجراء معني
�أو �أكرث من �إجراءات التحقيق ،عدا ا�ستجواب املتهم .”...
**ا�ستناد ًا �إلى القاعدة ال�شرعية التي تق�ضي ب�أن ما بني على باطل
فهو باطلُ ،يع ّد كل دليل ُي�ستمد بطريقة غري م�شروعة باط ًال
وغري منتج لأثره يف الدعوى؛ فالدليل الذي ُي�ستمد نتيجة للإكراه
على االعرتاف �أو التعذيب �أو تفتي�ش املنازل بغري �إذن يعد دلي ًال
غري م�شروع ،وال قيمة له يف الدعوى .وقد �أكدت هذا املبد�أ املادة
(الثامنة والثمانون بعد املائة) من النظام ،التي ن�صت على
�أن “كل �إجراء خمالف لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية �أو الأنظمة
امل�ستمدة منها يكون باط ًال” ،وذلك لبطالن و�سيلة الو�صول �إليه.
**ق ّيد النظام �صالحيات رجال ال�ضبط اجلنائي يف مواجهة املتهم،
فال يجوز لهم القب�ض عليه �إال يف حالة التلب�س باجلرمية .الذي
يعد حال ًة خا�ص ًة لها �صور حمددة يف النظام ـ �أو يف حالة وجود

�أمر م�سبب من �سلطة التحقيق .و�إذا حتققت هذه احلاالت ،ف�إن
�سلطة رجل ال�ضبط اجلنائي تنح�صر يف جمرد �سماع الأقوال،
الذي ال يعد ا�ستجواب ًا وال ينطوي على مواجهة بالأدلة وال يت�ضمن
مناق�شة تف�صيلية ،وهدفه متكني املتهم من تفنيد �أ�سباب القب�ض
عليه .ومن ثم ،يتعني على رجل ال�ضبط اجلنائي �إحالة املتهم
�إلى هيئة التحقيق واالدعاء العام خالل (� )24ساعة من تاريخ
القب�ض عليه .وقد ا�شتملت املادة (الرابعة والثالثون) من النظام
على خمتلف هذه املبادئ بن�صها على �أنه“ :يجب على رجل
ال�ضبط اجلنائي �أن ي�سمع فور ًا �أقوال املتهم املقبو�ض عليه ،و�إذا
مل ي�أت مبا يربئه ير�سله خالل �أربع وع�شرين �ساعة مع املح�ضر
�إلى املحقق ،الذي يجب عليه �أن ي�ستجوب املتهم املقبو�ض عليه
خالل �أربع وع�شرين �ساعة ،ثم ي�أمر ب�إيقافه �أو �إطالقه”.
**خ�ضوع جميع ال�سجون ودور التوقيف لرقابة هيئة التحقيق
واالدعاء العام ،حيث يجب على �أع�ضاء الهيئة املكلفني بالرقابة
على ال�سجون ودور التوقيف زيارة هذه الأماكن يف �أي وقت دون
التقيد بالدوام الر�سمي ،للت�أكد من قانونية وجود �أي �شخ�ص
بال�سجن �أو دار التوقيف ،وال يتوقف دورهم عند الزيارات ،بل
عليهم االطالع على ال�سجالت الر�سمية ،ومقابلة ال�سجناء
واملوقوفني مبا�شرة ،و�إثبات �أي �شكوى تقدم يف هذا ال�ش�أن ،وذلك
وفق ًا ملا تق�ضي به املادة (ال�سابعة والثالثون) من النظام.
**حماية حق امل�سجونني واملوقوفني يف تقدمي ال�شكاوى الكتابية
�أو ال�شفهية مل�أمور ال�سجن �أو دار التوقيف ،ووجوب �إثبات هذه
ال�شكاوى يف �سجل خا�ص و�إبالغها لع�ضو هيئة التحقيق واالدعاء
العام� ،إ�ضافة �إلى �أن هناك مكاتب لأع�ضاء الهيئة داخل ال�سجون؛
بغر�ض متابعة �أحوال امل�سجونني واملوقوفني ،وذلك تنفيذ ًا ملقت�ضى
املادة (الثامنة والثالثني) من النظام.
**تكري�س حق امل�شاركة املجتمعية يف الرقابة على �أعمال رجال
ال�سلطة العامة املت�صلة بحماية حقوق الإن�سان وحرياته� ،إذيجوز
لكل من يعلم بوجود �شخ�ص م�سجون �أو موقوف بطريقة غري
م�شروعة� ،أو مودع يف مكان غري خم�ص�ص لل�سجن �أو التوقيف،
�أن يتقدم ببالغ �إلى هيئة التحقيق واالدعاء العام حيال ذلك.
ويوجب النظام على ع�ضو الهيئة املخت�ص االنتقال و�إجراء
حتقيق حيال هذا البالغ ،و�أن ي�أمر بالإفراج عن امل�سجون �أو
املوقوف ،ويوجه باتخاذ الإجراء النظامي بحق موظف ال�سلطة
العامة الذي ت�سبب يف هذه الأمر .وقد ا�شتملت املادة (التا�سعة
والثالثون) من النظام على هذه املبادئ بن�صها على �أنه “لكل
من علم بوجود م�سجون �أو موقوف ب�صفة غري م�شروعة �أو يف
مكان غري خم�ص�ص لل�سجن �أو التوقيف �أن يبلغ هيئة التحقيق
واالدعاء العام .وعلى ع�ضو الهيئة املخت�ص مبجرد علمه بذلك
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�أن ينتقل فور ًا �إلى املكان املوجود فيه امل�سجون �أو املوقوف ،و�أن
يقوم ب�إجراء التحقيق ،و�أن ي�أمر بالإفراج عنه �إذا كان �سجنه �أو
توقيفه جرى ب�صفه غري م�شروعة ،وعليه �أن يحرر حم�ضر ًا بذلك
يرفع �إلى اجلهة املخت�صة لتطبيق ما تق�ضي به الأنظمة يف حق
املت�سببني يف ذلك”.
•وتخت�ص هيئة حقوق الإن�سان وفق ًا للفقرة ( )6من املادة
(اخلام�سة) من تنظيمها بزيارة ال�سجون ودور التوقيف يف �أي
وقت دون �إذن من جهة االخت�صا�ص ،ورفع تقارير عنها �إلى رئي�س
جمل�س الوزراء .كذلك تخت�ص وفق ًا للفقرة ( )7من املادة نف�سها
بتلقي ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان ،والتحقق من �صحتها،
واتخاذ الإجراءات النظامية يف �ش�أنها .وتقوم الهيئة مبتابعة
اجلهات احلكومية لتطبيق ما يخ�صها من ال�صكوك الدولية حلقوق
الإن�سان التي ان�ضمت �إليها اململكة ،والت�أكد من اتخاذ تلك اجلهات
للإجراءات الالزمة لتنفيذها� ،إعما ًال للفقرة ( )3من املادة
(اخلام�سة) من تنظيمها .وقد قامت الهيئة منذ �إن�شائها بعدة
زيارات لل�سجون ودور التوقيف� ،أعدت على �إثرها تقارير ،ورفعت
تو�صيات ومقرتحات.
•� ً
أي�ضا تقوم اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان  -ك�إحدى منظمات
املجتمع املدين  -بجوالت على ال�سجون ودور التوقيف ،ومقابلة
امل�سجونني واملوقوفني ،وتلقى �شكاواهم ،ور�صد ما قد يحدث من
انتهاكات بحقهم ،ومتابعتها مع اجلهات املخت�صة.
•خ�ص�صت وزارة الداخلية مكاتب لكل من هيئة حقوق الإن�سان
واجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان داخل عدد من ال�سجون؛ لت�سهيل
ممار�ستهما اخت�صا�صاتهما يف الرقابة وا�ستقبال �شكاوى ال�سجناء
واملوقوفني ،والت�أكد من �صحتها ،ومعاجلتها ب�شكل عاجل ومبا�شر.
•يعطي نظام الإجراءات اجلزائية يف مادته (الرابعة) احلق للمتهم
يف اال�ستعانة مبحام �أو وكيل خالل مرحلتي التحقيق واملحاكمة،
ويحظر يف مادته (ال�سبعني) على املحقق عزل املتهم عن وكيله �أو
حماميه الذي يح�ضر �إجراءات التحقيق ،ويف هذا �ضمانة كبرية
للمتهم �أثناء مبا�شرة اال�ستجواب.
•من التطبيقات الواقعية املت�صلة باال�ستجواب ،وامل�ستمدة من
طبيعة �ضمانات الإجراءات اجلزائية ،التي ت�ستهدف ح�سن �سري
الإجراءات و قيامها على مبادئ العدالة ،ما يلي:
**�أن يثبت املحقق ا�سمه و�صفته ومرتبته يف املحا�ضر ،و�أن يتولى
تدوينها كاتب �ضبط متخ�ص�ص ،مع بيان الوقت والتاريخ ومكان
اال�ستجواب ،و�أ�سماء من ح�ضره كاملرتجم وغريه ،و�أن يوقع
اجلميع على كل �صفحة من �صفحات املحا�ضر.
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**تدوين �أقوال املتهم بال�صيغة والطريقة التي يقولها ،دون زيادة
�أو نق�صان �أو ت�أويل ،وعدم جواز ال�شطب� ،أو الك�شط� ،أو املحو� ،أو
التح�شري� ،أو الإ�ضافة يف حما�ضر التحقيق ،و�إال فقدت حجيتها.
**�إعطاء املتهم من الوقت والت�سهيالت ما يكفيه لبيان موقفه من
االتهام املوجه �ضده ،مبا يف ذلك حقه يف مواجهة ال�شهود و�إبداء
ملحوظاته على ال�شهادة ،باعتبار ذلك من �ضمانات الدفاع.
**عدم اتخاذ �صمت املتهم دلي ًال عليه ،وعدم جواز �إجباره على
الكالم ،واعتبار �صمته مبنزلة �إنكار للتهمة.
**البدء يف م�شروع ت�صوير اال�ستجواب ،وذلك بو�ضع �أجهزة مراقبة
تلفزيونية ل�ضمان حتقيق كثري من الطم�أنينة �إلى عدم ممار�سة
التعذيب �أو املعاملة املهينة �أثناءه.
املادتان ()13،12
•�صدر قرار من جمل�س الوزراء عام 1433هـ املوافق 2011م يق�ضي
بنقل اخت�صا�ص هيئة الرقابة والتحقيق بالتحقيق يف ال�شكاوى
والبالغات املتعلقة بالتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة القا�سية
�أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،التي تندرج حتت اجلرائم املن�صو�ص
عليها يف الفقرة ( )8من املادة ( )2من املر�سوم امللكي رقم 43
لعام 1377هـ املوافق 1958م� ،إلى هيئة التحقيق واالدعاء العام.
وتقام دعوى االتهام مبمار�سة التعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة عن طريق تقدمي ال�شكاوى �إلى
رجال ال�ضبط اجلنائي وفق ًا لن�ص املادة (ال�سابعة والع�شرين) من
نظام الإجراءات اجلزائية ،وكذلك عن طريق �شكاوى امل�سجونني
�أو املوقوفني �إلى هيئة التحقيق واالدعاء العام وفق ًا لن�ص الفقرة
(و) من البند (�أو ًال) من املادة (الثالثة) من نظام هيئة التحقيق
واالدعاء العام ،ال�صادر عام 1409هـ املوافق 1989م ،بالإ�ضافة
�إلى ما جاء يف املواد (ال�سابعة والثالثني) و(الثامنة والثالثني)
و(التا�سعة والثالثني) من نظام الإجراءات اجلزائية ،التي �أ�شري
�إليها يف عدة موا�ضع من هذه التقارير.
•كذلك ن�صت املادة (الثالثة والأربعون) من النظام الأ�سا�سي
للحكم على �أن «جمل�س امللك وجمل�س ويل العهد مفتوحان لكل
مواطن ،ولكل من له �شكوى �أو مظلمة ،ومن حق كل فرد خماطبة
ال�سلطات العامة فيما يعر�ض له من ال�ش�ؤون».
•ت�ضمن نظام املناطق يف الفقرة (ج) من مادته (ال�سابعة) الن�ص
على تويل �أمراء املناطق كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم ،وعدم
اتخاذ �أي �إجراء مي�س تلك احلقوق واحلريات �إال يف احلدود
املقررة �شرع ًا ونظام ًا.

• �أُ�س�ست ال�سجون يف اململكة وفق املعايري ال�شرعية والنظامية
املتفقة مع املعايري الدولية حلقوق الإن�سان ،التي حفظت حقوق
ال�سجناء وراعت م�صاحلهم الأ�سرية ،و�أوجدت جهات �إ�شرافية
وتفتي�شية للنظر يف تطبيق الأنظمة املعنية داخل ال�سجون وعدم
جتاوزها ،وذلك مبوجب املادة ( )5من نظام ال�سجن والتوقيف،
ال�صادر عام 1398هـ املوافق 1978م ،منها( :الق�ضاة و�أع�ضاء
هيئة التحقيق واالدعاء العام ،وحقوق الإن�سان ،واجلمعية الوطنية
حلقوق الإن�سان)ً � .
أي�ضا يتم متكني جميع ال�سفارات والقن�صليات
من زيارة مواطنيها املوقوفني وامل�سجونني ب�صفة م�ستمرة ،وذلك
وفقا للإجراءات النظامية وما ن�صت عليه اتفاقيتا فيينا للعالقات
الدبلوما�سية والقن�صلية ،واملعاهدات الدولية ذات ال�صلة.
•كذلك تخت�ص هيئة حقوق الإن�سان بتلقي ال�شكاوى املتعلقة
بحقوق الإن�سان ،والتحقق يف �أي انتهاكات حمتملة وفق ًا للمادتني
(اخلام�سة) و (احلادية ع�شرة) من تنظيمها ،و�إحالتها �إلى
اجلهات املخت�صة ال�ستكمال املقت�ضى النظامي حيالها ،ومتابعة ما
يتم من �إجراءات يف �ش�أنها.
•عالوة على ذلك ،تقوم اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان بتلقي
ال�شكاوي ومتابعتها مع ال�سلطات املخت�صة ،وزيارة ال�سجون ودور
التوقيف.
•ن�صت املادة (التا�سعة والثالثون) من نظام الإجراءات اجلزائية
على �أنه « لكل من علم بوجود م�سجون �أو موقوف ب�صفة غري
م�شروعة �أو يف مكان غري خم�ص�ص لل�سجن �أو التوقيف �أن يبلغ
هيئة التحقيق واالدعاء العام ،وعلى ع�ضو الهيئة املخت�ص مبجرد
علمه بذلك �أن ينتقل فور ًا �إلى املكان املوجود فيه امل�سجون �أو
املوقوف ،و�أن يقوم ب�إجراء التحقيق ،و�أن ي�أمر بالإفراج عنه �إذا
كان �سجنه �أو توقيفه جرى ب�صفة غري م�شروعة ،وعليه �أن يحرر
حم�ضر ًا بذلك يرفع �إلى اجلهة املخت�صة لتطبيق ما تق�ضي به
الأنظمة يف حق املت�سببني يف ذلك»·
•وبالن�سبة �إلى ع�ضو هيئة التحقيق واالدعاء العام الذي يرتكب �أو
ُيتهم بارتكابه للتعذيب �أثناء عمله ،بني نظام الهيئة الإجراءات
الت�أديبية التي يتعني اتباعها ،والتي لن يرتتب على اتباعها الت�أثري
يف الدعويني اجلزائية �أو املدنية ،ومن تلك الإجراءات وقف املتهم
عن مبا�شرة �أعمال وظيفته ؛ وفق ًا ملا ق�ضت به املادة (احلادية
والع�شرون) من نظام الهيئة.
•�إ�ضافة �إلى �أن املادة ( )121من نظام قوات الأمن الداخلي �أجازت
وقف املوظف املتهم عن عمله �إذا اقت�ضت م�صلحة التحقيق معه
ذلك ،و�أجازت حب�سه حتفظي ًا �إذا كانت طبيعة التهمة تقت�ضي
ذلك.

• وقد افتُتح ( )119فرع ًا ودائرة تابعة لهيئة التحقيق واالدعاء
العام (النيابة العامة) على م�ستوى اململكة ،تتولى تفعيل مقت�ضيات
ال�ضمانات التي ن�ص عليها نظام الإجراءات اجلزائية.
•عالوة على كل ما تقدم ،ف�إن حق التقا�ضي مكفول على قدم امل�ساواة
جلميع املواطنني واملقيمني ،وفق ًا ملا ن�صت عليه املادة (ال�سابعة
والأربعون) من النظام الأ�سا�سي للحكم.
•�أطلق برنامج الأمان الأ�سري الوطني رقم ات�صال هاتفي موحد
( )1161111مل�ساندة الطفل ،و�أوجدت وزارة الرتبية والتعليم خط ًا
�ساخن بني املدار�س و�إدارات الرتبية والتعليم والوزارة للإبالغ عن
حاالت العنف ،وخط ًا لال�ست�شارات النف�سية واالجتماعية للطلبة
و�أولياء �أمورهم يف �إدارات الرتبية والتعليم ،من خالل وحدات
اخلدمات الإر�شادية.
•تكفل الأنظمة واللوائح التي يخ�ضع لها الأحداث اجلانحون يف
اململكة عدد ًا من الإجراءات التي ت�ضمن معاملة احلدث مبا ينا�سب
عمره ،وتوفري بيئة ت�شعره بالطم�أنينة والراحة النف�سية ،منها:
**وجوب ت�سليم احلدث يف كل الأحوال �إلى دار املالحظة االجتماعية
فور القب�ض عليه.
أمر من قا�ضي الأحداث.
**عدم جواز �إيقاف احلدث �إال ب� ٍ
**منع ا�ستخدام القيود مع احلدث.
**منع رجل الأمن من ارتداء املالب�س الع�سكرية عند �أداء مهمته
مع احلدث.
**وجوب �إجراء التحقيق مع احلدث وحماكمته داخل دار املالحظة
االجتماعية وبح�ضور ويل �أمره و�أحد الأخ�صائيني.
**وجوب �إجراء الك�شوف الطبية والنف�سية الالزمة على احلدث فور
�إيداعه دار املالحظة االجتماعية ،وتقدمي تقرير عن حالته لناظر
الق�ضية قبل بدء حماكمته.
**وجوب �إحلاق احلدث بالربامج الدرا�سية والتدريبية املنا�سبة
املقامة يف دار املالحظة االجتماعية.
مع الإ�شارة �إلى �أنه جتري حالي ًا درا�سة م�شروع نظام �شامل للأحداث
والإجراءات اجلنائية املتعلقة بهم.
•�أن�شئت دوائر م�ستقلة للأحداث يف هيئة التحقيق واالدعاء العام،
با�شرت عملها يف عام 2010م ،وتخت�ص مبعاجلة ق�ضايا الأحداث،
وتهدف �إلى توفري الرعاية واحلماية الكاملتني للأحداث خالل
مرحلة التحقيق ،وتكليف حمققني م�ؤهلني يف التعامل معهم.
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•وقد ت�ضمن نظام الق�ضاء ال�صادر عام 1428هـ املوافق 2007م
يف مادته (الع�شرين) الن�ص على �أن ت�ؤلف املحكمة اجلزائية من
دوائر متخ�ص�صة ،من �ضمنها دوائر لق�ضايا الأحداث.
املادة (:)14
•يكفل النظام يف اململكة التعوي�ض ملن حلقه �ضرر ب�سبب التعذيب
�أو غريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
املهينة ،وله ـ ولوارثه من بعده ـ مطالبة الدولة بالتعوي�ض باعتبارها
م�س�ؤولة عن ت�صرفات موظفيها ،و�أن له طلب التعوي�ض من املتهم
بجرمية التعذيب .وبيان ذلك فيما يلي:
�إجراءات دعوى التعوي�ض �ضد املتهم
•يكفل نظام الإجراءات اجلزائية للمجني عليه �أو حماميه �أو ورثته
احلق يف رفع الدعوى اجلزائية؛ فقد ن�صت املادة (ال�ساد�سة
ع�شرة) منه على �أن «للمجني عليه �أو من ينوب عنه ،ولوارثه من
بعده ،حق رفع الدعوى اجلزائية يف جميع الق�ضايا التي يتعلق بها
حق خا�ص ،ومبا�شرة هذه الدعوى �أمام املحكمة املخت�صة .وعلى
املحكمة يف هذه احلالة تبليغ املدعي العام باحل�ضور».
•يجوز للمت�ضرر من اجلرمية �أن يطالب بحقه اخلا�ص يف مرحلة
كمدع خا�ص؛ �إذ ن�صت املادة
التحقيق ،وين�ضم للإجراءات
ٍ
(التا�سعة وال�ستون) من نظام الإجراءات اجلزائية على �أنه «ملن
حلقه �ضرر من اجلرمية �أن يدعي بحقه اخلا�ص يف �أثناء التحقيق
يف الدعوى ،ويف�صل املحقق يف مدى قبول هذا االدعاء خالل
ثالثة �أيام من تاريخ تقدمي هذا االدعاء له .وملن ُر ِف َ�ض طلبه �أن
يعرت�ض على هذا القرار لدى رئي�س الدائرة التي يتبعها املحقق
خالل �أ�سبوع من تاريخ �إبالغه بالقرار ،ويكون قرار رئي�س الدائرة
نهائي ًّا يف مرحلة التحقيق»� .أما يف حالة قبول الطلب ،ف�إن للمت�ضرر
احلق يف ح�ضور جميع �إجراءات التحقيق ،ا�ستناد ًا �إلى ن�ص املادة
(التا�سعة وال�ستني) من النظام امل�شار �إليه.
•يكفل نظام الإجراءات اجلزائية احلق للمت�ضرر من اجلرمية �أثناء
مرحلة املحاكمة؛ �إذ تن�ص املادة (ال�سابعة والأربعون بعد املائة)
منه على �أن «ملن حلقه �ضرر من اجلرمية ،ولوارثه من بعده �أن
يطالب بحقه اخلا�ص مهما بلغ مقداره �أمام املحكمة املنظورة
�أمامها الدعوى اجلزائية يف �أي حال كانت عليه الدعوى ،حتى ولو
مل يقبل طلبه �أثناء التحقيق».
دعوى التعوي�ض على جهة الإدارة
•تخت�ص املحاكم الإدارية بنظر دعاوى التعوي�ض املرفوعة على
اجلهات احلكومية ،حيث ق�ضت الفقرة (ج) من املادة (الثالثة
ع�شرة) من نظام ديوان املظامل باخت�صا�ص املحاكم الإدارية
بالنظر يف دعاوى التعوي�ض التي يقدمها ذوو ال�ش�أن عن قرارات �أو
�أعمال جهة الإدارة.
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•ولديوان املظامل وفق ًا لنظامه �إ�صدار �أحكام التعوي�ض عن جرائم
التعذيب املتهم فيها موظفون ر�سميون مبوجب املر�سوم امللكي رقم
( )43لعام 1377هـ املوافق 1958م وذلك وفق ًا للمادة (الثالثة)
منه ،التي تن�ص على �أنه« :ف�ض ًال عن العقوبات املذكورة يف املادة
ال�سابقة ،يحكم على من تثبت �إدانته بالتعوي�ض املنا�سب ملن �أ�صابه
�ضرر .»...
•ون�صت املادة ( )215من نظام الإجراءات اجلزائية على �أن
«...لكل من �أ�صابه �ضرر نتيجة اتهامه كيد ًا �أو نتيجة �إطالة مدة
�سجنه �أو توقيفه �أكرث من املدة املقررة احلق يف طلب التعوي�ض»،
ون�صت املادة ( )210من النظام نف�سه على �أن «كل حكم �صادر
بعدم االدانة  -بناء على طلب �إعادة النظر  -يجب �أن يت�ضمن
تعوي�ض ًا معنوي ًا ومادي ًا للمحكوم عليه ملا �أ�صابه من �ضرر �إذا طلب
ذلك».
•ومن احلاالت التي �صدرت فيها �أحكام من ديوان املظامل بتعوي�ض
�أ�شخا�ص لعدم اتباع الإجراءات النظامية يف �ش�أن توقيفهم ،احلكم
ال�صادر يف عام 1426هـ املوافق 2006م ،القا�ضي بتعوي�ض املدعي
نظري عدم �إطالق �سراحه بالكفالة احل�ضورية رغم توافرها،
واحلكم يف عام 1427هـ املوافق 2007م ،الذي ق�ضى بتعوي�ض
املدعي نظري �سجنه مدة تتجاوز املدة املن�صو�ص عليها نظام ًا،
وغريها من الأحكام ال�صادرة يف هذا ال�ش�أن.
•فيما يتعلق ب�إعادة الت�أهيل ل�ضحايا التعذيب ،ف�إن ذلك مكفول
مبوجب �أنظمة الرعاية ال�صحية ،التي تكفل تقدمي الرعاية
ال�صحية الت�أهيلية لكل من يحتاج �إليها ،ومن �ضمنهم �ضحايا
جرائم التعذيب .ف�ض ًال عن ذلك ،ق�ضت املادة (اخلام�سة
ع�شرة) من نظام مكافحة جرائم االجتار بالأ�شخا�ص ب�أن من
بني الإجراءات التي تُتخذ يف مرحلة التحقيق �أو املحاكمة يف �ش�أن
املجني عليه يف جرمية االجتار بالأ�شخا�ص ما ي�أتي:
**�إعالمه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها.
**�إتاحة الفر�صة له لبيان و�ضعه مبا يت�ضمن كونه �ضحية اجتار
بالأ�شخا�ص ،وكذلك و�ضعه النظامي واجل�سدي والنف�سي
واالجتماعي.
**عر�ضه على الطبيب املخت�ص �إذا تبني �أنه بحاجة �إلى رعاية طبية
�أو نف�سية �أو �إذا طلب ذلك.
**�إيداعه �أحد مراكز الت�أهيل الطبية �أو النف�سية �أو االجتماعية �إذا
تبني �أن حالته الطبية �أو النف�سية �أو العمرية ت�ستدعي ذلك.
**�إيداعه �أحد املراكز املتخ�ص�صة �إذا كان يف حاجة �إلى م�أوى.

املـادة (:)15
•من املبادئ الأ�سا�سية التي يقوم عليها نظام الإجراءات اجلزائية,
مبد�أ م�شروعية الأدلة ،الذي ن�صت عليه املادة (الثانية بعد املائة)
منهً � .
أي�ضا �أن املادة (الثانية وال�ستني بعد املائة) من النظام
نف�سه ق�ضت ب�أنه �إذا اعرتف املتهم يف �أي وقت بالتهمة املن�سوبة
�إليه ،فعلى املحكمة �أن ت�سمع �أقواله تف�صي ًال وتناق�شه فيها ،حتى
تطمئن �إلى �أن االعرتاف �صحيح ،و�أن ت�ستكمل التحقيق �إذا وجدت
لذلك داعي ًا .فاملحكمة ا�ستنادًا �إلى هذا الن�ص ,تتحقق من �صحة
االعرتاف ،ف�إذا وجدت �أنه ناجت عن �إكراه �أو تعذيب ,فعليها �أن
ت�سقط هذا الدليل من الدعوى؛ لأنه مل يكن وليد �إرادة حرة،
وخمالف ملقت�ضى �أحكام نظام الإجراءات اجلزائية ،لذلك ال بد
من �إبطاله عم ًال بن�ص املادة (ال�سابعة والثمانني بعد املائة) من
هذا النظام ،التي قررت بطالن كل �إجراء خمالف لأحكام ال�شريعة
الإ�سالمية �أو الأنظمة امل�ستمدة منها.
ويجدر التنويه هنا ب�أن من �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية �أن اعرتاف
املكره وت�صرفاته ال ت�صح وال يرتتب عليها �أي �أثر؛ ذلك �أنها مل تنتج
عن �إرادة حرة �سليمة من ال�شكوك والظنون ،وال خالف يف ذلك عند
كل الفقهاء ؛ باعتبار هذا املبد�أ من مبادئ العدالة .و�ضمان ًا لعدم
حدوث التعذيب �أثناء التحقيق ،فقد ق�ضى نظام الإجراءات اجلزائية
يف مادته (ال�سبعني) بعدم جواز عزل املتهم عن وكيله �أو حماميه
احلا�ضر معه �أثناء التحقيق.
املــادة ()16
•�سبقت الإ�شارة �إلى �أن نظام الإجراءات اجلزائية يحظر جميع
�صور التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو
الال�إن�سانية �أو املهينة؛ فقد ن�صت املــادة (الثانية) منه على �أنه
“ ...يحـظـر �إيـذاء املقبـو�ض عليـه ج�سـدي ًا �أو معنوي ًا ،كما يحظر
تعري�ضه للتعذيب �أو املعاملة املهينة للكرامة” ،وت�ضمنت املادة
(ال�ساد�سة والثالثون) منه الن�ص على �أنه يجب معاملة املقبو�ض
عليه مبا يحفظ كرامته ،وعدم جواز �إيذائه ج�سدي ًا �أو معنوي ًا،
ووجوب �إخباره ب�أ�سباب �إيقافه ،و�ضمان حقه يف االت�صال مبن يرى
�إبالغه ،ف�ض ًال عما ت�ضمنته املادة (الثانية بعد املائة) من النظام
حال ال ت�أثري فيها يف �إرادة املتهم يف
نف�سه من وجوب اال�ستجواب يف ٍ
�إبداء �أقواله ،وعدم جواز حتليفه وال ا�ستعمال و�سائل الإكراه �ضده،
وعدم جواز ا�ستجوابه خارج مقر جهة التحقيق �إال ل�ضرورة يقدرها
املحقق .وهذه الن�صو�ص جمتمعة ،ف�ض ًال عما ن�ص عليه املر�سوم
رقم ( )43ال�صادر عام 1377هـ املوافق 1985م ،الذي ج ّرم كل
�صور �سوء املعاملة ،وعلى ر�أ�سها التعذيب ،ت�ؤكد �أن امل�ستهدف دوم ًا
هو �صيانة كرامة الإن�سان ،ب�صرف النظر عن و�سائل امل�سا�س بهذه

الكرامة ،فقد يكون تعذيب ًا ،وقد يكون معاملة مهينة ،وقد يكون
معاملة قا�سية ,فكلها �صور تدخل يف التجرمي ,وت�أخذ القدر نف�سه
من الأهمية ،وتعامل بالإجراءات نف�سها ،وتقدير العقوبة يخ�ضع
لطبيعة كل �سلوك ،وظروف الواقعة ،وحال املتهم ،وهي جميعها
�أمور ق�ضائية تقدرها املحكمة على �أ�س�س قانونية.
•كذلك قامت اجلهات التنفيذية املعنية ،وبخا�صة وزارة الداخلية،
بتفعيل اتفاقية مناه�ضة التعذيب؛ وذلك عن طريق تعميمها على
جهات االخت�صا�ص ،وت�أكيد العمل مبا ورد فيها.
•ن�صت املادة ( )2من نظام ال�سجن والتوقيف على �أن “تن�ش�أ
بقرارات من وزير الداخلية �سجون للرجال و�أخرى للن�ساء،
ودور توقيف للرجال و�أخرى للن�ساء ،على �أن يراعى يف �إن�شائها
اال�ستجابة حلاجات وحدات التق�سيم الإداري للمملكة .وحتدد
الالئحة التنفيذية قواعد �إدارة ال�سجون ودور التوقيف ،و�سجالتها،
والقواعد اخلا�صة بحرا�ستها ،وال�شروط ال�صحية ،وو�سائل
ال�سالمة فيها”.
•� ً
أي�ضا يوجد يف اململكة دور مالحظة اجتماعية للأطفال من الذكور،
ودور مالحظة اجتماعية للأطفال من الإناث ،وقد �صدرت الالئحة
املنظمة لهذه الدور عام 1395هـ املوافق 1975م.
•جتدر الإ�شارة �إلى �أنه لي�س يف اململكة �سجون �سرية ،بل جميع
�سجون اململكة معروفة املواقع وخا�ضعة للإ�شراف والرقابة
الق�ضائية واحلقوقية والإدارية.
•وقد ن�صت املادة ( )5من نظام ال�سجن والتوقيف على �أن “تخ�ضع
ال�سجون ودور التوقيف للتفتي�ش الق�ضائي والإداري وال�صحي
واالجتماعي وذلك وفق ًا لأحكام الالئحة التنفيذية”.
•ون�صت املادة ( )10من النظام امل�شار �إليه على �أن “ت�ضع الالئحة
التنفيذية قواعد تق�سيم امل�سجونني وفق ًا لنوع اجلرائم املحكوم
عليهم من �أجلها وخطورتها وتكرار ارتكابها ،ووفق ًا ملدد العقوبة
وللأ�س�س التي تي�سر تقومي املحكوم عليهم”.
•كذلك ت�ضع وزارة الداخلية باالتفاق مع اجلهات املخت�صة بالتعليم
والتوعية مناهج التعليم والتثقيف داخل ال�سجون ودور التوقيف،
وفق ًا لن�ص املادة ( )18من النظام نف�سه ,وحتدد الالئحة التنفيذية
قواعد و�إجــراءات االمتحانات بالن�سبة للم�سجونني واملوقوفني يف
املراحل الدرا�سية املختلفة .وتن�ش�أ يف كل �سجن ودار للتوقيف مكتبة
حتوي كتب ًا دينية وعلمية و�أخالقية ؛ لي�ستفيد منها امل�سجونون
واملوقوفون يف �أوقات فراغهم ,وي�سمح للم�سجونني واملوقوفني
ب�إحـ�ضار كتب �أو �صـحف �أو جمالت على نفقتهم اخلا�صة؛ وذلك
وفق ًا ملا تقرره الالئحة التنفيذية.
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•تقوم وزارة الرتبية والتعليم ب�إن�شاء مدر�سة ت�شتمل على خمتلف
املراحل الدرا�سية يف كل �سجن وكل دار لرعاية الأحداث تقدم
الرعاية الرتبوية والتعليمية الكاملة وتعمل على حمو �أمية ال�سجني
واكمال م�سريته التعليمية من خالل معلمني �أكفاء.
•تقدم وزارة الرتبية والتعليم خدمات اجتماعية وتربوية لأبناء
ال�سجناء من خالل:
**برنامج رعاية �أبناء و�أ�سر ال�سجناء اجتماعي ًا وتربوي ًا.
**برنامج دعم الأ�سر املحتاجة (تكافل) ،وذلك من خالل
تخ�صي�ص معونات عينية للطلبة من �أبناء تلك الأ�سر.
•ون�صت املادة ( )19من نظام ال�سجن والتوقيف على �أن “ت�ضع
وزارة الداخلية بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة برامج للخدمة
االجتماعية داخل ال�سجون ودور التوقيف ،ولأ�سر امل�سجونني
واملوقوفني”.
•كذلك يخ�ضع جميع املتهمني للفح�ص الطبي فور �إيداعهم ال�سجن
العام ،و ُيجرى الك�شف الطبي على ال�سجناء ب�شكل دوري وفق ًا
للفقرة ( )5من الئحة اخلدمات الطبية ال�صادرة بالقرار الوزاري
عام 1398هـ املوافق 1978م.
•�أما فيما يتعلق بالأحداث ،فقد �سبقت الإ�شارة �إلى �أن اململكة اتخذت
عدد ًا من الإجراءات التي ت�ضمن معاملة احلدث مبا ينا�سب �سنه،
وتوفري بيئة ت�شعره باالطمئنان والراحة النف�سية ،منها:
**وجوب ت�سليمه فور القب�ض عليه �إلى دار املالحظة االجتماعية.
أمر من قا�ضي الأحداث.
**عدم جواز �إيقافه �إال ب� ٍ
**منع ا�ستخدام القيود معه.
**منع رجل الأمن من ارتداء املالب�س الع�سكرية عند �أداء مهمته
مع احلدث.
**وجوب �إجراء التحقيق معه وحماكمته داخل دار املالحظة
االجتماعية ،وبح�ضور ويل �أمره و�أحد الأخ�صائيني.
**وجوب �إجراء الك�شوف الطبية والنف�سية الالزمة عليه فور �إيداعه
دار املالحظة االجتماعية ،وتقدمي تقرير عن حالته لناظر
الق�ضية قبل بدء حماكمته.
**وجوب �إحلاقه بالربامج الدرا�سية والتدريبية املنا�سبة املقامة يف
دار املالحظة االجتماعية.
•ت�ضمن نظام احلماية من الإيذاء حظر جميع �أ�شكال الإيذاء
جلميع الفئات امل�ست�ضعفة ،وبخا�صة املر�أة والطفل ،و�إن�شاء الآليات
الوطنية التي توفر احلماية لهذه الفئات ،ف�ض ًال عن �أنه ُيدر�س
حالي ًا م�شروع نظام حلماية الطفل ،يعنى ب�صفة خا�صة ب�ضمان
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عدم تعري�ض الطفل لأي نوع من �أنواع الإيذاء �أو التعذيب ،وتوفري
البيئة املنا�سبة لنموه ومعي�شته ،و�إيقاع العقوبات الرادعة بحق كل
من ينتهك حقوقه.
•قامت وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بعدد من الأعمال ذات ال�صلة
مبناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية
�أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،ومن ذلك:
**التوقيع على مذكرات تعاون مع عدد من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
وبع�ض اجلمعيات اخلريية ؛ لتقدمي خدمات الإيواء للفئات التي
تتعر�ض للعنف.
**التوقيع على مذكرة تعاون مع مدينة امللك عبد العزيز للعلوم
والتقنية لتنفيذ �إ�سرتاتيجية وطنية للت�صدي للعنف الأ�سري،
وتقدمي الربامج التوعوية.
**�إن�شاء مركز ات�صال لتلقي بالغات العنف �ضد املر�أة والطفل.
**تفعيل ما ورد يف قرار جمل�س الوزراء ـ ال�صادر عام  1429املوافق
2008م ـ الذي ق�ضى بعدد من الإجراءات للحد من م�شكلة
العنف الأ�سري ،ومن بينها الإ�سراع يف افتتاح وحدات للحماية
االجتماعية يف خمتلف مناطق اململكة.
•�أ�صدرت اململكة عام 1434هـ املوافق 2013م الئحة عمال اخلدمة
املنزلية ومن يف حكمهم ،التي تت�ضمن ( )23مادة ،وتهدف �إلى
تنظيم العالقة بني �صاحب العمل والعامل يف اخلدمة املنزلية،
وتو�ضح واجبات وحقوق كل منهما يف عالقتهما التعاقدية.
وا�شتملت الالئحة عقوبات على الطرف املخالف للعقد املربم بني
�صاحب العمل والعامل املنزيل ،مبا يكفل حفظ حقوق كل منهما.
•تعمل وزارة الرتبية والتعليم ـ من خالل �آليات �إجرائية لر�صد
حاالت العنف يف املدار�س واالبالغ الفوري عنها من خالل خط
�ساخن بني املدار�س و�إدارات الرتبية والتعليم والوزارة ـ على
الإبالغ عن حاالت العنف ،ودرا�سة الق�ضايا املتفرعة عنها بوا�سطة
جلنة م�شكلة لهذا الغر�ض ،والعمل على درا�سة حاالتهم من خالل
متخ�ص�صني ب�إدارات الرتبية والتعليم.
•تتلقى هيئة حقوق االن�سان بالغات من اجلهات املخت�صة عن
احلاالت التي ي�شتبه يف �أنها تعر�ضت للعنف اال�سري ،وتعالج احلالة
وفق الإجراءات النظامية.
•ن�صت املادة ( )57من القواعد التنظيمية ملدار�س التعليم العام،
ال�صادرة من وزارة الرتبية والتعليم عام 1420هـ املوافق 2001م
على �أنه “ال جتوز معاقبة الطالب بال�ضرب وال ب�أي نوع من
العقوبات البدنية �أو النف�سية .وعلى املدر�سة معاجلة ما يح�صل من
الطالب من خمالفات بالأ�ساليب الرتبوية املنا�سبة لعمر الطالب
وخ�صائ�صه الفردية ,وجتنب ما مي�س الكرامة وعزة النف�س”.

•� ً
أي�ضا ن�صت قواعد تنظيم ال�سلوك واملواظبة للطالب والطالبات يف
مدار�س التعليم ،ال�صادرة من وزارة الرتبية والتعليم عام 1434هـ
املوافق 2013م يف الفقرة الفرعية ( )8من الأحكام العامة يف
الفقرة ( )22منها على �أنه “يجب على �إدارة املدر�سة واملعلمني،
�إذا ارتكب الطالب خمالفة �سلوكية ،االلتزام بالإجراءات الواردة يف
هذه القواعد ،وعدم ممار�سة الأ�ساليب غري الرتبوية التي لها ت�أثري
�سلبي على الطالب مثل :الإيذاء اجل�سدي والنف�سي بكافة �أنواعه،
احل�سم من درجات املواد �أو التهديد بها ،حرمان الطالب من تناول
وجبة الإفطار يف موعدها ،تكليف الطالب بن�سخ الواجب املدر�سي
لعدة مرات عقاب ًا له� ،إثارة وا�ستفزاز الطالب مبا يدفعه �إلى ارتكاب
ال�سلوك اخلاطئ �أو الغياب عن املدر�سة ،ال�سخرية واال�ستهزاء
ب�شخ�صية الطالب ،العقاب اجلماعي ب�سبب خمالفة فردية ارتكبها
�أحد الطالب” .ون�صت الفقرة الفرعية ( )8من الفقرة ( )23من
هذه القواعد على �أنه “�إذا مل تقم املدر�سة مب�س�ؤولياتها وواجباتها
بدقة ومو�ضوعية يف تنفيذ الأنظمة والتعليميات والتوجيهات
الواردة يف هذه القواعد ،ف�إنها تتحمل م�س�ؤولية تق�صريها يف ذلك،
حيث يعد هذا التق�صري خروج ًا على الواجب الوظيفي املن�صو�ص
عليه بنظام اخلدمة املدنية ،مما ي�ستوجب معاقبة املوظف املق�صر
وفق ًا للمادة ( )32من نظام ت�أديب املوظفني”
اجلـزء الثالث :التعليق على التو�صيات التي تو�صلت �إليها
بناء على التقرير ال�سابق للمملكة
جلنة مناه�ضة التعذيب ً
تود اململكة �أن تعرب عن �شكرها ل ّلجنة على ملحوظاتها ،وت�ؤكد يف هذا
الإطار �أن ا�ستثناء املادة ( )1من االتفاقية للأمل �أو العذاب النا�شئ
عن عقوبات قانونية� ،أو املالزم لتلك العقوبات� ،أو الذي يكون نتيجة
عر�ضية لها؛ من تطبيق �أحكام االتفاقية ،وجميع ما ُيفر�ض يف اململكة
من عقوبات �إمنا هو تطبيق ملا تن�ص عليه �أنظمتها الداخلية ،التي
ت�ستمد �أحكامها من ال�شريعة الإ�سالمية.
و�سيتم التطرق فيما يلي �إلى تو�صيات اللجنة املوقرة التي انتهت �إليها
بنا ًء على التقرير الأول املقدم من اململكة ،والتعليق عليها:
•�أو�صت اللجنة يف الفقرة (�أ) ب�أن تدخل اململكة �صراحة يف قانونها
الداخلي جرمية التعذيب ،بلغة تتما�شى مع املادة ( )1من االتفاقية.
التعليق:
�إن ما ت�ضمنته هذه التقارير �أثناء التعليق على ما مت حيال تنفيذ املادة
( )1من االتفاقية يت�ضمن �إجابة �شاملة حيال هذه التو�صية ،وحتيل
اململكة �إليه جتنب ًا التكرار.
•�أو�صت اللجنة يف الفقرة (ب) ب�أن تعيد اململكة النظر يف فر�ضها
للعقوبات اجل�سدية التي ت�شكل انتهاك ًا لالتفاقية.

التعليق:
بالن�سبة �إلى العقوبات اجل�سدية املطبقة يف اململكة ،ف�إنها تنطلق من
تطبيق النظام الأ�سا�سي للحكم يف اململكة ،الذي ت�ضمن يف مادته
(الأولى) الن�ص على �أن د�ستور اململكة هو كتاب اهلل تعالى و�سنة
ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم .ومن ثم ف�إن تلك العقوبات م�ستمدة
من �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،ولي�س فيها ما يخالفها .ف�ض ًال عن
ذلك ،ف�إن املادة ( )1من اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب
املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة؛ قد ا�ستثنت من
تطبيق �أحكام االتفاقية الأمل �أو العذاب النا�شئ عن عقوبات قانونية،
�أو املالزم لتلك العقوبات� ،أو الذي يكون نتيجة عر�ضية لها ،مع الت�أكيد
�أن احلكم بالعقوبات اجل�سدية ال يكون �إال من ال�سلطات الق�ضائية
فقط ،وال تنفذ هذه العقوبات �إال مبوجب �أحكام ق�ضائية نهائية
مكت�سبة لل�صفة القطعية  ،ومن ثم ف�إنها ال تخالف �أحكام االتفاقية.
•�أو�صت اللجنة يف الفقرة (ج) ب�ضمان �أن القوانني تطبق عملي ًا على
جميع الأ�شخا�ص ،ب�صرف النظر عن جن�سياتهم� ،أو جن�سهم� ،أو
دياناتهم� ،أو �أي �أمر متييزي �آخر له �صلة بامل�سائل التي تتناولها
االتفاقية.
التعليق:
�إن تنفيذ الأنظمة يتم وفق ًا لن�صو�صها وبطريقة �سليمة وبالت�ساوي بني
جميع الأفراد الذين تنطبق عليهم تلك الن�صو�ص ،ب�صرف النظر
عن �أي اعتبار �آخر .ومتى حدث من الناحية العملية �أي �إخالل بذلك،
ف�إن للمت�ضرر احلق يف التظلم �إلى اجلهة املخت�صة لإن�صافه .واللجوء
�إلى اجلهات الق�ضائية �أمر تكفله �أنظمة اململكة للجميع وعلى قدم
امل�ساواة ،انطالق ًا من ن�ص املادة (ال�سابعة والأربعني) من النظام
الأ�سا�سي للحكم ،التي تق�ضي ب�أن حق التقا�ضي مكفول بالت�ساوي
للمواطنني واملقيمني .وفيما يتعلق بالأحكام الق�ضائية ،ف�إن الأنظمة
الق�ضائية ا�شتملت على بيان درجات التقا�ضي� ،إذ يجوز ملن �صدر �ضده
حكم ابتدائي ا�ستئنافه �أمام حمكمة اال�ستئناف ،كما يجوز له بعدها
الطعن يف حكم اال�ستئناف �أمام املحكمة العليا.
•�أو�صت اللجنة يف الفقرة (د) ب�ضمان متا�شي جميع �أماكن ال�سجن
والتوقيف مع املقايي�س التي ت�ؤ ّمن عدم تعر�ض �أي �شخ�ص للتعذيب
�أو للمعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة.
التعليق:
�إن اجلهة املخت�صة بالتوقيف ومتديد التوقيف يف مرحلة ما قبل
املحاكمة هي هيئة التحقيق واالدعاء العام (النيابة العامة) وملدد
حمددة ال ُي�سمح بتجاوزها وفق ًا لنظام الإجراءات اجلزائية ،ويتعني
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بعد انتهاء تلك املدد مبا�شرة �إحالة املوقوف �إلى املحكمة املخت�صة �أو
الإفراج عنه .وحيث �إن �أع�ضاء الهيئة م�ستقلون يف �أعمالهم وفق ًا للمادة
(اخلام�سة) من نظام الهيئة ،ف�إن دوائر الرقابة على ال�سجون التابعة
لفروع هيئة التحقيق واالدعاء العام تقوم بجوالت ميدانية رقابية على
ال�سجون و دور التوقيف لبحث �أو�ضاع ال�سجناء واملوقوفني ،ف�إذا ثبت
لديها وجود �أي خمالفة للأنظمة ،تُتخذ الإجراءات النظامية الالزمة.
و�إنه تفعي ًال لأحكام االتفاقية� ،أ�ضافت هيئة التحقيق واالدعاء العام
(النيابة العامة) �إلى قواعد الرقابة والتفتي�ش على ال�سجون ودور
التوقيف �ضوابط حديثة لكيفية التعامل مع �شكاوى ال�سجناء واملوقفني
ب�إ�ساءة املعاملة �أو التعذيب ،و�أعدت مناذج خا�صة لهذا الغر�ض ,وهذه
النماذج تُ�ستخدم عندما يتقدم �أحد ال�سجناء �أو املوقوفني ب�شكوى
�إ�ساءة معاملة ،فيقوم ع�ضو الهيئة فور ًا بالتحقق من ذلك ،و�إذا الحظ
وجود �إ�صابات ظاهرة على النزيل ،فيجب عليه خماطبة املخت�ص
بطلب �إحالته للم�ست�شفى للك�شف عليه والإفادة بتقرير طبي عن حالته،
ويثبت ذلك يف حم�ضر يرفق به �أحد هذه النماذج ،و ُيرفع للم�شرف �أو
لرئي�س الدائرة ال�ستكمال الإجراءات النظامية ملثل هذه احلالة.
عالوة على ما تقدم ،ت�ضمنت هذه التقارير ـ يف معر�ض بيانها
للإجراءات املتخذة تنفيذ ًا للمواد ( )16 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،6من
االتفاقية ـ بيان ًا للإجراءات املتخذة ل�ضمان توافر البيئة املنا�سبة يف
ال�سجون ودور التوقيف ،والتي تكفل عدم تعر�ض النزالء لأي �شكل من
�أ�شكال التعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو
الال�إن�سانية �أو املهينة ،وحتيل اململكة �إليه جتنب ًا للتكرار.
•�أو�صت اللجنة يف الفقرة (هـ) ب�ضمان �أن يعك�س قانون اململكة
وممار�ساتها االلتزامات التي تفر�ضها املادة ( )3من االتفاقية.
التعليق:
ت�شري اململكة �إلى �أن ما ت�ضمنته هذه التقارير من فقرات حيال
الإجراءات املتخذة لتنفيذ املادة ( )3من االتفاقية ي�شتمل على �إجابة
عن هذه التو�صية ،فريجى الرجوع �إليه جتنب ًا للتكرار.
•�أو�صت اللجنة يف الفقرة (و) ب�ضمان �أن يكون لدى جميع
الأ�شخا�ص الذين وقعوا �ضحية انتهاك حقوقهم بح�سب االتفاقية،
يف القانون واملمار�سة ،الو�سائل التي متكنهم من �أن ين�صفوا متام ًا،
مبا يف ذلك التعوي�ض ،و�أن يخ�ضع الأ�شخا�ص الذين ارتكبوا مثل
هذه االنتهاكات للتحقيق العاجل والنزيه ومن ثم العقاب.
التعليق:
ت�ضمنت فقرات هذه التقارير ،التي تندرج حتت الإجراءات التي
اتخذت يف اململكة لتنفيذ املادتني ( )13و( )14من االتفاقية ،الإ�شارة

110

التقرير ال�سنوي 1435هـ (2014م)

�إلى الن�صو�ص الت�شريعية والإجراءات التي تُتخذ يف �ش�أن احلاالت
التي ترتكب فيها جرمية التعذيب ،و�إجراءات حماكمة مرتكبي هذه
اجلرمية ،وكذلك الإجراءات التي تكفل حق ال�ضحية يف رفع الدعوى
واحل�صول على التعوي�ض ،وت�أمل اململكة الرجوع �إليها يف �ش�أن هذه
التو�صية.
•�أو�صت اللجنة يف الفقرة (ز) ب�ضمان �أن يت�صرف م�س�ؤولو املطوعني
طبق ًا ل�سلطة وا�ضحة ودقيقة ،وفق ًا لالتفاقية وغريها من قواعد
عدم التمييز النافذة ،وبطريقة منظمة قانون ًا وخا�ضعة للمراجعة
من قبل ال�سلطة الق�ضائية العادية.
التعليق:
تود اململكة الإ�شارة ابتدا ًء �إلى �أنه لي�س يف اململكة �سلطة با�سم
(املطوعني)� ،إمنا هناك جهة ر�سمية ت�سمى (هيئة الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر) ،متار�س �أعمالها وفق ًا لن�صو�ص تنظيمها ال�صادر
عام 1434هـ املوافق 2013م  ،الذي حدد ال�شروط املطلوب توافرها
يف من�سوبيها ،ومهمات الهيئة واخت�صا�صاتها ،وكيفية مبا�شرتها
لأعمالها ،وخ�ضوعها يف مبا�شرة تلك الأعمال لن�صو�ص ال�شريعة
الإ�سالمية والأنظمة املرعية ،وبخا�صة نظام الإجراءات اجلزائية.
ومن�سوبو الهيئة ـ ك�سائر موظفي الدولة ـ تنطبق عليهم الأحكام
النظامية املتعلقة بت�أديب املوظفني والعقوبات التي ن�ص عليها املر�سوم
امللكي رقم ( )43ال�صادر عام 1377هـ املوافق 1958م� ،إلى جانب �أن
�أعمال الهيئة تخ�ضع لرقابة اجلهات الق�ضائية املخت�صة.
وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�ش�أن �إلى �أن اخت�صا�صات الهيئة التي ن�ص
عليها نظامها القدمي ال�صادر عام 1400هـ املوافق 1980م ،واملت�صلة
بالتحقيق مع املقبو�ض عليهم ،وتقرير العقوبات على ببع�ض املخالفات،
وتنفيذ العقوبات التي تقررها �أو التي يحكم بها الق�ضاء يف الق�ضايا
التي ترفعها الهيئة ،قد �ألغيت جميعها ب�صدور نظام الإجراءات
اجلزائية ،وتنظيم الهيئة احلايل ال�صادر عام 1434هـ املوافق
2013م ،مع الت�أكيد �أن من�سوبي الهيئة ـ ك�سائر موظفي الدولة ـ تنطبق
عليهم الأحكام النظامية املتعلقة بت�أديب املوظفني والعقوبات التي
ن�ص عليها املر�سوم امللكي رقم ( )43ال�صادر عام 1377هـ املوافق
1958م ،و�أن �أعمال الهيئة تخ�ضع لرقابة اجلهات الق�ضائية املخت�صة.
•�أو�صت اللجنة يف الفقرة (ح) مبا يلي�« :ضمان ،ومن ناحية
عملية� ،أن يتمكن الأ�شخا�ص املوقوفون يف ال�سجن من االت�صال
العاجل باالخت�صا�صات القانونية والطبية التي يختارونها ،وب�أفراد
عائالتهم ،ويف حالة الأفراد الأجانب باملوظفني القن�صليني».

التعليق:
ت�شتمل الإجراءات املتخذة يف اململكة تنفيذ ًا حلكم املادة ( )2من
االتفاقية على ن�صو�ص حتفظ حق امل�سجون �أو املوقوف يف االت�صال
مبن يراه لإبالغه ،ف�ض ًال عن �أن �إجراءات تنفيذ املادة ( )16من
االتفاقية ت�شري �إلى حق امل�سجون يف �إجراء الك�شف الطبي عليه مبجرد
دخوله ال�سجن �أو دار املالحظة االجتماعية ،و�إجراء الك�شف الطبي
عليه ب�صفة دورية.
�أما فيما يتعلق بالأجانب ،ف�إنه ا�ستنادًا �إلى الفقرة ( )2من املادة
( )36من اتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية لعام 1963م ،التي
ان�ضمت �إليها اململكة عام 1408هـ املوافق 1988م ،ميلك الأع�ضاء
القن�صليون احلق يف االت�صال مبواطني الدول املوفدة لهم ومقابلتهم،
وال�سلطات يف اململكة ملتزمة ب�إبالغ البعثات الدبلوما�سية والقن�صلية
يف حال احتجاز �أو �إيقاف �أحد مواطني الدولة املوفدة .ومبا�شرة
�أع�ضاء البعثات الدبلوما�سية والقن�صلية لهذا احلق يكون وفق ًا للفقرة
( )2من املادة ( )36من االتفاقية امل�شار �إليها ،التي ق�ضت ب�أن تكون
ممار�سة احلقوق امل�شار �إليها يف الفقرة ( )1منها وفق ًا لقوانني ولوائح
الدولة املوفد �إليها .وقد ق�ضى الأمر ال�سامي ال�صادر عام 1399هـ
املوافق 1979م ب�أنه عند �إيقاف �أي �أجنبي ،تب َّلغ �سفارة بالده عرب
القنوات الدبلوما�سية عن ا�سمه ومعلوماته كاملة ،وعن مكان توقيفه
و�أ�سبابه وموعد حماكمته .وقد ُو�ضعت الرتتيبات الالزمة التي تكفل
زيارة ممثلي ال�سفارات والبعثات الدبلوما�سية لرعاياهم امل�سجونني
واملوقوفني يف اململكة .و�سبقت الإ�شارة �إلى هذا الإجراء يف معر�ض
بيان ما اتّخذ لتنفيذ املواد ( )6و( )7و( )8و( )9من االتفاقية.
•�أو�صت اللجنة يف الفقرة (ط) ب�ضمان توافق ت�شكيل الهيئة
الق�ضائية متام ًا مع املقايي�س املفرو�ضة باملبادئ الأ�سا�سية للأمم
املتحدة اخلا�صة با�ستقالل الق�ضاء.
التعليق:
�سبقت الإ�شارة �أثناء ا�ستعرا�ض التدابري الت�شريعية املتخذة
يف اململكة تنفيذ ًا لأحكام االتفاقية ،والتدابري املتخذة تنفيذ ًا
لأحكام املادة ( )2منها� ،إلى ما مت من حتديث لأنظمة الق�ضاء،
والإجراءات التي اتبعت ل�ضمان ا�ستقالله وحيدته ،ومن ذلك ـ ب�صفة
خا�صة ـ ما ت�ضمنه نظام الق�ضاء من الن�ص على ا�ستقالل الق�ضاة
وعدم وجود �سلطة لأحد عليهم �سوى �سلطة �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
والأنظمة املرعية ،وعدم جواز التدخل يف �أحكام الق�ضاة ،وتكري�س
مبد�أ التقا�ضي على ثالث درجات.

•�أو�صت اللجنة يف الفقرة (ي) ب�ضمان �أن ي�شتمل تدريب �أفراد
تطبيق القانون على م�ستوى تعليمي ومعلوماتي ملعرفة العواقب
اجل�سدية للتعذيب ،والتي تعطى لعدد من كوادرها الطبية وفق ًا
للمادة ( )10من االتفاقية.
التعليق:
ت�ضمنت هذه التقارير عند ا�ستعرا�ضها للجهود والإجراءات املتخذة
تنفيذ ًا للمادة ( )10من االتفاقية معلومات مف�صلة حيال التدريب
املقدم لأفراد �إنفاذ القانون قبل االلتحاق بالعمل وبعده ،وحتيل اململكة
�إليها جتنب ًا للتكرار.
•�أو�صت اللجنة يف الفقرة (ك) باتخاذ الإجراءات املنا�سبة لل�سماح
ب�إيجاد منظمات غري حكومية م�ستقلة ،وتطوير ن�شاطاتها يف جمال
الدفاع عن حقوق الإن�سان عموم ًا.
التعليق:
تكفل �أنظمة اململكة حق �إن�شاء اجلمعيات والهيئات غري احلكومية
يف جميع املجاالت والتخ�ص�صات .ويف اململكة عدد كبري من هذه
اجلمعيات ،ومنها ما يخت�ص بالدفاع عن حقوق الإن�سان بوجه خا�ص.
وقد ت�ضمنت هذه التقارير يف اجلزء الثاين منها ـ املتعلق بالآليات
امل�ستحدثة لدعم وتعزيز حقوق الإن�سان ـ الإ�شارة �إلى �إن�شاء اجلمعية
الوطنية حلقوق الإن�سان ،وهي �إحدى م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
املعنية بالدفاع عن حقوق الإن�سان ،وال تخ�ضع لإ�شراف �أو رقابة �أي
جهاز حكومي .وهي تهدف �إلى العمل على حماية حقوق الإن�سان وفق
النظام الأ�سا�سي للحكم والأنظمة املرعية واملواثيق اخلا�صة بحقوق
الإن�سان ،والتعاون مع املنظمات الدولية العاملة يف هذا املجال ،وفق ًا
الخت�صا�صاتها التي ن�ص عليها نظامها الأ�سا�سي.
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1-5انضمام اململكة إىل عضوية جملس
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة

ان�ضمت اململكة �إلى ع�ضوية �أول جمل�س حلقوق الإن�سان يف الأمم
املتحدة منذ �إن�شائه يف عام 2006م ،و�أًعيد انتخابها ع�ضو ًا يف هذا
املجل�س عن القارة الآ�سيوية مدة ثالث �سنوات جديدة بدء ًا من عام
2009م يف انتخابات املجل�س التي جرت بتاريخ 1430/5/17هـ ،ثم
�أُعيد انتخاب اململكة لع�ضوية املجل�س فرتة ثالثة (2014م2016-م)،
ومل يكن ذلك �إال تقدير ًا جلهود اململكة يف جمال حقوق الإن�سان.
وكان للهيئة م�شاركات ف ّعالة يف اجتماعات دورات جمل�س حقوق الإن�سان
من خالل تقدمي �أوراق العمل والعديد من املداخالت والتعليقات،
كذلك تقدمي بيانات ر�سمية با�سم اململكة العربية ال�سعودية ،جاء
فيها ت�أكيد عزم اململكة على تنمية ثقافة الت�سامح والعدل وامل�ساواة يف
العامل بالتعاون مع املنظومة الدولية مبا فيها جمل�س حقوق الإن�سان،
عالوة علىحث جمل�س حقوق الإن�سان على التزام احليادية وال�شفافية
واحلوار الفاعل والبناء وجتنب الت�سيي�س واالنتقائية� ،أي�ض ًا تناولت
تلك البيانات �إي�ضاح �أن اململكة ت�ستمد ت�شـريعاتها من �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية ال�سمحة التي �ساوت بني الـب�شر ،ودعت �إلى الت�سامح
والت�آلف ،و�أن مهمة حماية حقوق الإن�سان وتعزيزها تقع على عاتق
احلكومات تدعمها يف ذلك منظمات املجتمع املدين.
ويعقد وفد اململكة امل�شارك يف اجتماعات جمل�س حقوق الإن�سان
اللقاءات مع بع�ض اخلرباء يف الأمم املتحدة لال�ستفادة من جتاربهم
وخرباتهم يف جمال حقوق الإن�سان ،وكذلك االطالع من َكثب على �آلية
عمل املجل�س وامل�شاركة الفاعلة فيه ،وح�ضور االجتماعات التي تُعقد
على هام�ش الدورة ،والتي تُ�صاغ القرارات قبل عر�ضها على املجل�س.
كذلك يعقد وفد اململكة امل�شارك يف اجتماعات دورات جمل�س حقوق
الإن�سان لقاءات مع وزراء و�سفراء الدول ال�شقيقة وال�صديقة امل�شاركة
يف اجتماعات الدورات؛ بهدف العمل على تنمية عالقات اململكة
الدولية و�إبراز جهودها يف جماالت حقوق الإن�سان ،وبناء عالقات
متميزة مع امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال حقوق الإن�سان ،ومع موظفي
الأمم املتحدة ،ومع ممثلي بع�ض املنظمات هناك .ويزور الوفد املكاتب
وامل�ؤ�س�سات التابعة للأمم املتحدة لالطالع على �آخر الإ�صدارات يف
جمال حقوق الإن�سان.
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 2-5انضمام اململكة إىل معاهدات
واتفاقيات حقوق اإلنسان اإلقليمية
والدولية ودراسة االنضمام إىل
اتفاقيات جديدة

حافظت اململكة على عالقة تعاونٍ مع الهيئات التعاقدية املن�ش�أة
مبوجب االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان؛ فقد بد�أت اململكة منذ
�سنة 1998م يف تقدمي تقاريرها الدورية عن مدى تفعيل االتفاقيات
الدولية التي �صادقت عليها ،وهي:
•االتفاقية الدولية ملناه�ضة جميع �أ�شكال التمييز العن�صـري،
و�صادقت اململكة عليها يف عام 1997م.
•االتفاقية الدولية ملناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،و�صادقت اململكة عليها يف عام
1997م.
•االتفاقية الدولية ملناه�ضة كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة،
و�صادقت اململكة عليها يف عام 2000م.
•االتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،و�صادقت اململكة
عليها يف عام 2008م.
•الربوتوكول امللحق باالتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،و�صادقت اململكة عليه يف عام 2008م.
•االتفاقية الدولية حلقوق الطفل ،و�صادقت اململكة عليها يف عام
1996م.
•الربوتوكول الأول امللحق باالتفاقية الدولية حلقوق الطفل واخلا�ص
باال�ستغالل اجلنـ�سي للأطفال و�صادقت اململكة عليه يف عام
2010م.
•الربوتوكول الثاين امللحق باالتفاقية الدولية حلقوق الطفل واخلا�ص
با�ستغالل الأطفال يف النزاعات امل�سلحة و�صادقت اململكة عليه يف
عام 2010م.

•امليثاق العربي حلقوق الإن�سان املوافق عليه يف اجتماع جمل�س جامعة
الدول العربية املنعقد بتون�س يف عام 2004م ,و�صادقت اململكة
عليه مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )19/وتاريخ 1430/3/27هـ.
ٌ
طرف يف عدد من االتفاقيات الإقليمية يف جمال حقوق
واململكة
الإن�سان ،وهي:
•�إعالن القاهرة لن�شر وتعليم حقوق الإن�سان لعام 2000م.
•عهد حقوق الطفل يف الإ�سالم لعام 2005م.
•�إعالن الريا�ض حول حقوق الإن�سان يف ال�سلم واحلرب لعام
2003م.
•امليثاق العربي حلقوق الإن�سان املوافق عليه يف اجتماع جمل�س جامعة
الدول العربية املنعقد بتون�س يف عام 2004م ،وقد �صادقت اململكة
عليه مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )19/وتاريخ 1430/3/27هـ.
ودر�ست الهيئة م�س�ألة االن�ضمام �إلى عدد من العهود واالتفاقيات،
ومنها:
•العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،والعهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق االجتماعية واالقت�صادية والثقافية.
•االتفاقية الدولية للحماية من االختفاء الق�سري ُ
(�شكلت جلنة يف
هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء ال�ستكمال م�س�ألة االن�ضمام �إلى هذه
االتفاقية ،مب�شاركة خمت�صني من اجلهات احلكومية ذات ال�صلة
مبو�ضوع االتفاقية).
و�ش ّكلت الهيئة لهذا الغر�ض جلنة �شرعية وقانونية برئا�سة معايل
ع�ضو جمل�س هيئة حقوق الإن�سان ال�شيخ الدكتور�/صالح �إبن �إبراهيم
�آل ال�شيخ ،وع�ضوية عدد من �أ�صحاب الف�ضيلة العلماء والق�ضاة
واخلرباء القانونيني؛ ملراجعة معاهدات حقوق الإن�سان التي مل تن�ضم
�إليها اململكة .ورفعت اللجنة نتائج درا�ستها الت�أ�صيلية لالتفاقيات
ونتائج �أعمالها �إلى جمل�س الهيئة .كذلك ُك ِّل َفت اللجنة بدرا�سة جميع
التحفظات التي �أوردتها الدول عند ان�ضمامها �إلى اتفاقيات حقوق
الإن�سان ،مبا يف ذلك حتفظات اململكة؛ بهدف ت�أ�صيلها �شرع ًا ،والنظر
يف �إ�صدار بيانات تف�سريية يف حال احلاجة �إلى ذلك .و�ستكون هذه
الدرا�سة مرجع ًا علمي ًا واجناز ًا وطني ًا يف هذا املجال.

 3-5التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون
الفني بني اململكة ومفوضية األمم
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

نتيجة للنتائج الإيجابية لزيارة معايل املفو�ضة ال�سامية حلقوق
الإن�سان ال�سيدة /نافانيثم بيالي �إلى اململكة يف �شهر جمادى الأولى
من عام 1431هـ ،ولقائها خادم احلرمني ال�شريفني -يحفظه اهلل –
وبع�ض م�س�ؤويل الدولة ،رفعت الهيئة للمقام ال�سامي اقرتاح تعزيز

هذه العالقة مع مكتب املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان ،و�أن يتم
التفاو�ض معها للتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الفني ،وكذلك دعم
جهود املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان ،وبخا�صة العمل على �إن�شاء
موقع ملكتب املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان للناطقني بالعربية على
ال�شبكة العنكبوتية الإنرتنت.
ويف عام 1432هـ �صدر قرار جمل�س الوزراء رقم ( )208وتاريخ
1432/7/11هـ بتكليف رئي�س الهيئة بالتفاو�ض والتوقيع على مذكرة
تفاهم للتعاون الفني بني اململكة ممثل ًة بهيئة حقوق الإن�سان ومفو�ضية
الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان ،وذلك يف املقر الأوروبي للأمم
املتحدة يف جنيف .ويف عام 1433هـ �أجنزت الهيئة هذه املفاو�ضات
بنجاح ،ووقعت على مذكرة التفاهم التي و�صفتها املفو�ضة ال�سامية
ب�أنها الأولى من نوعها .وقد كان لذلك �صدى كبري لدى املفو�ضية
ال�سامية ،و ُقدّمت منحة مالية من خادم احلرمني ال�شريفني – يحفظه
اهلل  -بقيمة (مليون دوالر) �سنوي ًا ملدة خم�س �سنوات ،دعم ًا للمفو�ضية
يخ�ص�ص جزء منه
ال�سامية لن�شاطات و�أعمال املفو�ضية ال�ساميةَّ ،
لبناء موقع املفو�ضية ال�سامية للناطقني باللغة العربية على �شبكة
الإنرتنت .وكذلك دعم بقيمة ( )2.5مليون دوالر للربامج والأن�شطة
التي حتددها اململكة بالتن�سيق مع املفو�ضية؛ لعقد ندوات وور�ش عمل
توعوية حلقوق الإن�سان ،و�إحلاق �أبناء وبنات اململكة للتدريب والعمل
يف مكاتب الأمم املتحدة .واجلدير بالذكر �أن مذكرة التفاهم ت�ضمنت
البنود التالية:
1.1تعزيز قدرات املخت�صني يف اململكة يف جمال القانون الدويل
حلقوق الإن�سان وبخا�صة فيما يتعلق ب�آليات الأمم املتحدة وعمل
املنظمات الدولية املخت�صة ،وذلك من خالل �إيفاد موظفني
�سعوديني للعمل داخل �أجهزة املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان
يف جنيف ،ويف مكاتبها امليدانية ،يف �إطار برنامج الأمم املتحدة
اخلا�ص باملوظفني النا�شئني.
�2.2إعداد وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخ�ص�صة يف جماالت
حقوق الإن�سان داخل اململكة وخارجها ،على �أن ت�شمل برامج
للموظفني املكلفني بتنفيذ الأنظمة الوطنية ذات العالقة.
�3.3إعداد �أد ّلة ا�سرت�شادية للعاملني يف القطاعات املتعلقة بحقوق
الإن�سان تت�ضمن موجز ًا مب�سط ًا للقواعد واملعايري الدولية.
4.4دعم التعاون الفني بني الطرفني للم�ساعدة على تطوير دور
الق�ضاء يف حماية حقوق الإن�سان ،وي�شمل ذلك �إقامة ندوات حول
دور الق�ضاء يف حماية حقوق الإن�سان.
�5.5إعداد وعقد ندوات وم�ؤمترات ودورات وور�ش عمل متخ�ص�صة
يف جمال حقوق الإن�سان.
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6.6ترتيب وعقد اجتماعات خلرباء يف جماالت حقوق الإن�سان مع
الهيئة والأجهزة الق�ضائية واجلهات املعنية يف اململكة للم�ساهمة
يف تطوير �أ�ساليب العمل التي تكفل حماية حقوق الإن�سان ،مبا يف
ذلك مبادئ الأمم املتحدة اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات الوطنية و�إعداد
التقارير الدورية للمملكة طبق ًا اللتزاماتها الدولية.
7.7تقدمي امل�ساعدة التقنية والعملية ،وتزويد الهيئة باملطبوعات
والن�شرات الإعالمية والأبحاث العلمية واملعلومات املتعلقة
بامل�ؤمترات والندوات العلمية يف املجاالت التي ت�شملها هذه
املذكرة.
و�ستعمل الهيئة مع جميع اجلهات احلكومية والأهلية لتحقيق �أهداف
التعاون ،و ُيعد هذا �سبق ًا للعالقة بني اململكة وجمل�س حقوق الإن�سان.
ويجري العمل حالي ًا على تنفيذ بنود هذه املذكرة �إذ ُعقدت ثالث
برامج تدريبية تناولت مو�ضوعات �آليات حقوق الإن�سان واالتفاقيات
الدولية.

 4-5مساهمات الهيئة يف إعداد
التنظيمات اخلاصة مبنظمات وهيئات
ومكاتب حقوق اإلنسان االقليمية
والدولية املنشأة حديثًا

�ساهمت الهيئة يف درا�سة التنظيمات اخلا�صة ب�إن�شاء منظمات وهيئات
ومكاتب حقوق الإن�سان االقليمية والدولية ،ومن ذلك:
•مركز الأمم املتحدة للتدريب والتوثيق يف جمال حقوق الإن�سان –
الدوحة.
•الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان يف منظمة التعاون الإ�سالمي.
•مكتب حقوق الإن�سان بالأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج
العربية.
و�أوفدت الهيئة خرباءها للم�شاركة يف �صياغة تلك التنظيمات،
وبا�شرت تلك الهيئات واملنظمات واملكاتب �أعمالها يف جمال حقوق
الإن�سان.

 5-5مشاركات الهيئة يف املناسبات
واملؤمترات الدولية يف جمال حقوق
اإلنسان واستقبال الوفود األجنبية
املهتمة بحقوق اإلنسان
�إ�ضافة �إلى م�شاركة الهيئة يف اجتماعات دورات جمل�س حقوق الإن�سان
يف جنيف� ،شاركت الهيئة يف الندوات وامل�ؤمترات الدولية وور�ش العمل
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يف عدد من الدول منها :الواليات املتحدة الأمريكية ،والأردن ،وم�صر،
ولبنان ،و�سوريا ،والإمارات العربية املتحدة ،وقطر ،و�سلطنة ُعمان،
وتون�س ،واملغرب ،و�أملانيا ،وغريها من الدول .وقدمت وفود الهيئة يف
تلك الندوات وامل�ؤمترات �أوراق عمل خرجت عن ال�صورة النمطية
�إلى ال�صورة الفاعلة التي ا�ستجابت للمتغريات ،وا�ستفادت الهيئة من
التقارير املكتوبة عن حقوق الإن�سان يف اململكة ،و�سعت �إلى حتويلها �إلى
عامل �إيجابي ي�ضيف مواقع جديدة ملكانة الهيئة يف الداخل واخلارج،
وت�صدت للدعاوى �ضد اململكة بالرباهني التي تدح�ض االفرتاءات
واالدعاءات.
و ُيعد امل�ؤمتر العاملي للحوار الذي ُعقد يف مدريد� -إ�سبانيا خالل الفرتة
1429/8/15-13هـ ،حتت رعاية خادم احلرمني الـ�شريفني وجاللة
ملك �إ�سبانيا ،و�ضم علماء ومفكرين من �أتباع الديانات والفل�سفات
العقدية املختلفة ،من �أبرز امل�شاركات التي ح�ضـرتها الهيئة ،وقد �صدر
عنه ما ُعرف ب�إعالن مدريد الذي �أكد وحدة الب�شرية واحرتام كرامة
الب�شر ،واالهتمام بحقوق الإن�سان وتعزيز ثقافة احلوار والت�سامح بني
احل�ضارات والثقافات و�أتباع الديانات ،لي�ؤكد �سمو القيم الإ�سالمية
التي تن�شد العدل وامل�ساواة بني الـب�شر كافة ،حتقيق ًا للتعاي�ش والت�سامح
وتعزيز التفاعل احل�ضاري بني الأمم .وامتداد ًا مل�ؤمتر مدريد حلوار
الأديان ،نظمت الأمم املتحدة واململكة العربية ال�سعودية فعاليات
القمة الدولية للحوار بني الأديان التي انطلقت يف نيويورك بتاريخ /12
2008/ 8م ،وبحث امل�شاركون يف القمة التي ُعقدت مببادرة من خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود رحمه اهلل،
وح�ضرها نحو خم�سني رئي�س دولة وحكومة� ،سبل ن�شر ما ا�صطلح عليه
بثقافة ال�سالم عرب احلوار بني معتنقي خمتلف الديانات.
كذلك حر�صت الهيئة على ح�ضور �أعمال اللجنة العربية الدائمة
حلقوق الإن�سان يف جامعة الدول العربية ،و�ساهمت يف اجتماعات
جلانها الفنية خا�ص ًة فريق العمل املك ّلف بو�ضع اخلطة العربية للرتبية
على حقوق الإن�سان ومتابعة تنفيذها ،وقد ُانتخب �أحد �أع�ضاء جمل�س
الهيئة لرئا�سة اللجنة العربية الدائمة حلقوق الإن�سان يف جامعة الدول
العربية ،و ُانتخب ع�ضو ثانٍ من �أع�ضاء جمل�س الهيئة �سنة 1431هـ
لرئا�سة “جلنة امليثاق” يف اجلامعة.
و�شاركت الهيئة بفاعلية يف امل�ؤمتر العاملي ملناه�ضة العن�صرية (م�ؤمتر
ديربان  )2الذي ُعقد حتت رعاية الأمم املتحدة خالل الفرتة من
1430/5/3-4/28هـ ،و�أبرزت الهيئة جهود اململكة يف حماربة التمييز
والتفرقة العنـ�صرية ،و�أو�ضحت �أن �أنظمة اململكة حتظر ت�شكيل
املنظمات التي لها طابع عن�صري �أو ت�ؤيد التمييز العن�صري ،وجترم

من يقوم بتمويل �أن�شطة عن�صرية �أو �إ�صدار ن�شـرات �أو مواد حتر�ض
على الكراهية ،ذلك �أن اململكة ت�ستمد �أنظمتها من �أحكام الـ�شريعة
الإ�سالمية التي ت�ؤكد حق الإن�سان ب�صرف النظر عن جن�سه �أو لونه
�أو عرقه ،عالوة على �أن تلك الأنظمة تتما�شى مع ما ورد يف االتفاقية
الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري وغريها من
ال�صكوك واالتفاقيات الدولية ذات العالقة التي ان�ضمت �إليها اململكة.
و�شاركت الهيئة عامي 1431هـ و1432هـ بوفد برئا�سة رئي�س الهيئة
يف االجتماعات التي �أقامتها اجلمعية ال�صينية لدرا�سة حقوق الإن�سان
يف الدورتني الثالثة والرابعة ملنتدى حقوق الإن�سان يف بكني ،وتناولت
الدورة الثالثة والتي عقدت يف الفرتة � 21-19أكتوبر2010م مو�ضوع
“حقوق الإن�سان والتنمية ـ ـ �إعادة التفكري يف املفاهيم والنماذج
وال�سبل” .وتناولت الدورة الرابعة للمنتدى التي عقدت يف الفرتة
� 23 –21سبتمرب 2011م مو�ضوعات “التقاليد الثقافية والقيم
وحقوق الإن�سان”؛ حيث ناق�ش املنتدى مو�ضوع القيم وحقوق الإن�سان
والتقاليد الثقافية وحقوق الإن�سان والكرامة الإن�سانية ،و�أُلقيت كلمات
با�سم اململكة �أو�ضحت اجلهود الوطنية حلماية وتعزيز حالة حقوق
الإن�سان.
كذلك دُعي رئي�س الهيئة للم�شاركة متحدث ًا رئي�س ًا يف م�ؤمتر
((العنا�صر الإجرائية واملو�ضوعية ملالحقة ومقا�ضاة حاالت الإجتار
بالب�شر :مقارنة للنماذج واملعايري الدولية )) الذي نظمته جامعة
جونز هوبكنز بوا�شنطن –الواليات املتحدة الأمريكية ،وقد ت�ضمنت
كلمة اململكة ت�سليط ال�ضوء على جهود اململكة بقيادة خادم احلرمني
الـ�شريفني وما قامت وتقوم به يف �سبيل مواجهة جرائم الإجتار
بالأ�شخا�ص و�سبل مكافحتها ،ووجدت امل�شاركة �صدىً �إيجابي ًا من
امل�شاركني وخا�ص ًة ممثل املفو�ضية الأوروبية ورئي�س برنامج احلماية
يف جامعة جونز هوبكنز ،الذي �أبدى �شكره جلهود اململكة ودورها
القيادي يف املنطقة يف جمال مكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص.
و�أ�شاد بالنظام الذي �أ�صدرته اململكة يف جمال مكافحة الإجتار
بالأ�شخا�ص ،الذي ُيعد نظام ًا متقدم ًا �أخذت به بع�ض الدول الأع�ضاء
يف جامعة الدول العربية.
�أي�ض ًا �شملت امل�شاركات اخلارجية لوفود الهيئة ما يلي:
•امل�شاركة يف اللقاء العربي الأوروبي الأول للم�ؤ�س�سات الوطنية
حلقوق الإن�سان.
•امل�شاركة يف املنتدى العربي الرابع للرتبية والتعليم الذي ُعقد يف
عمان خالل الفرتة من  8-7ربيع الآخر 1428هـ.
•امل�شاركة يف البيان اخلتامي الحتفالية املر�أة العربية التي ُعقدت يف
الكويت خالل الفرتة 2007 /5/ 22-20م.

•امل�شاركة يف م�ؤمتر (ال�سالم والعدالة لبنتان �أ�سا�سيتان يف بناء
امل�ستقبل) املقام يف مدينة نورنبريغ الأملانية خـالل الفــرتة من
1428 / 6 /13-11هـ.
•امل�شاركة يف �أعمال الدورة ال�ساد�سة والأربعني ملنظمة اال�ست�شاريني
القانونية لدول �آ�سيا و�إفريقيا املنعقد يف كيب تاون بجنوب �إفريقيا
خــالل الفرتة من 1428/ 6/ 21 – 17هـ.
•االجتماع الثاين ملركز احلوار العربي الأوروبي امل�شرتك مل�ؤ�س�سات
حقوق الإن�سان الذي ُعقد يف العا�صمة الدمناركية كوبنهاجن خالل
الفرتة 2007 /10/ 22 – 21م.
•امل�شاركة يف الندوة اخلا�صة باال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل التي
�أُقيمت على هام�ش اجتماعات الدورة ال�ساد�سة ملجل�س حقوق
الإن�سان يف جنيف (اجلزء الثاين) بتاريخ 2007 / 12 / 13م.
•اللقاء ال�سنوي الثالث للم�ؤ�س�سات الوطنية حلماية حقوق الإن�سان
والنهو�ض بها يف العامل العربي الذي ُعقد يف الرباط خالل الفرتة
2007 /5/ 30 – 28م.
•امل�شاركة يف اجتماعات مركز احلوار العربي الأوروبي مل�ؤ�س�سات
الوطنية حلقوق الإن�سان الذي ُعقد بالقاهرة يف الفرتة
2008 /1/15- 13م.
•امل�ؤمتر العربي حول الإر�شادات والتوجيه الأ�سري الذي ُعقد يف
�إمارة ال�شارقة خالل الفرتة 2008 / 2 / 28-26م.
•منتدى املر�أة العربية والف�ضاء االت�صايل املعومل الذي ُعقد يف
اجلمهورية التون�سية خالل الفرتة 2008 / 3 / 26 – 25م.
•م�ؤمتر احلوار العربي الأوروبي الثالث للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق
الإن�سان حتت عنوان «الهجرة وحقوق الإن�سان» املنعقد بالعا�صمة
املغربية الرباط.
•برنامج الزائر الدويل يف الواليات املتحدة الأمريكية والتقاء
نا�شطي منظمات املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية العاملة
يف جمال حقوق الإن�سان يف الفرتة 2008 / 8/ 17 – 7/26م.
•احتفالية املنظمة الدولية للرتبية والثقافة والعلوم (اليون�سكو)
مبنا�سبة مرور ثالثني عام ًا على ت�أ�سي�سها ،وذلك خالل انعقاد
املجل�س التنفيذي مبقر املنظمة يف باري�س يف 2008 /9/ 30م.
•امل�ؤمتر الوزاري الثاين حول دور املر�أة يف تنمية الدول الأع�ضاء يف
منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي املنعقد يف القاهرة خالل الفرتة -24
2008/11/25م.
•م�ؤمتر الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان املنعقد يف القاهرة خالل
الفرتة  3-1دي�سمرب 2008م.
•امل�شاركة يف االجتماع الرابع الجتماعات احلوار العربي الأوروبي
للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان بهولندا يف 1430/3/12هـ.
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•امل�شاركة يف ندوة حقوق الطفل يف �أكادميية احلقوق الدولية بهولندا
يف 1430 / 6 / 15هـ.
•ح�ضور م�ؤمتر احلوار بني الأديان يف جنيف يف 1430/ 10 /15هـ.
من جانب �آخر ،وللمكانة والثقة التي حظيت بها اململكة عاملي ًا،
ا�ستقبلت الهيئة العديد من الوفود وال�شخ�صيات احلكومية وغري
احلكومية واملنظمات الدولية والإقليمية وبرملانيني و�سفراء ووزراء
و�أ�ساتذة جامعات وخرباء ونا�شطني يف جمال حقوق الإن�سان ،وتناولت
تلك الزيارات مناق�شة عالقة الهيئة باملنظمات والهيئات الدولية
والإقليمية وبيان �أهداف الهيئة وم�سرية حقوق الإن�سان يف اململكة
وبحث �أهم الق�ضايا املتعلقة بحقوق الإن�سان ،ومن �ضمن الوفود
الزائرة وفد الكوجنر�س الأمريكي ،ووفد الهيئة الأمريكية للحريات
الدينية ،ومن �ضمن ال�شخ�صيات احلكومية الزائرة للهيئة م�ساعد
وزير اخلارجية الأمريكية ال�سيد/راقيل �أريكا ،ووكيل وزارة العدل
بدولة الكويت ال�سيد�/سلطان بور�سلي ،ورئي�سة املجل�س الربملاين
ال�سوي�سري ،واملبعوث اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة لل�ش�ؤون
الإن�سانية الأ�ستاذ /عبدالعزيز الركبان ،ورئي�س جمعية حقوق الإن�سان
يف دولة البحرين ال�سيد /في�صل الفوالذ ،ووزير اخلارجية الكندي
ال�سيد /ماك�سيم برينييه ،واملقررة اخلا�صة املعنية بالعنف �ضد
املر�أة ال�سيدة /ياكن �إيرتورك .و ُيعر�ض يف امللحق الإح�صائي قائمة
بال�شخ�صيات والوفود الزائرة ملقر الهيئة.

 6-5االدعاءات الصادرة عن الهيئات
واإلجراءات
الدولية
واملنظمات
املتخذة حيالها

تتولى الهيئة م�س�ؤولية درا�سة التقارير الأجنبية حول حقوق الإن�سان
يف اململكة والرد على ما تت�ضمنه تلك التقارير من نقد وادعاءات �ضد
اململكة� ،أو تو�ضيح ما ُطرح فيها .وتتولى جلنة يف الهيئة ت�ضم ممثلني
لبع�ض الأجهزة احلكومية املعنية تقدمي الردود والإي�ضاحات الالزمة
ب�ش�أنها �إذا اقت�ضى الأمر ذلك .ومن بني تلك التقارير ،تقارير وزارات
اخلارجية يف كل من �أمريكا وال�سويد وبريطانيا ،وتقرير جمل�س العموم
الربيطاين� ،إ�ضاف ًة �إلى تقارير �أ�صحاب الواليات يف الأمم املتحدة من
خرباء م�ستقلني ومقررين خا�صني وفرق عمل ،كذلك تدر�س الهيئة
تقارير وكتابات وادعاءات عدد من املنظمات الدولية غري احلكومية
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مثل منظمة مراقبة حقوق الإن�سان (هيومن رايت�س ووت�ش) ومنظمة
العفو الدولية (�أمني�ستي ،انرتنا�شيونال) والفيدرالية الدولية حلقوق
الإن�سان ،وبع�ض اجلمعيات الوطنية التي قد تذكر يف تقاريرها
و�أن�شطتها ادعاءات جتاه اململكة.

الباب الرابع

الفصل السادس
النشر و اإلعالم
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 -6مركز النشر واإلعالم

ن�صت املادة الثانية ع�شرة من تنظيم الهيئة على �إن�شاء مركز للن�شر
والإعالم والتوثيق والرتجمة يف جمال حقوق الإن�سان ،يديره �أحد
�أع�ضاء جمل�س الهيئة املتفرغني بنا ًء على تر�شيح من رئي�س الهيئة.
ويهدف هذا املركز �إلى الإ�سهام يف ن�شر املبادئ واملفاهيم الأ�سا�سية
حلقوق الإن�سان التي تتفق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وت�أ�صيل
ثقافتها ،و�إقامة عالقات التعاون مع الهيئات الدولية وامل�ؤ�س�سات
احلكومية وغري احلكومية العاملة من �أجل النهو�ض بحقوق الإن�سان.
ومار�ست الهيئة من خالل املركز الأن�شطة الرئي�سة التالية:

•ن�شر كتاب «ثقافة حقوق الإن�سان».
•طباعة عبارات توعوية (رول �أب) منتقاة وتزويد فروع الهيئة بها.
•�إعداد ملف �إعالمي توعوي للجنة مكافحة الإجتار بالأ�شخا�ص.
•�إعداد حقيبة حتتوي على ما يلي:
1.1تقرير حالة حقوق الإن�سان يف اململكة العربية ال�سعودية.
2.2امللخ�ص التنفيذي حلالة حقوق الإن�سان يف اململكة العربية
ال�سعودية.
3.3تقرير اململكة العربية ال�سعودية (الأول) املقدم �إلى جمل�س
حقوق الإن�سان �ضمن �آلية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل
(( )UPRفرباير 2009 /م).
4.4تقرير اململكة العربية ال�سعودية (الثاين) املقدم �إلى جمل�س
حقوق الإن�سان �ضمن �آلية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل
(( )UPRنوفمرب 2013 /م).
5.5تقرير مكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص يف اململكة العربية
ال�سعودية.
وقد زود مركز الن�شر والإعالم يف الهيئة جميع �سفارات وبعثات خادم
احلرمني ال�شريفني يف اخلارج بهذه احلقيبة؛ لإحاطتها مبا مت حول
حقوق الإن�سان يف اململكة.

 2-6البحوث والدراسات

 1-6إعداد النشرات واجملالت واملطبوعات

قامت الهيئة خالل عام 1435هـ بالآتي:
•�إ�صدار ( )12عدد ًا من ن�شرة الهيئة ال�شهرية.
•�إ�صدار (� )4أعداد من جملة حقوق باللغتني العربية والإجنليزية.
•�إ�صدار العدد الأول من جملة حقوق الطفل باللغتني العربية
والإجنليزية.
•�إعادة طباعة جميع املطبوعات مبا يوازي (� 40ألف) ن�سخة.
•ترجمة كتاب حقوقي للأطفال �إلى اللغة الإجنليزية.
•ترجمة كتاب العنف الأ�سري �إلى اللغة الإجنليزية.
•ت�صميم علبة مطبوعات ت�ضم جميع املطبوعات الهيئة مفهر�سة
ب�شكل �أنيق.
•�إعادة ت�صميم املطويات لتنا�سب حجم علبة املطبوعات.
•ن�شر كتاب «حقوق املر�أة الزوجية يف النظام الق�ضائي ال�سعودي».
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يف جمال البحوث والدرا�سات قامت الهيئة خالل عام 1435هـ بالآتي:
•�إعداد وطباعة  2000ن�سخة من كتيب «مناهج الرتبية على حقوق
الإن�سان �إطار مفاهيمي».
•�إعداد درا�سة بعنوان «حقوق الإن�سان من العاملية واخل�صو�صية
مقاربة ثقافية».
•�إعداد م�سودة درا�سة «مدى توافر الثقافة احلقوقية يف البيئة
اجلامعية (درا�سة ميدانية)».
•العمل على ت�سهيل مهمة الباحثني الذين تتطلب درا�ساتهم م�سوح ًا
ميدانية على موظفي الهيئة.
•عر�ض كتاب «الرتبية على حقوق الإن�سان املدنية وال�سيا�سية يف
�ضوء املنهج الإ�سالمي».
•ورقة عمل حول «حقوق امل�سنني يف ال�شريعة الإ�سالمية».
•ورقة عمل الهيئة يف املنتدى االجتماعي عام 2014م املنعقد يف
جنيف بعنوان«حقوق امل�سنني و�أف�ضل املمار�سات يف هذا ال�ش�أن».

 3-6املناسبات والفعاليات

�شاركت الهيئة يف عدد من املنا�سبات والفعاليات الوطنية واملحلية
خالل عام 1435هـ ،منها ما يلي:
•املهرجان الوطني للرتاث والثقافة (اجلنادرية )29
�شاركت الهيئة يف املهرجان الوطني للرتاث والثقافة لعام 1435هـ
(اجلنادرية  )29للمرة اخلام�سة على التوايل ،وت�أتي م�شاركة الهيئة
�ضمن اجلهود املبذولة يف جمال ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان والتوعية
بها ،والتعريف بالأنظمة والإجراءات التي حتمي تلك احلقوق وتفعيلها
من خالل االت�صال املبا�شر باجلمهور.

وتكون جناح الهيئة املقام يف املهرجان من عدة �أق�سام:
ق�سم اال�ستقبال :ال�ستقبال الزوار والتعريف بجناح الهيئةومهامها بالإ�ضافة �إلى عر�ض وتوزيع �إ�صدارات الهيئة.
ق�سم اال�ست�شارات (الرجال) :للرد على اال�ستف�سارات والإفادةب�ش�أن ال�شكاوى ب�شكل مبا�شر والتوجيه.
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ق�سم اال�ست�شارات (الن�ساء) ال�ستقبال اال�ستف�سارات وال�شكاوىمن الن�ساء عرب ركن م�ستقل يحمل خ�صو�صيه .وي�شرف عليه
باحثات ومتخ�ص�صات ب�ش�ؤون الأ�سرة والطفل.
 ركن الطفل :وهو قاعة خم�ص�صة للأطفال ،ت�شتمل على كتيباتومرا�سم للأطفال ،ليتم من خاللها التعرف على مفهوم حقوق
الإن�سان.
ق�سم الإعالم اجلديد :احتوى هذا الق�سم على �شا�شات عر�ضتقوم بعر�ض املوقع الإلكرتوين للهيئة والتعريف به وكيفية تقدمي
ال�شكاوى واملقرتحات املتعلقة بحقوق الإن�سان من خالله.
 الن�شر التوعوي التثقيفي :احتوى اجلناح  60عبارة مطبوعةباللغتني العربية والإجنليزية مدعومة بال�صور وامل�شاهد
التو�ضيحية ،تتناول توجيهات و�إر�شادات توعوية وتثقيفية تتمحور
حول برنامج ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان.
•معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب للعام 1435هـ
�شاركت الهيئة يف معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب لعام 1435هـ من
خالل ركن خم�ص للهيئة ،وهي امل�شاركة اخلام�سة على التوايل للهيئة
يف هذا املعر�ض ،وقد توافد على ركن الهيئة �آالف الزوار منذ اليوم
الفتتاحه حتى اليوم الأخري له ،ووزع قرابة  4.000ن�سخة من جميع
مطبوعات و�إ�صدارات املركز ،وقد القت هذه املطبوعات ا�ستح�سان
زوار اجلناح الذين �أبدوا اهتمام ًا كبري ًا بالتعرف على مهام الهيئة
و�أن�شطتها .وفيما يتعلق باال�ستف�سارات وطلب اال�ست�شارات التي وردت
من الزوار ،فقد ُوجهوا لزيارة الإدارة املخت�صة باملقر الرئي�س للهيئة.
•مهرجان اليوم العاملي للطفل
�شاركت الهيئة يف فعاليات مهرجان اليوم العاملي للطفل الذي �أقيم
يف مركز امللك فهد الثقايف حتت رعاية معايل وزير الثقافة والإعالم
من خالل ركن خا�ص بالهيئة ،ووزعت الهيئة مطبوعاتها و�إ�صداراتها
على زوار الركن مع تقدمي �شرح كامل لأعمال ومهام الهيئة جتاه حقوق
الإن�سان ب�شكل عام وحقوق الطفل ب�شكل خا�ص ،وا�ستقبلت العديد من
اال�ستف�سارات وال�شكاوى من الزوار.
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•معار�ض اجلامعات واملدار�س التوعوية
�شاركت الهيئة يف فعاليات اليوم املفتوح واملعر�ض التوعوي بجامعة
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية من خالل الآتي:
1.1ركن للهيئة يف اليوم املفتوح بكلية العلوم االجتماعية (طالب)
2.2ركن للهيئة يف اليوم املفتوح بكلية العلوم االجتماعية (ق�سم
الإدارة والتخطيط الرتبوي) (طالبات).
3.3ركن للهيئة يف اليوم املفتوح بكلية العلوم االجتماعية (ق�سم
�أ�صول الرتبية) ( طالبات).
4.4املعر�ض التوعوي ومدته خم�سة �أيام (طالب).
5.5توزيع مطبوعات الهيئة يف �سياق ن�شر الثقافة احلقوقية بالإ�ضافة
�إلى اال�ست�شارات.
كذلك �شاركت الهيئة يف فعاليات �أخرى لعام 1435ه منها:
•اليوم العربي حلقوق الإن�سان.
•اليوم العاملي حلقوق االن�سان.
•اليوم العاملي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

 4-6إنتاج األفالم التوعوية

�أنتجت الهيئة العديد من الأفالم التوعوية الق�صرية اخلا�صة بن�شر
ثقافة حقوق الإن�سان خالل الفرتة املا�ضية ،والتي تهدف �إلى رفع
م�ستوى الوعي املجتمعي لعدة موا�ضيع تتعلق بحقوق الإن�سان ،ومنها:
1.1الع�ضل
2.2كيف تعامل العمالة املنزلية
3.3حق املطلقة يف ر�ؤية �أطفالها
4.4ب ّر الأم
أنت الأم
ِ �5.5
�6.6صلة الأرحام

7.7حقوق العمال
8.8حقوق الأطفال
9.9الت�سول
�1010أبي العزيز
1111من حقك
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الباب اخلامس
األداء املايل للهيئة وعقود
ومشروعات العمل املوقعة
معها
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 -1األداء املايل للهيئة

يظهر اجلدول رقم ( � )20إجمايل اعتمادات امليزانية و�إجمايل امل�صروفات للفرتة 1435-1427هـ.
اجلدول رقم (� :)20إجمايل اعتمادات امليزانية و�إجمايل امل�صروفات للفرتة 1435-1427هـ
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م

ال�سنوات املالية

�إجمايل اعتمادات امليزانية (بالريال)

�إجمايل امل�صروفات (بالريال)

1

1428/1427هـ

41.890.000

29.500.426.50

2

1429/1428هـ

53.633.109

42.807.315.49

3

1430/1429هـ

60.483.000

56.536.004.24

4

1431/1430هـ

65.270.000

64.652.246.05

5

1432/1431هـ

75.633.000

72.338.772.81

6

1433/1432هـ

75٫633٫000

72٫338٫772

7

1434/1433هـ

141.112.095

131.653.579

8

 1435/1434هـ

127٫381٫900

122٫403٫678
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 -2مباين الهيئة

مقرات لها لق�سميها الرجايل والن�سائي يف خمتلف مناطق اململكة.
يظهر اجلدول رقم (  )21قائمة املباين التي ا�ست�أجرتها الهيئة
ٍ
اجلدول رقم ( :)21قائمة مباين الهيئة امل�ست�أجرة
م

ا�سم املبنى امل�ست�أجر

تاريخ العقد

االيجار ال�سنوي
بالريال

مدة العقد تاريخ
بداية �أول تاريخ اال�ستحقاق
عقد

1

مبنى الريا�ض-الن�سوي

1432/4/1هـ

200.000.00

� 3سنوات

2

مبنى فرع ال�شرقية-الن�سوي

1432/11/1هـ

152.250.00

�سنة

1429/11/1هـ 1434/11/1هـ

3

مبنى فرع ال�شرقية-الن�سوي

1432/11/1هـ

152.250.00

�سنة

1429/11/1هـ 1434/11/1هـ

4

مبنى فرع مكة املكرمة

�سنة

1428/1/13هـ 1434/1/13هـ

1433/1/13هـ 1.068.700.00

1429/4/1هـ

مل يجدد له

5

مبنى فرع اجلوف (رجال)

1435/1/1هـ

220.000.00

� 3سنوات

1432/1/1هـ

1435/1/1هـ

6

مبنى فرع اجلوف (ن�ساء)

1435/1/1هـ

220.000.00

� 3سنوات

1432/1/1هـ

1435/1/1هـ

7

مبنى فرع ع�سري (رجال)

1435/1/1هـ

220.000.00

� 3سنوات

1432/1/1هـ

1435/1/1هـ

8

مبنى فرع ع�سري (ن�ساء)

1435/1/1هـ

220.000.00

� 3سنوات

1432/1/1هـ

1435/1/1هـ

9

مبنى فرع تبوك (رجال)

1433/9/18هـ

180.000.00

� 3سنوات 1433/10/7هـ 1435/10/7هـ

10

مبنى فرع تبوك (الن�سوي)

1433/9/18هـ

180.000.00

� 3سنوات 1433/10/7هـ 1435/10/7هـ

11

مبنى فرع املدينة املنورة (رجال)

1434/3/21هـ

200.000.00

� 3سنوات 1434/3/21هـ 1435/3/21هـ

12

مبنى فرع املدينة املنورة (ن�ساء)

1434/3/21هـ

200.000.00

� 3سنوات 1434/3/21هـ 1435/3/21هـ

13

مبنى املقر الرئي�س بالريا�ض (اجلديد) 1433/7/1هـ � 3 15.000.000.00سنوات

1433/7/1هـ

1435/7/1هـ

14

مبنى فرع الق�صيم (رجال)

1435/1/1هـ

65.000.00

� 3سنوات

1435/1/1هـ

1435/1/1هـ

15

مبنى فرع الق�صيم (ن�ساء)

1435/1/1هـ

15.000.00

� 3سنوات

1435/1/1هـ

1435/1/1هـ

الإجمايل

18.293.200.00
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 -3عقود ومشروعات العمل املوقعة مع الهيئة

يظهر اجلدول رقم (  )22عقود وم�شروعات العمل املوقعة مع الهيئة.

اجلدول رقم ( :)22عقود وم�شروعات العمل املوقعة مع الهيئة

م

تاريخ

ا�سم امل�شروع
التعميد

مدة امل�شروع
�إبرام العقد

تاريخ
بدء
امل�شروع /انتهاء امل�شروع
ت�سلم املوقع

قيمة العقد
(ريال �شهري ًا)

1

�صيانة ونظافة مقر
الهيئة 1435/1/23هـ
بالريا�ض الرجايل والن�سائي

2

�صيانة ونظافة فرع الهيئة
مبنطقة مكة املكرمة
�صيانة ونظافة فرع الهيئة
1435/2/11ههــ 2016/12/13م 17.926
باملنطقة
والن�سائي ال�شرقية الرجايل 1435/2/7هـ 1430/7/19هـ � 6أ�شهر 1435/4/17
�صيانة ونظافة
الق�صيم فرع الهيئة 1435/4/17هـ 1435/4/18هـ �سنة واحدة 1435/4/17هـ 1436/4/16هـ 13.000
مبنطقة

5

�صيانة
ونظافة فرع الهيئة 1434/10/13هـ
مبنطقة تبوك

6

�صيانة
ونظافة فرع الهيئة 1432/11/20هـ 1433/1/4هـ
مبنطقة ع�سري
�صيانة ونظافة فرع
الهيئة 1433/11/20هـ 1433/11/23هـ � 3سنوات 1432/12/23هـ 1435/12/22ه
2014/11/18مـ 7.225
مبنطقة اجلوف الرجايل
2011/11/19م
والن�سائي
ت�أمني احلرا�سات الأمنية ملقر
الهيئة بالريا�ض وفرع الهيئة 1433/7/24هـ 1433/9/6هـ � 3سنوات 1432/8/4ه
2011/7/5مـ 1435/9/5هـ 50.786
مبنطقة مكة املكرمة وفرع
الهيئة باملنطقة ال�شرقية
ت�أمني احلرا�سات ال
أمنية لفرع 1435/4/17هـ 1435/4/18هـ �سنة واحدة 1435/4/17هـ 1436/4/16هـ 13.800
الهيئة مبنطقة الق�صيم

3
4

7
8
9

1435/2/7هـ

1433/1/4هـ
-

-

� 6أ�شهر

1435/2/20هـ 1435/8/19هـ 10.000

� 6أ�شهر 1432/10/13هـ 1435/4/13هـ 10.200
� 3سنوات 1433/3/29ه
2012/2/21مـ 1436/3/28هـ

 10ت�أمني احلرا�سات ال
ع�سريأمنية لفرع 1434/10/25هـ
الهيئة مبنطقة
 11ت�أمني احلرا�سات الأمنية لفرع
الهيئة مبنطقة اجلوف

-

1435/2/1هـ

1435/2/1هـ

عملية �
إ�صدار وطباعة جملة 1434/4/20هـ
 12حقوق الإن�سان

1434/5/1هـ

128

� 6أ�شهر

1435/1/23هـ 1435/7/22هـ 66.493

التقرير ال�سنوي 1435هـ (2014م)

7.800

� 10أ�شهر 1434/10/25هـ 1435/4/24هـ 14.000
�7
أ�شهر و1435/2/1 7هـ 1435/9/1هـ
�أيام
� 6أعداد

-

22.200

932.100
ُ
ا�صدر � 4أعداد للأعداد ال�ستة

129
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الباب السادس
الصعوبات واملعوقات
واحللول املقرتحة

131

أو ًال -الصعوبات واملعوقات

تواجه الهيئة عدد ًا من ال�صعوبات واملعوقات التي تقلل من �أداء مهامها
وواجباتها املن�صو�ص عليها يف “تنظيم هيئة حقوق الإن�سان” على
الوجه املطلوب ،منها ما يلي:
�1.1ضعف “ اال�ستقاللية املالية والإدارية” املمنوحة للهيئة للتحرك
جتاه العديد من الق�ضايا مبا يفر�ضه الو�ضع القائم ،لذلك وبنا ًء
على الأمر ال�سامي الكرمي رقم ( )43479وتاريخ 1432/10/5هـ
القا�ضي باملوافقة على ما ر�آه رئي�س هيئة حقوق الإن�سان يف �ش�أن
�أهمية تطوير تنظيم الهيئة ،رفعت الهيئة (م�شروع تنظيم هيئة
حقوق الإن�سان) �إلى املقام ال�سامي بتاريخ 1434/8/22هـ ،ور�أت
فيه االقت�صار على تعديل بع�ض مواد التنظيم احلايل ،دون حاجة
�إلى �إ�صدار تنظيم جديد ،و�أن هذه التعديالت تتفق مع (املعايري
الدولية) املنظمة لعمل امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان يف
العامل ،والتي تُعد الأ�سا�س الذي تقوم عليه جلنة التن�سيق الدولية
يف اعتماد ت�صنيف امل�ؤ�س�سة �أو الهيئة اخلا�صة بحقوق الإن�سان
يف دول العامل ،وخروج ًا من االنتقادات املحلية والدولية للتنظيم
احلايل للهيئة ومنها مالحظة مفو�ضة الأمم املتحدة ال�سامية
حلقوق الإن�سان عندما زارت اململكة ،وكذلك ما �أثارته دول
عديدة عند عر�ض التقرير الدوري ال�شامل للمملكة يف جمل�س
حقوق الإن�سان.
�2.2صعوبة �إيجاد خرباء وكوادر متخ�ص�صة وطنية كافية يف جمال
حقوق الإن�سان؛ وذلك ب�سبب غياب التخ�ص�صات الأكادميية
يف جماالت حقوق الإن�سان يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل ومراكز
التدريب املعتمدة يف اململكة ،مما ترتب عليه عدم وجود كوادر
�سعودية م�ؤهلة تعمل يف �إطار املنظمات الدولية املعنية بحقوق
الإن�سان ،و�أفقد اململكة احلق يف اال�ستغالل الأمثل ل�شغل الوظائف
يف املنظمات الدولية والإقليمية التي ت�ساهم فيها اململكة مالي ًا
وذلك بقدر م�ساهمتها.
3.3عدم حتقيق اال�ستقاللية الإدارية يف عمليات التعيني واال�ستقطاب
والرتقية ،وغياب املزايا الوظيفية واملالية التي تغري بالعمل يف
هيئة حقوق الإن�سان.
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ثان ًيا -احللول املقرتحة:

فيما يلي بع�ض من احللول املقرتحة لل�صعوبات واملعوقات التي تواجه
الهيئة �أثناء �أداء مهامها:
1.1مراجعة تنظيم هيئة حقوق الإن�سان؛ ليتوافق مع املعايري الدولية
ال�صادرة عن هيئة الأمم املتحدة ،التي ت ّ
ُنظم عمل امل�ؤ�س�سات
الوطنية حلقوق الإن�سان ،مبا يحقق للهيئة اال�ستقالل املايل
والإداري عن ال�سلطة التنفيذية.
�2.2إيجاد تخ�ص�صات وم�سارات ومناهج �أكادميية يف م�ؤ�س�سات
التعليم العايل يف اململكة متخ�ص�صة يف جماالت حقوق الإن�سان
كافة.
3.3قيام املعاهد احلكومية املخت�صة ومراكز التدريب املعتمدة بو�ضع
برامج تدريبية متخ�ص�صة يف جماالت حقوق الإن�سان؛ لإعداد
وت�أهيل خمت�صني يف هذا املجال.

الباب السابع
امللحق اإلحصائي
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 -1احصائيات املركز الرئيس وفروع الهيئة للشكاوى الواردة وتصنيفاتها

جدول رقم ( :)1عدد ال�شكاوى الواردة املت�سلمة يف مركز الهيئة الرئي�س يف مدينة الريا�ض م�صنف ًة بح�سب نوع احلق  /احلقوق لعام 1433هـ
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عدد ال�شكاوى
ال�صادرة
عدد ال�شكاوى
جلهة
االخت�صا�ص

م

نوع احلق  /احلقوق

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

حماية حقوق ال�سجناء
امل�ساواة
العمل
الرتبية والتعليم
التملك
اجلن�سية
احلماية من التع�سف
احلركة والتنقل
ال�سمعة والكرامة
الرعاية االجتماعية
الرعاية ال�صحية
الأمن
الك�سب امل�شروع
الزواج وتكوين الأ�سرة
اللجوء �إلى الق�ضاء
املالية
التعبري
العي�ش يف بيئة �سليمة
�أخرى

297
32
165
21
58
62
98
35
13
95
62
12
10
15
45
93
3
27
165

الإجمايل
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ردت عليها
اجلهة
املخت�صة

مل ترد
اجلهة
املخت�صة

ال�شكاوى التي
�أنهاها املركز
الرئي�س

137
4
38
9
27
36
21
9
3
60
30
2
6
8
28
9
37

91
2
10
1
12
3
4
1
15
12
1
2
3
7
4
4

46
2
28
8
15
33
17
9
2
45
18
1
4
5
21
7
33

160
28
127
12
31
26
77
26
10
35
32
10
10
9
37
65
3
18
128

464

170

294

844

جدول رقم (:)2عدد ال�شكاوى الواردة املت�سلمة يف فرع الهيئة يف منطقة مكة املكرمة م�صنف ًة بح�سب نوع احلق  /احلقوق لعام 1433هـ
م

نوع احلق  /احلقوق

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

تعزيز وحماية حقوق الإن�سان على �أر�ض الواقع
املوقوفون وال�سجناء
اجلن�سية
العمل و�سالمة بيئته و�إتباع �أنظمته
احلماية من التع�سف يف املعاملة والتعذيب
احلماية من العنف الأ�سري
ال�سمعة والكرامة
التملك
احلركة والتنقل
التعبري وامللكية الفكرية
الأمن
اللجوء �إلى الق�ضاء
الرتبية والتعليم
املالية
الرعاية ال�صحية
الرعاية االجتماعية
البيئة ال�سليمة
امل�ساواة �أمام الأحكام ال�شرعية والأنظمة
الك�سب امل�شروع
الزواج وتكوين الأ�سرة
�أخرى
الإجمايل

اجلن�س

الإجمايل

املنجز

املحال
للجهات
احلكومية

قيد الدرا�سة

9
4
11
9
7
2
5
1
15
2
3
3
9
2
4

1
27
35
75
27
30
1
17
4
1
1
22
10
18
22
22
8
8
5
9

15
8
19
5
13
3
6
3
2
10
4
4
8
10
4
2
2
13

343

131

560

ذكور

�إناث

1
10
10
94
33
19
4
25
8
1
2
14
8
23
20
19
11
12
5
20

41
37
11
8
31
2
3
1
33
8
2
13
22
1
2
6

1
51
47
105
41
50
6
28
8
1
3
47
16
25
33
41
12
12
7
26

560

86

560
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جدول رقم (:)3عدد ال�شكاوى الواردة املت�سلمة يف فرع الهيئة يف منطقة مكة املكرمة م�صنف ًة بح�سب نوع احلق  /احلقوق لعام 1435هـ
م

نوع احلق  /احلقوق

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

تعزيز وحماية حقوق الإن�سان على �أر�ض الواقع
املوقوفون وال�سجناء
اجلن�سية
العمل و�سالمة بيئته و�إتباع �أنظمته
احلماية من التع�سف يف املعاملة والتعذيب
احلماية من العنف الأ�سري
ال�سمعة والكرامة
التملك
احلركة والتنقل
التعبري وامللكية الفكرية
الأمن
اللجوء �إلى الق�ضاء
الرتبية والتعليم
املالية
الرعاية ال�صحية
الرعاية االجتماعية
البيئة ال�سليمة
امل�ساواة �أمام الأحكام ال�شرعية والأنظمة
الك�سب امل�شروع
الزواج وتكوين الأ�سرة
�أخرى
الإجمايل
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اجلن�س

الإجمايل

املنجز

املحال للجهات
احلكومية

قيد
الدرا�سة

1
134
32
99
27
32
3
36
4
1
5
32
16
23
29
20
26
9
5
16

39
35
14
9
45
1
1
2
32
6
1
6
13
1
3
7

1
173
67
113
36
77
4
37
4
1
7
64
22
24
35
33
26
10
8
23

1
84
10
30
9
24
2
10
2
1
23
5
9
5
6
4
1
3
6

36
44
80
22
35
2
27
2
1
6
31
15
15
27
23
18
9
3
14

53
13
3
5
18
10
2
3
4
4
2
3

550

215

765

235

410

120

ذكور

�إناث

جدول رقم ( :)4عدد ال�شكاوى الواردة املت�سلمة يف فرع الهيئة يف منطقة اجلوف م�صنف ًة بح�سب نوع احلق  /احلقوق لعام 1435هـ
م

نوع احلق  /احلقوق

العدد

1
2
3
4
5
6
7

حماية حقوق ال�سجناء
امل�ساواة
العمل و�سالمة بيئته و�إتباع �أنظمته
الرتبية والتعليم والثقافة
التملك
اجلن�سية
احلماية من التع�سف يف املعاملة وحظر التعذيب

21
8
4
2
4
12

8
9
10
11
12
13

احلركة والتنقل
ال�سمعة والكرامة
الرعاية االجتماعية
الرعاية ال�صحية
الأمن
الك�سب امل�شروع

4
2
2
1
2
2

14
15
16
17
18

الزواج وتكوين الأ�سرة
اللجوء �إلى الق�ضاء
البيئة ال�سليمة
التعبري وامللكية الفكرية
تكوين جمعيات

1
4
1
-

19
20
21
22

امل�ستوى املعي�شي الكايف
اخرى
ق�ضايا �أُنهيت من مكتب امل�شرف العام
ق�ضايا الر�صد

3
14
87
29

الإجمايل

203
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جدول رقم ( :)5عدد ال�شكاوى الواردة املت�سلمة يف فرع الهيئة يف املنطقة ال�شرقية م�صنف ًة بح�سب الق�سم لعام 1435هـ
الق�سم

العدد

الق�سم الرجايل

74

الق�سم الن�سائي

13

ق�ضايا الر�صد

29

ق�ضايا �أُنهيت من مكتب امل�شرف العام

87

الإجمايل

203

جدول رقم ( :)6عدد ال�شكاوى الواردة املت�سلمة يف فرع الهيئة يف املنطقة ال�شرقية م�صنف ًة بح�سب النوع لعام 1435هـ

1

م

النوع

العدد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

العنف الأ�سري
الأحوال ال�شخ�صية
الأحوال املدنية
الق�ضائية
الإدارية
العمالية
الأخطاء الطبية
�سجناء
�إ�صالح ذات البني
�أخرى

35
30
31
48
20
29
2
42
29
70

الإجمايل

� -1إجمايل الت�صنيف ال يت�ساوى مع �إجمايل ال�شكاوى الواردة وذلك لأن بع�ض ال�شكاوى تتكون من �أكرث من ت�صنيف.
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جدول رقم ( :)7عدد ال�شكاوى الواردة املت�سلمة يف فرع الهيئة يف حائل م�صنف ًة بح�سب نوع احلق  /احلقوق لعام 1435هـ
م

نوع احلق  /احلقوق

العدد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

تعزيز حقوق الإن�سان على الأر�ض
املوقوفون وال�سجناء
اجلن�سيـة
العمل و�سالمة بيئته واتباع �أنظمته
احلماية من التع�سف والتعذيب
احلماية من العنف الأ�سري
ال�سمعة والكرامة
التملك
احلركة والتنقل
التعبري وامللكية الفكرية
الأمن
اللجوء �إلى الق�ضاء
الرتبية والتعليم
املالية
الرعاية ال�صحية
الرعاية االجتماعية
البيئة ال�سليمة
امل�ساواة �أمام الأحكام ال�شرعية والأنظمة
الك�سب امل�شروع
الزواج وتكوين الأ�سرة
�أخــرى

9
13
6
5
5
32
3
13
7
1
3
21
7
14
15
24
8
15
4
1
3

الإجمايل

209
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جدول رقم ( :)8عدد ال�شكاوى الواردة املت�سلمة يف فرع الهيئة يف حائل م�صنف ًة بح�سب اجلن�س لعام 1435هـ
عدد الق�ضايا

م

النوع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

تعزيز حقوق الإن�سان على الأر�ض
حقوق املوقوفني وال�سجناء
احلق يف اجلن�سيـة
حق العمل و�سالمة بيئته واتباع �أنظمته
حق احلماية من التع�سف والتعذيب
حق احلماية من العنف الأ�سري
حق ال�سمعة والكرامة
حق التملك
حق احلركة والتنقل
احلق يف التعبري وامللكية الفكرية
حق الأمن
حق اللجوء �إلى الق�ضاء
احلق يف الرتبية والتعليم
احلقوق املالية
حق الرعاية ال�صحية
حق الرعاية االجتماعية
احلق يف البيئة ال�سليمة
احلق يف امل�ساواة �أمام الأحكام ال�شرعية والأنظمة
حق الك�سب امل�شروع
حق الزواج وتكوين الأ�سرة
�أخــرى
الإجمايل
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ذكور

�إناث

7
12
4
5
3
14
2
13
5
1
2
11
4
9
9
18
7
6
3
1
0

2
1
2
0
2
18
1
0
2
0
1
10
3
5
6
9
1
8
1
0
3

الإجمايل

9
13
6
5
5
32
3
13
7
1
3
21
7
14
15
24
8
15
4
1
3
209

 -2احصائيات املركز الرئيس وفروع الهيئة للزيارات التفقدية
جدول رقم ( :)9عدد الزيارات التفقدية التي قامت بها �أفرع الهيئة م�صنف ًة بح�سب املحافظة/املنطقة لعام 1435هـ (رجال)
اجلهة

املحافظة/املنطقة

مركز �شرطة املن�صور
مركز �شرطة الكعكية
مركز �شرطة العزيزية
مركز �شرطة جرول
ال�سجن العام بالعا�صمة املقد�سة
�إ�صالحية العا�صمة املقد�سة
م�ست�شفى النور التخ�ص�صي
مرور العا�صمة املقد�سة
مركز �شرطة ال�شرفية
مركز �شرطة اجلنوبية
مركز �شرطة ال�شمالية
مركز �شرطة ال�سالمة
مركز �شرطة الكندرة
مركز �شرطة النزلتني
جامعة امللك عبدالعزيز
�شرطة حمافظة جدة
ال�سجن العام بربميان
�إ�صالحية برميان
دار املالحظة
�سجون املباحث العامة بجدة
م�ست�شفى ال�صحة النف�سية
م�ست�شفى الأمل
مركز الت�أهيل ال�شامل
الأحوال املدنية
�شرطة منطقة الباحة
�إ�صالحية منطقة الباحة
مرور حمافظة املخواة
مرور حمافظة بلجر�شي
ال�سجن العام مبنطقة الباحة
مكافحة املخدرات
مركز �شرطة املخواة
�شرطة حمافظة القنفذة
م�ست�شفى حمافظة القنفذة
مرور حمافظة القنفذة
جوازات منطقة املدينة املنورة
بلدية قباء
مركز �شرطة ال�شرفية
هيئة التحقيق واالدعاء العام
مكافحة املخدرات

مكة املكرمة

جده

الباحة

القنفذه
املدينة املنورة
الطائف
الليث
الإجمايل

العدد

1
1
1
1
1
4
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
25
12
2
20
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

104
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جدول رقم (:)10الزيارات التفقدية التي قامت بها �أفرع الهيئة م�صنف ًة بح�سب املحافظة/املنطقة ونوع الزيارة لعام 1435هـ (ن�ساء)
املحافظة/املنطقة

مكة املكرمة

جده

الطائف
�إ�ضم
مي�سان
املدينة املنورة

142
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اجلهة

نوع الزيارة

دار الرعاية االجتماعية
مركز الت�أهيل ال�شامل للإناث
م�ؤ�س�سة رعاية الفتيات
�سجن برميان
مركز خديجة عطار يف م�ست�شفى �سليمان فقيه
مركز �صحي قوى الأمن
دار احل�ضانة االجتماعية
�إدارة الأحوال املدنية
�إدارة جوازات منطقة مكة املكرمة
دار احل�ضانة االجتماعية
مركز مكافحة الت�سول ورعاية �ش�ؤون اخلادمات.
اجلمعية الفي�صلية اخلريية الن�سوية
مركز الت�أهيل ال�شامل للإناث
دار الرتبية االجتماعية لبنات
دار الرعاية االجتماعية للم�سنات
دار احلماية مبحافظة
حمافظة �إ�ضم
حمافظة مي�سان
مركز الت�أهيل ال�شامل للإناث

تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية

جدول رقم ( :)11الزيارات التفقدية التي قام بها فرع الهيئة يف املنطقة ال�شرقية م�صنف ًة بح�سب املحافظة لعام 1435هـ
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

اجلهة

حي النور (بنا ًء على ما ُن�شر يف بع�ض ال�صحف املحلية عن وجود مياه تراكمية يف احلي)
�إدارة توقيف الوافدين
�إدارة املتابعة االجتماعية
ال�سجن العام
�إدارة توقيف الوافدين
�إدارة توقيف الوافدين
اجلوازات ( �شعبة الوافدين)
ال�شرطة
الدفاع املدين
�إدارة الرتبية والتعليم
اجلوازات ( �شعبة الوافدين)
دار احل�ضانة التابعة لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
�سجن الن�ساء
مركز الت�أهيل ال�شامل
مركز الت�أهيل ال�شامل
مركز الت�أهيل ال�شامل
مكتب املتابعة االجتماعية ( مكافحة الت�سول) ( حالة )
ال�سجن ( حالة)
م�ؤ�س�سة رعاية الفتيات
م�ست�شفى حفر الباطن املركزي
م�ست�شفى امللك خالد العام
م�ست�شفى الوالدة والأطفال
مركز الأمري �سلطان لأمرا�ض الكلى
مركز املحمدية ال�صحي
م�ست�شفى ر�أ�س تنورة العام
مركز �صحي ر�أ�س تنورة
م�ست�شفى اجلبيل العام
م�ست�شفى القطيف املركزي
م�ست�شفى �صفوى العام
دار احلماية االجتماعية (حالة)
املدر�سة االبتدائية الثامنة باجلبيل (حالة)
زيارة حالة
�إدارة التوجيه بغرب الدمام (حالة معنفة)
�سجن املباحث

املحافظة

الدمام
االح�ساء
االح�ساء
االح�ساء
الدمام
الدمام
اجلبيل
اجلبيل
حفر الباطن
حفر الباطن
حفر الباطن
الدمام
االح�ساء
حفر الباطن
الدمام
االح�ساء
الدمام
االح�ساء
االح�ساء
حفر الباطن
حفر الباطن
حفر الباطن
حفر الباطن
حفر الباطن
را�س تنورة
را�س تنورة
اجلبيل
القطيف
�صفوى
الدمام
اجلبيل
االح�ساء
الدمام
الدمام
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جدول رقم ( :)12الزيارات التفقدية التي قام بها فرع الهيئة يف منطقة اجلوف م�صنف ًة بح�سب اجلهة لعام 1435هـ

144

م

اجلهة

املنطقة/املحافظة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ال�سجن العام
�سجن املحافظة
توقيف �إدارة الدفاع املدين
ال�سجن العام
ال�سجن العام
ال�سجن العام
ال�سجن العام
زيارة رئي�س هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
ال�سجن العام
توقيف �إدارة املرور
ال�سجن العام
توقيف �إدارة الوافدين
توقيف �إدارة مكافحة املخدرات
توقيف �شرطة
توقيف مركز �شرطة الفي�صلية
توقيف مركز �شرطة ح�صيدة
توقيف �إدارة مرور
دار املالحظة االجتماعية
توقيف �إدارة حر�س احلدود
توقيف �إدارة مكافحة املخدرات
توقيف �إدارة البحث اجلنائي
توقيف �إدارة الوافدين
توقيف مركز �شرطة العزيزية
توقيف مركز �شرطة اخلالدية
توقيف مركز �شرطة قارا
توقيف مركز �شرطة �صوير
توقيف مركز �شرطة زلوم
�سجن حمافظة
توقيف مركز �شرطة حمافظة دومة اجلندل
توقيف مركز �شرطة حمافظة طربجل
�سجن حمافظة طربجل
توقيف �إدارة مرور حمافظة طربجل
توقيف �إدارة مكافحة املخدرات يف حمافظة طربجل
ال�سجن العام مبنطقة احلدود ال�شمالية
توقيف الثكنة الع�سكرية مبنطقة احلدود ال�شمالية
توقيف �إدارة املرور يف حمافظة رفحاء

�سكاكا
طريف
�سكاكا
�سكاكا
�سكاكا
�سكاكا
�سكاكا
اجلوف
�سكاكا
�سكاكا
القريات
القريات
القريات
القريات
القريات
القريات
القريات
القريات
القريات
�سكاكا
�سكاكا
�سكاكا
�سكاكا
�سكاكا
قارا
�صوير
زلوم
دومة اجلندل
دومة اجلندل
طربجل
طربجل
طربجل
طربجل
احلدود ال�شمالية
احلدود ال�شمالية
رفحاء

التقرير ال�سنوي 1435هـ (2014م)

م

اجلهة

املنطقة/املحافظة

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

توقيف �إدارة املخدرات يف حمافظة رفحاء
توقيف �شرطة حمافظة رفحاء
توقيف حر�س احلدود يف حمافظة رفحاء
ال�سجن العام يف حمافظة رفحاء
مركز الت�أهيل ال�شامل يف منطقة تبوك
مركز الت�أهيل ال�شامل يف منطقة اجلوف
مركز الت�أهيل ال�شامل يف منطقة احلدود ال�شمالية
ال�سجن العام يف منطقة تبوك
توقيف �إدارة البحث اجلنائي يف منطقة تبوك
توقيف مركز �شرطة ال�سليمانية يف منطقة تبوك
توقيف مركز �شرطة القاد�سية يف منطقة تبوك
توقيف �إدارة الوافدين يف منطقة تبوك
توقيف �إدارة مكافحة املخدرات يف منطقة تبوك
دار املالحظة االجتماعية يف منطقة تبوك
توقيف �إدارة الدفاع املدين يف منطقة تبوك
توقيف �إدارة مرور منطقة اجلوف
�سجن منفذ حالة عمار
توقيف حر�س احلدود يف منفذ حالة عمار
�سجن الن�ساء يف �سكاكا
مدينة احلجاج يف مركز �أبو عجرم
�سجن حمافظة القريات
م�ست�شفى القريات العام
توقيف �شعبة الوافدين
توقيف �إدارة مكافحة املخدرات
توقيف �شرطة حمافظة القريات
توقيف مركز �شرطة الفي�صلية
دار املالحظة االجتماعية
توقيف حر�س احلدود

رفحاء
رفحاء
رفحاء
رفحاء
تبوك
اجلوف
احلدود ال�شمالية
تبوك
تبوك
تبوك
تبوك
تبوك
تبوك
تبوك
تبوك
اجلوف
حالة عمار
حالة عمار
�سكاكا
مركز �أبو عجرم
القريات
القريات
القريات
القريات
القريات
الفي�صلية
القريات
القريات

جدول رقم ( :)13الزيارات التفقدية التي قام بها فرع الهيئة يف منطقة اجلوف (الق�سم الن�سائي) م�صنف ًة بح�سب اجلهة لعام 1435هـ
م

اجلهة

1
2
3
4
5
6
7

جمعية الأطفال املعوقني
�سجن الن�ساء يف مدينة �سكاكا
دار احلماية االجتماعية
�سجن الن�ساء يف مدينة �سكاكا
مركز الت�أهيل ال�شامل
م�ست�شفى ال�صحة النف�سية يف �سكاكا
دار احلماية االجتماعية
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جدول رقم ( :)14الزيارات التفقدية التي قام بها فرع الهيئة يف حائل م�صنف ًة بح�سب اجلهة ونوع الزيارة لعام 1435هـ
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رقم

اجلهة

نوع الزيارة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

م�ست�شفى امللك خالد
مركز الت�أهيل ال�شامل
الإدارات الن�سائية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
جمعية �سفانة للخدمات ال�صحية
جمعية �أج�أ الن�سائية
جمعية الإ�سكان اخلريية
ركز الت�أهيل ال�شامل
مركز الندى للم�سنني
�سجن حائل العام
ال�ضمان االجتماعي
مركز تنمية املر�أة والطفل
م�ست�شفى بقعاء العام
رايل حائل الأن�شطة امل�صاحبة
مركز التنمية االجتماعية
مركز نا�صر الر�شيد لرعاية االيتام
مركز الت�أهيل ال�شامل
�إمارة منطقة حائل
مركز الأمري �سلمان للمعوقني
قرية الرقب
حمافظة بقعاء
�شرطة العزيزية

طارئة تفقدية
طارئة تفقدية
تفقدية
تعريفية
تعريفية
تعريفة
تعريفية
تعريفية
طارئة
طارئة
تفقدية
تعريفية
تعريفية طارئة
تفقدية
تعريفية
طارئة تفقدية
تفقدية
تعريفية
تعريفية تفقدية
تفقدية
تفقدية
طارئة تفقدية

التقرير ال�سنوي 1435هـ (2014م)

جدول رقم ( :)15الزيارات التي قام بها فرع الهيئة يف حائل لبع�ض مدار�س املنطقة م�صنف ًة بح�سب ونوع الزيارة لعام 1435هـ
م

ا�سم املدر�سة

نوع الزيارة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

االبتدائية الثالثة والثالثون
املتو�سطة الرابعة
الثانوية العا�شرة
الرو�ضة اخلام�سة
الثانوية اخلام�سة
االبتدائية االولى
املتو�سطة الثالثة
�أوائل اململكة
الثانوية النموذجية
امل�سارات العاملية
امل�سارات العاملية (ريا�ض اطفال)
االبتدائية املتو�سطة النموذجية
االبتدائية الثالثة حتفيظ قر�آن
الرو�ضة احلكومية االولى
الثانوية الرابعة والع�شرون
املتو�سطة الثانية
االبتدائية اخلام�سة وال�ستون
املتو�سطة ال�ساد�سة ع�شر
االبتدائية التا�سعة ع�شر
املتو�سطة الثالثة والع�شرون
االبتدائية اخلام�سة واالربعون
املعهد الفكري االبتدائي
االبتدائية االربعني
املتو�سطة الواحدة والثالثون
الثانوية الواحدة والع�شرون

تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
تفقدية
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جدول رقم (� :)16إح�صائيات فرع الهيئة يف منطقة ع�سري لعام 1435هـ
م

النوع

العدد

املنتهية

اجلارية

1
2
3
4

ال�شكاوى الواردة
ق�ضايا الر�صد ال�صحفي فيما يتعلق يف اجلوانب احلقوقية
الزيارات
اال�ست�شارات

330
108
47
318

267
90
-

63
18
-

 -3إحصائيات املركز الرئيس وفروع الهيئة لألنشطة اإلعالمية
جدول رقم ( :)17قائمة بالأن�شطة والفعاليات التي �أعدتها الهيئة م�صنف ًة بح�سب املنطقة/املحافظة خالل الفرتة 1434-1432هـ
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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الربنامج

املنطقة/
املحافظة

اجلوف
اجلوف
�أبها
�أبها
�أبها

ور�شة عمل «حقوق الإن�سان بني الواقع وامل�أمول»
ندوة «حقوق الإن�سان بني ال�شريعة والقانون»
ور�شة عمل «حقوق الإن�سان بني الواقع وامل�أمول»
حلقة نقا�ش «الق�ضاء واملعايري الدولية حلقوق الإن�سان»
ور�شة عمل «حقوق االن�سان و احلوكمة الأمنية»
دورة «الق�ضاء ومبادئ حقوق الإن�سان» للق�ضاة يف حماكم منطقة اجلوف و�أع�ضاء هيئة التحقيق واالدعاء
اجلوف
العام وهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
اجلوف
دورة «حقوق الإن�سان واحلوكمة الأمنية» لرجال الأمن
اجلوف
حما�ضرة عن حقوق الإن�سان ب�إدارة مكافحة املخدرات
اجلوف
ندوة «�أحمي حقي» باملركز ال�صيفي مبركز �صوير
الدمام
م�ؤمتر «مكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص»
الريا�ض
ندوة تعريفية عن (حماية حق املر�أة) باملعهد التقني للبنات
الريا�ض
ور�شة عمل «تنمية مهارات االت�صال يف احلوار»
الريا�ض
ندوة «تطور حقوق الإن�سان يف ال�سعودية»
اجلوف
حما�ضرة تعريفية بحقوق الإن�سان لأفراد الدوريات الأمنية
ندوة «�شرح نظام مكافحة الإجتار بالأ�شخا�ص»�شارك فيها رجال ال�ضبط اجلنائي و�أع�ضاء هيئة الأمر
اجلوف
باملعروف والنهي عن املنكر و�أع�ضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام
ندوة «�شرح نظام مكافحة الإجتار بالأ�شخا�ص» �شارك فيها رجال ال�ضبط اجلنائي والق�ضاة يف املحكمة احلدود
ال�شمالية
االدارية و�أع�ضاء هيئة االمر باملعروف والنهي عن املنكر و�أع�ضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام

التقرير ال�سنوي 1435هـ (2014م)

العام

1432هـ
1432هـ
1432هـ
1432هـ
1432هـ
1432هـ
1432هـ
1432هـ
1432هـ
1433هـ
1433هـ
1433هـ
1433هـ
1433هـ
1434هـ
1434هـ

جدول رقم ( :)18الأن�شطة والفعاليات التي قام بها فرع الهيئة يف منطقة اجلوف م�صنف ًة بح�سب نوع الن�شاط لعام 1435هـ
م

الن�شاط

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ور�شة عمل الردود UBR

م�شاركة الفرع مبهرجان الزيتون
دورة « مبادئ حقوق الإن�سان يف ال�شريعة اال�سالمية مبنا�سبة اليوم العربي حلقوق الإن�سان «
حما�ضرة تعريفية بالهيئة يف �أكادميية نايف للأمن الوطني مبنطقة اجلوف
ور�شة عمل «مهام و�صالحيات فروع الهيئة»
حما�ضرة تعريفية بالهيئة لطالب مدار�س القمم الأهلية
حما�ضرة تعريفية بالهيئة لطالب جامعة اجلوف
ور�شة عمل باال�شرتاك مع هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر عن دورها يف حماية حقوق الإن�سان
ندوة ن�سائية حقوقية يف جممع كليات البنات بجامعة اجلوف
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جدول رقم ( :)19قائمة بالأن�شطة والفعاليات التي �أعدها فرع الهيئة يف منطقة مكة املكرمة لعام 1435هـ
م

الربنامج

ال�شخ�ص/اجلهة امل�شاركة

1

ملتقى العنف الأ�سري من املنظور احلقوقي

فرع وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية� /إدارة احلماية
االجتماعية

2
3
4
5
6
7

دورة تدريبية داخل مقر الهيئة بعنوان (�آليات الوقاية من التحر�ش اجلن�سي عند الأطفال) بح�ضور
عدد من من�سوبات القطاعات الر�سمية املختلفة
حما�ضرة بعنوان (العنف الأ�سري وكيفية التعامل معه) مدتها يومان
حما�ضرة بعنوان (حقوق املري�ض) داخل مقر الهيئة بح�ضور عدد من من�سوبات القطاعات الر�سمية
املختلفة
حما�ضرة بعنوان (العنف الأ�سري)
دورة تدريبية بعنوان (حتليل امل�شاعر الإن�سانية) بح�ضور عدد من من�سوبات القطاعات الر�سمية
املختلفة.
امل�شاركة يف ملتقى التوا�صل اال�ست�شاري يف مركز امللك في�صل للم�ؤمترات يف جامعة امللك عبد العزيز
مبحا�ضرة تعريفية عن الهيئة �إ�ضافة �إلى امل�شاركة يف املعر�ض امل�صاحب

حما�ضرة بعنوان (العنف الأ�سري)
8
حما�ضرة بعنوان (العنف الأ�سري)
9
ً
تن�سيق وتنظيم ملتقى (وبالوالدين �إح�سانا) مدة يومني ،واملتحدثون يف امللتقى هم:
1.1رئي�س املحكمة العامة بجدة ف�ضيلة ال�شيخ عبد الرحمن عبد العزيز احل�سيني
2.2د.هاين الغامدي امل�ست�شار النف�سي واملتخ�ص�ص يف العالقات الأ�سرية
�3.3أ .هاين الزهراين ع�ضو هيئة التحقيق والإدعاء العام بجدة
10
4.4مدير عام ال�ش�ؤون االجتماعية بجدة الأ�ستاذ عبد اهلل بن �أحمد �آل طاوي
5.5مدير الهيئة العامة للإعالم املرئي وامل�سموع مبنطقة مكة املكرمة واملدينة املنورة و�شمال
وجنوب اململكة الأ�ستاذ � /سعود بن علي ال�شيخي.
11

�إعداد الربنامج التدريبي (�آليات التعامل مع املر�ض النف�سي) داخل مقر الهيئة

12

برنامج تعريفي عن (خماطر ال�سموم واملبيدات احل�شرية) داخل مقر الهيئة
التن�سيق لدورة (رعاية الق�ضاء يف اململكة العربية ال�سعودية حلقوق الإن�سان العامة واخلا�صة) �أقيمت
داخل مقر الهيئة بح�ضور عدد من من�سوبات القطاعات الر�سمية املختلفة
التن�سيق مع �إدارة مراكز الأحياء لإقامة العديد من املحا�ضرات يف عدة مراكز منها مركز الأمري فواز
ومركز حي العزيزية ومركز حي ال�شاطئ
زيارة توا�صلية مل�ؤ�س�سة تراث و�أثر يف البلد التاريخية
التن�سيق والإعداد حلملة رم�ضان اخلري

17

حما�ضرة بعنوان ( غ�سل الأموال وعالقته بالإجتار بالأ�شخا�ص)

13
14
15
16
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التقرير ال�سنوي 1435هـ (2014م)

�أ .اعتدال عطيوي
مدر�سة مملكتي
د.خالد �إدري�س
مدر�سة الرو�ضة الرابعة
املدرب  /يا�سر ن�صار
مركز امللك في�صل
للم�ؤمترات يف جامعة امللك
عبد العزيز
املدر�سة الثانوية ()68
املدر�سة الثانوية ()84

جمموعة من الأطباء
مب�ست�شفى ال�صحة النف�سية
د� .صالح املن�شاوي
د .عي�سى الغيث
مراكز الأحياء
م�ؤ�س�سة تراث و�أثر
م�ؤ�س�سة تراث و�أثر
ع�ضو هيئة التحقيق واالدعاء
العام املحقق جابر ال�سحاقي

جدول رقم ( :)20قائمة الوفود وال�شخ�صيات احلكومية وغري احلكومية الزائرة للهيئة
الوفود/ال�شخ�صيات الزائرة

م

م

الوفود/ال�شخ�صيات الزائرة

 20لقاء املمثل الإقليمي ملفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني لدى دول جمل�س التعاون اخلليجي
 21نائب امل�ست�شارة االحتادية ووزير خارجية �أملانيا

1

وزير حقوق الإن�سان الباك�ستاين

2

�أع�ضاء وفد منظمة مراقبة حقوق الإن�سان

3

ع�ضو الربملان الأملاين

22

4

وفد الربملان الهولندي

23

5

وفد م�ؤ�س�سة نيو �أمريكا

24

6

وفد جامعة برن�ستون (� 10أ�شخا�ص)

25

7

وفد نادي مدريد

26

8

ال�سيدة �أريكا ،م�س�ؤولة حقوق املر�أة باخلارجية الأمريكية

27

9

وفد الربملان الهولندي

28

 10وفد خرباء االحتاد الأوروبي

29
30

 11رئي�س حقوق الإن�سان الكويتي الأ�ستاذ /طارق �آل �شيخان
ال�سيد/
الك�سندر ماكدونالد ،وامل�ست�شار اجلديد /نك هيث (ال�سفارة 31
 12الربيطانية)
 13امل�س�ؤولة ال�سيا�سية الأمريكية
�سميث /جيفر �سابورا ،وال�سيد� /ستيفني 32
قال�س ،وال�سيد /جيفري

وفد جمعية تكافل الكويتية
ال�سفري /مارك ليغون مدير مكتب مكافحة الإجتار
بالب�شر بوزارة اخلارجية الأمريكية
ليزا كارل ،م�ست�شارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية بوزارة اخلارجية
الأمريكية
�ألفون�سو�س فان امل�ست�شار باخلارجية الهولندية
�سفري املفو�ضية الأوروبية باململكة
الربوفي�سورة� /إليزابيث ريت�شارد ،مهتمة بحقوق
الإن�سان(،جامعة الينوي) ب�أمريكا
ال�سيد /جان هم�ساك ،رئي�س الربملان الت�شيكي
ال�سيد /يان دالندر ،ال�سفري ال�سويدي املفو�ض حلقوق
الإن�سان بوزارة اخلارجية الهولندية
ال�سيد /لويجي ناربوين� ،سفري املفو�ضية الأوروبية
ال�سيد /يا�سوتو�شي ني�شيمورا ،نائب وزير اخلارجية
الياباين
الدكتور رالف براك�سبي وال�سيد كر�سنت رك ،احلزب
الدميوقراطي االجتماعي امل�سيحي
وفد الرتويكا الأوروبي برئا�سة �سفري الت�شيك رئي�س
االحتاد الأوروبي
لقاء وزير خارجية فنلندا

� 14أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ الفرن�سي

33

 15الوفد الربملاين الأوروبي

34

 16لقاء �سفري حقوق الإن�سان بوزارة اخلارجية بهولندا

 35لقاء وفد م�ست�شاري وم�ساعدي الكوجنر�س الأمريكي
 36لقاء ال�سفري الأمريكي ال�سيد /جيم�س �سميث وامل�س�ؤولة
ال�سيدة /مارلون رام
 37لقاء ال�سفري الكندي

 19لقاء رئي�س الق�سم القن�صلي بال�سفارة الإندوني�سية بالريا�ض

 38لقاء وكيل وزارة اخلارجية الرنويجية

 17لقاء نائب رئي�س الربملان الرنويجي
 18لقاء املفو�ضة ال�سامية حلقوق الإن�سان
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