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كلمة الرئيس

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

في�سرني �أن �أقدِّ م تقرير الأداء ال�سنوي لهيئة حقوق الإن�سان للعام المالي 1439-1438هـ (2017م) ،وفق ًاللفقرة
العا�شرة من المادة الخام�سة من تنظيم الهيئة ال�صادر بقرار مجل�س الوزراء رقم ( )207وتاريخ1426/8/8هـ
والمعدّل بقرار مجل�س الوزراء رقم ( )237وتاريخ 1437 / 6 / 5هـ  .وقد روعي في �إعداده االمتثاللقواعد �إعداد
التقارير ال�سنوية ال�صادرة بالأمر ال�سامي الكريم رقم ( )26345وتاريخ 1422/12/19هـ.
ويطيب لي �أن �أرفع عبارات ال�شكر واالمتنان �إلى مقام خادم الحرمين ال�شريفين الملك�سلمان بن عبد العزيز
�آل �سعود  -حفظه اهلل  -على ما حظيت به هيئة حقوق الإن�سان من دعم متوا�صل ،تمثل في عدد من القرارات
والأوامر التي عززت م�سيرة حقوق الإن�سان في المملكة ،ومنها  -على �سبيل المثال -الأمر ال�سامي الكريم رقم
( )33322وتاريخ 1438/7/21هـ الذي ن�ص على دعم هيئة حقوق الإن�سان لتتولى -بالتن�سيق مع الجهات الحكومية
المعنية -و�ضع ما يلزم من برامج للتعريف باالتفاقيات الدولية التيان�ضمت �إليها المملكة.
كما �أ�شري �إىل قرار جمل�س ال��وزراء رقم ( )237وتاريخ 1437/6/5ه��ـ املت�ضمن تعديل تنظيم الهيئة بتطبيق
نظامي العمل والت�أمينات االجتماعية على من�سوبيها ،حيث مت خالل العام املايل 1439/1438هـ ت�سكنياملوظفني
على كادر الهيئة اجلديد ،وذلك وفق ًا للهيكل التنظيمي اجلديد لهيئة حقوق الإن�سان الذي �أقرهجمل�س الهيئة ،حيث
مت ا�ستحداث ثالث من الوكاالت هي :وكالة الهيئة للتعاون الدويل ،ووكالة الهيئة حلماية حقوق الإن�سان ،ووكالة
الهيئة للموارد امل�ؤ�س�سية ،وت�ضم �إدارات جديدة مثل الإدارة العامةللتخطيط اال�سرتاتيجي والتميز امل�ؤ�س�سي ،والإدارة
العامة لل�شراكات والتوا�صل ،وعدد من الإداراتوالوحدات التنظيمية الأخرى كما هو مبني يف ثنايا هذا التقرير .
ن�ص عليها تنظيمها ،و�سعيها
ي�ستعر�ض  التقرير �أداء الهيئة لمهامها المتعلقة بحماية حقوق الإن�سان التي َّ
للت�أكد من تنفيذ الجهات الحكومية لم�س�ؤولياتها في هذا ال�ش�أن ،حيث بلغ عدد الزيارات المنفذة �إلى ال�سجون
ودور التوقيف ودور المالحظة االجتماعية وم�ؤ�س�سات رعاية الفتيات (1229) زي��ارة ،للوقوف على مدى تمتع
المحكومين والموقوفين بكامل حقوقهم التي كفلتها لهم ال�شريعة الإ�سالمية والأنظمة المرعية ،ومدى مالءمة
ذلك مع المعايير الدولية لحقوق ال�سجناء.
ويظهر التقرير قيام الهيئة بم�س�ؤوليتها في تلقي ال�شكاوى في مختلف مجاالت حقوق الإن�سان ،حيث بلغمجموعها
(� )2433شكوى ،تم االنتهاء من  %67منها ،وما تزال الهيئة تدر�س �أو تتوا�صل مع الجهاتالحكومية ذات العالقة
لإنهاء الباقي منها.
ومما يظهره التقرير قيام الهيئة بالرد على التقارير المتعلقة بحقوق الإن�سان ،وفقا للفقرةالخام�سة من المادة
(الخام�سة) من تنظيم هيئة حقوق الإن�سان الذي ين�ص على اخت�صا�ص مجل�س الهيئة "بالموافقة على تقارير
المملكة المتعلقة بحقوق الإن�سان ،ورفع ما يلزم منها من قبل رئي�س الهيئة �إلى الملك  .وقد �أعدت الهيئة وفق ًا
الخت�صا�صها عدد ًا من التقارير في هذا ال�ش�أن.
14
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كلمة الرئيس

كما ي�ستعر�ض التقرير �أطر التعاون بين الهيئة والجهات ذات ال�صلة �سواء المحلية �أو الإقليمية �أو الدولية،
حيثوقعت الهيئة مذكرة تعاون مع وزارة التعليم لتحقيق المزيد من التن�سيق والتكامل بينهما في جميع المجاالت
التي تخدم حقوق الإن�سان ،ون�شر ثقافة حقوق الإن�سان وقيمها في مناهج التعليم في مختلف المراحل وتوظيف
الأن�شطة التعليمية والتربوية لتعزيز هذه الثقافة والتدريب عليها ،كما �شاركت الهيئة في تد�شينالبوابة التعليمية
الإلكترونية لحقوق الإن�سان "وطني يحمي حقوقي" بالتعاون مع وزارة التعليم بهدف تعريف طلبة التعليم العام
بثقافة حقوق الإن�سان بما يمكنهم من معرفة حقوقهم ،ومعرفة ما يوفره لهموطنهم في مجال حقوق الإن�سان.
و�شاركت الهيئة مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية في تنظيم الدورة الأولى للم�ؤتمر الوزاري حول م�ؤ�س�سة
الزواج والأ�سرة والحفاظ على قيمها في الدول الأع�ضاء في منظمة التعاون الإ�سالمي وذلك في مدينةجدة للفترة
1438/5/12-11هـ.
ويك�شف التقرير عن التزام الهيئة بن�شر ثقافة حقوق الإن�سان ،حيث عملت الهيئة خ�لال ال�سنة المالية
1439/1438ه��ـ على و�ضع برامج تثقيفية ،من خالل المحا�ضرات والندوات وال��دورات التدريبية وور�ش العمل
والأن�شطة والفعاليات التوعوية في معظم مناطق المملكة وبمختلف الو�سائل� ،شملت التوعية بمعظم الحقوق،
�إ�ضافة �إلى ن�شر عدد من المطبوعات والمجالت وتوزيعها ،وتقديم ا�ست�شارات حقوقية ،من خالل الم�شاركة في
المنا�سبات العامة� ،إ�ضافة �إلى الحمالت التوعوية.
�إلى جانب ذلك ،يتناول التقرير تمثيل الهيئة للمملكة في عدد من الزيارات والم�ؤتمرات والفعاليات والمحافل
الإقليمية والدولية ،لإظهار ال�صورة الحقيقية لحالة حقوق الإن�سان داخل المملكة العربية ال�سعودية التي تنطلق
في حمايتها لتلك الحقوق من مبادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحة ،والت�أكيد -في الوقتنف�سه  -على �أنَّ
المملكة ملتزمة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإن�سان.
كما ي�شير التقرير �إلى اللقاءات والزيارات التي قام بها م�س�ؤولو الهيئة ،حيث ا�ست�ضافت الهيئة وفود ًا زائرة
عقدت معها جل�سات حوارونقا�ش ،لإي�ضاح اخت�صا�صات الهيئة ،و�إبراز جهودها في حماية وتعزيز حقوق الإن�سان،
وا�ستعرا�ض ما تممن تطورات في هذا المجال خالل ال�سنوات الما�ضية.
وختام ًا �سوف تعمل الهيئة على ا�ستكمال م�سيرتها واال�ضطالع بم�س�ؤوليتها عن حماية حقوق الإن�سان وتعزيزها
وفق مبادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحة؛ �سعي ًا لتحقيق تطلعات خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان
بن عبد العزيز �آل �سعود ،و�سمو وليالعهد الأمين الأمير محمد بن �سلمان بن عبد العزيز ،يحفظهما اهلل.
واهلل ولي التوفيق

بندر بن محمدالعيبان

رئيس هيئة حقوق اإلنسان
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الوضع اإلداري

يتكون التنظيم الإداري للهيئة من مجل�س الهيئة وعدد من الوحدات التنظيمية واللجان ،وهي على النحوالآتي:
أ - مجلس الهيئة واللجان التابعة له
تشكيل مجلس الهيئة:

حددت المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة ،ت�شكيل المجل�س على النحو الآتي:
1 .1رئي�س الهيئة   :رئي�س ًا
2 .2نائب رئي�س الهيئة   :نائب ًا للرئي�س
3 .3ثمانية ع�شر ع�ضو ًا على الأقل يعينون ب�أمر من الملك لمدة �أربع �سنوت قابلة للتجديد ،ويكونونمتفرغين
للعمل فيها خالل مدة الع�ضوية.
�4 .4ستة �أع�ضاء على الأقل غير متفرغين يعينون ب�أمر من الملك لمدة �أربع �سنوات قابلة للتجديد.
ومجل�س الهيئة هو ال�سلطة المهيمنة على �ش�ؤون الهيئة وت�صريف �أمورها ،ويتخذ جميع ال�سبل الالزمةلتحقيق
�أغرا�ضها ،وي�ستمد �صالحياته من تنظيم الهيئة.
ويعقد مجل�س الهيئة جل�سة عادية كل �أ�سبوعين ،ويحدد تاريخ الجل�سة وموعدها بقرار من رئي�س المجل�س،
ولرئي�س المجل�س تقديم الجل�سة �أو ت�أجيلها �أو عقد جل�سة طارئة �إذا دعت الحاجة �إلى ذلك ،وال يعد االجتماع
نظامي ًا� ،إال �إذا ح�ضره �أغلبية �أع�ضاء مجل�س الهيئة بمن فيهم الرئي�س �أو نائبه ،ويتكون المجل�س في دورته الحالية
من ( )18ع�ضو ًا متفرغ ًا و(� )10أع�ضاء غير متفرغين.
أعمال المجلس ونشاطاته:

ُ�شكل مجل�س الهيئة لدورته الثالثة بموجب الأم��ر الملكي الكريم رقم ( )55154وتاريخ 1437/11/14ه���ـ  ،
ومار�س المجل�س مهامه المنوطة به� ،إذ عقد ( )16جل�سة خالل العام المالي 1439/1438ه��ـ   ،ناق�ش خاللها
( )64مو�ضوع ًا من المو�ضوعات المتعلقة بحقوق الإن�سان ذات العالقة بالق�ضايا ال�شرعية والقانونية ،وحقوق
الأ�سرة والمر�أة والطفل ،والعدالة الجنائية ،والحقوق المدنية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية،
واتخذ ب�ش�أنها عدد ًا من التو�صيات الالزمة و�أ�صدر في �ضوئها ( )26قرار ًا ،كما �أنجزت لجانالمجل�س (الدائمة
والم�ؤقتة) خالل هذه الفترة عدد ًا من المو�ضوعات ،وفق ًا الخت�صا�ص كل منها.
اللجان التابعة للمجلس:

�ش ّكل مجل�س الهيئة عدد ًا من اللجان لأداء مهام معينة تدخل في اخت�صا�ص المجل�س ،وذلك وفق ًالل�صالحيات
الممنوحة له بموجب الفقرة ( )١٨من (المادة الخام�سة) من تنظيم الهيئة ،ومن هذه اللجان:
اللجنة العامة:

تتكون اللجنة العامة لمجل�س الهيئة من رئي�س المجل�س ونائبه ور�ؤ�ساء لجان المجل�س الدائمة ،وتنظر اللجنة
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العامة في المو�ضوعات التي يحيلها �إليها رئي�س الهيئة ،ولها على وجه الخ�صو�ص ما ي�أتي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

�1إع��داد م�شروع الخطة العامة للمجل�س ،بما يم ّكنه من �إنجاز الأعمال وتحقيق الأه��داف ،وعر�ضه على
المجل�س العتمادها.
2تحديد اخت�صا�صات اللجان الدائمة.
3الت�أكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعر�ض على المجل�س ،و�إقرار ما يرفقبها
عند �إدراجها �ضمن جدول �أعمال المجل�س.
4و�ضع جدول �أعمال اجتماعات المجل�س.
5الف�صل فيما يحيله �إليها رئي�س الهيئة �أو مجل�س الهيئة من اعترا�ضات على م�ضمون محا�ضر جل�سات
المجل�س �أو على نتائج الت�صويت وفرز الأ�صوات� ،أو غير ذلك من االعترا�ضات التي قد تثار�أثناء جل�سات
المجل�س ،ولها دعوة الع�ضو المعتر�ض و�سماع وجهة نظره ،ويكون قرارها في ذلكنهائي ًا.
�6أي �أعمال �أخرى يحيلها �إليها مجل�س الهيئة �أو رئي�س مجل�س الهيئة.

اللجان الدائمة:

تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد من الأع�ضاء يحدده المجل�س على �أال يقل عن �أربعة �أع�ضاء لكل
لجنة ،ويختار المجل�س ه�ؤالء الأع�ضاء ،وي�سمي الأع�ضاء من بينهم رئي�س اللجنة ونائبه.
 ويوجد حالي ًا �ست لجان دائمة ،يخت� ص كل منها بالأنظمة واللوائح والمو�ضوعات المتعلقة بمجالها ،ومتابعة
تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح وال�صكوك الدولية التي �أ�صبحت المملكة طرف ًا فيها ،المتعلقة
باخت�صا�ص اللجنة ،والك�شف عن التجاوزات التي ت�شكل انتهاك ًا لحقوق الإن�سان بالمخالفة لهذه الأنظمةواللوائح
وال�صكوك ،كما تخت�ص كل لجنة بدرا�سة التقارير الدولية ال�صادرة من الدول �أو المنظماتالدولية ،وذلك فيما
يدخل في اخت�صا�ص اللجنة من مو�ضوعات .وتخت�ص كل لجنة �إ�ضافة �إلى ذلك بما ي�أتي:
 .1لجنة الشؤون الشرعية والقانونية:

وتخت�ص بدرا�سة املو�ضوعات التي ُتثار حول احلريات الدينية والت�سامح واملذاهب ،واملو�ضوعات التي ُتثارحول
العقوبات البدنية (القتل ،القطع ،الرجم ،اجللد) ،و�إقامة الدعاوى ،و�إعداد الرد عليها .ودرا�سة  املو�ضوعاتاملتعلقة
ب�إ�صالح ذات البني ،وال�صكوك الدولية التي مل تن�ضم �إليها اململكة ،وحتفظات اململكة علىال�صكوك الدولية .

 .2لجنة الحقوق المدنية والسياسية:

وتخت�ص بدرا�سة المو�ضوعات المتعلقة بالحقوق المدنية وال�سيا�سية ،ومتابعة تطبيق اتفاقية الق�ضاء علىجميع
�أ�شكال التمييز العن�صري ،ومراجعة تقرير المملكة الدوري ب�ش�أنها ،ومتابعة ما ي�صدر من لجنة الق�ضاء على
التمييز العن�صري التابعة للأمم المتحدة من تو�صيات.

 .3لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية:

وتخت�ص بدرا�سة املو�ضوعات املتعلقة باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية ،ومتابعة تطبيق اتفاقية حقوقالأ�شخا�ص 
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ذوي الإعاقة ،ومراجعة تقرير اململكة الدوري ب�ش�أنها ،ومتابعة ما ي�صدر من اللجنة املعنية بحقوقالأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة التابعة للأمم املتحدة من تو�صيات ،وزيارة دور الإيواء االجتماعية و�إعداد التقاريرب�ش�أنها.
 .4لجنة الحقوق الثقافية والتوعية بحقوق اإلنسان:

وتخت�ص بدرا�سة المو�ضوعات المتعلقة بالحقوق الثقافية والتوعية بحقوق الإن�سان ،وق�ضايا الر�أي العام ذات
ال�صلة بحقوق االن�سان الثقافية خا�صة فيما يتعلق بحرية الأعمال الأدبية والفنية ،و�إعداد ال�سيا�سةالعامة لتنمية
الوعي بحقوق الإن�سان ،واقتراح �سبل العمل على ن�شر ثقافة حقوق االن�سان والتوعية بها ،واقتراح اال�ستراتيجية
وال�سيا�سة الإعالمية للهيئة ،ومتابعة �إ���ص��دار الن�شرات والمجالت والمطبوعات المت�صلة ب���أه��داف الهيئة
واخت�صا�صاتها ،و�إبداء الر�أي في عقد الم�ؤتمرات والندوات الداخلية والدولية في م�سائلحقوق الإن�سان.
 .5لجنة األسرة والمرأة والطفل:

وتخت�ص بدرا�سة المو�ضوعات المتعلقة بحقوق الأ�سرة والمر�أة والطفل ،ومتابعة تطبيق اتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة ،ومراجعة تقرير المملكة الدوري ب�ش�أنها ،ومتابعة تنفيذ ما ي�صدر من اللجنة
المعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة التابعة للأمم المتحدة من تو�صيات ،ومتابعة تطبيق اتفاقية حقوق
الطفل ،وبروتوكوليها ،ومراجعة تقرير المملكة الدوري ب�ش�أنها ،ومتابعة تنفيذ ما ي�صدر من لجنة حقوق الطفل
التابعة للأمم المتحدة من تو�صيات.
 .6لجنة شؤون العدالة الجنائية:

وتخت�ص بدرا�سة المو�ضوعات المتعلقة بحقوق المتهم و�ضماناته �أثناء مرحلة اال�ستدالل ،والتحقيق،والمحاكمة،
والتنفيذ ،وح�ضور المحاكمات الجزائية ،ومتابعة تطبيق اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغيره من�ضروب المعاملة �أو
العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو المهينة ،ومراجعة تقرير المملكة الدوري ب�ش�أنها،ومتابعة تنفيذ ما ي�صدر من
لجنة مناه�ضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة من تو�صيات.
�إ�ضافة �إلى خم�س لجان م�ؤقتة ،هي على النحو الآتي:
1 .1لجنة مراجعة اللوائح الإدارية والمالية للهيئة ،و�أعمال اللجان.
2 .2لجنة مراجعة م�شروع الدليل اال�ستر�شادي لل�شكاوى والمتابعة والتحقيق.
3 .3لجنة �إعداد خطة زيارة ال�سجون ودور التوقيف.
4 .4لجنة مراجعة وتحديث ا�ستراتيجية هيئة حقوق الإن�سان ،وم�شروع اال�ستراتيجية الوطنية لحقوقالإن�سان.
5 .5لجنة مراجعة ودرا�سة م�شروع تقرير حالة حقوق الإن�سان.
وتدر�س اللجان الدائمة والم�ؤقتة المو�ضوعات المت�صلة باخت�صا�ص كل منها ،وما يحال �إليها من مو�ضوعاتمن
رئا�سة الهيئة ،حيث �شرعت هذه اللجان منذ ت�شكيلها في �إعداد خططها و�آلياتها التنفيذية ،لتنفيذاخت�صا�صاتها
و�أعمالها.
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ب  -وكاالت الهيئة

بعد �صدور قرار مجل�س الوزراء رقم ( )237وتاريخ 1437/6/5هـ القا�ضي بتطبيق نظامي العمل والت�أمينات
االجتماعية� ،أعادت الهيئة درا�سة الهيكل التنظيمي المعتمد بموجب تنظيمها ،ليتواكب مع التحول الجديد
ولي�سهم في تفعيل دورها الحيوي ،وقد ت�ضمن الهيكل الجديد بالإ�ضافة �إلى ما ورد في الفقرة "�أ" ما يلي:
-1 وكالة الهيئة للتعاون الدولي:

تتكون هذه الوكالة من الإدارات الآتية:
اإلدارة العامة لالتفاقيات والتقارير:

تعمل على �ضمان تنفيذ االتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإن�سان التي ان�ضمت �إليها المملكة و�إعداد
التقارير الدورية ب�ش�أنها ،وتنق�سم �إلى �إدارتين رئي�سيتين هما� :إدارة متابعة تنفيذ االتفاقيات ،و�إدارةالتقارير،
بالإ�ضافة �إلى قيامها ب�أعمال �أمانة اللجنة الدائمة لإعداد م�شروعات التقارير.
اإلدارة العامة للمنظمات والعالقات الدولية:

تعمل هذه الإدارة على �ضمان بناء عالقات دولية فاعلة مع المنظمات والجهات الإقليمية والدولية لحماية
وتعزيز حقوق الإن�سان ون�شر الوعي بها ،وتنق�سم �إلى �إدارتين رئي�سيتين هما� :إدارة المنظمات الإقليمية
والدولية ،و�إدارة العالقات الدولية.
إدارة الردود:

تتوىل هذه الإدارة �إعداد الردود على االدعاءات واملزاعم التي توجه للمملكة بانتهاكات حقوق الإن�سان الواردة
يف تقارير بع�ض الدول الأجنبية واملنظمات غري احلكومية ،بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية يف اململكة ذات
العالقة ،بالإ�ضافة �إىل قيامها ب�أعمال �أمانة اللجنة الدائمة املعنية بالردود.
-2 وكالة الهيئة لحماية حقوق اإلنسان:

تتكون هذه الوكالة من الإدارات الآتية:
اإلدارة العامة للشكاوى:

تتولى هذه الإدارة و�ضع ومراقبة الآليات والإجراءات المتعلقة بال�شكاوى ومراقبة تطبيقها.
اإلدارة العامة للمتابعة والتحقيق:

تتولى هذه الإدارة ر�صد االنتهاكات والتجاوزات لحقوق الإن�سان ومتابعتها وتحليلها والتن�سيق مع الوحدات
التنظيمية المخت�صة لمعالجتها ومتابعة تنفيذ القرارات التي تتخذ حيالها.
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اإلدارة العامة للشراكات والتواصل:

تعمل هذه الإدارة على �ضمان تطوير وبناء �شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وم�ؤ�س�سات
المجتمع المدني وكافة �شرائح المجتمع في المملكة ،وتنق�سم �إلى �إدارتين رئي�سيتين هما� :إدارة المجتمع المدني،
و�إدارة التن�سيق الحكومي.
الفروع:

تتولى فروع الهيئة خدمة الم�ستفيدين والمتعاملين مع الهيئة في المنطقة بما يتوافق مع توجهات وخطط
الهيئة لحماية حقوق الإن�سان وتعزيزها ون�شر الوعي بها ،وتنق�سم الفروع �إلى � 4إدارات رئي�سة هي� :إدارة التوا�صل
والتوعية ،و�إدارة ال�شكاوى ،و�إدارة المتابعة والتحقيق ،و�إدارة ال�ش�ؤون الإدارية.
-3 وكالة الهيئة للموارد المؤسسية:

تتكون هذه الوكالة من الإدارات الآتية:
اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية:

تقوم على توفير كافة الخدمات الإدارية والمالية للوحدات التنظيمية في الهيئة ،وتنق�سم �إلى ثالث �إدارات
رئي�سية ،هي� :إدارة ال�ش�ؤون الإدارية ،و�إدارة ال�ش�ؤون المالية ،و�إدارة الم�شتريات والعقود� ،إ�ضافة �إلى وحدةمراقبة
المخزون.
اإلدارة العامة للموارد البشرية:

تقوم على توفير الموارد الب�شرية الم�ؤهلة وتطويرها والمحافظة عليها وفقا للخطط واللوائح والإج��راءات
المعتمدة ،وتنق�سم �إلى ثالث �إدارات رئي�سية هي� :إدارة تخطيط الموارد الب�شرية ،و�إدارة تطوير الموارد الب�شرية،
و�إدارة خدمات الموارد الب�شرية.
اإلدارة العامة لتقنية المعلومات:

تقوم على ت�صميم وتطوير البنية المتكاملة لنظم وتقنية المعلومات في الهيئة،وتنق�سم �إلى ثالث �إداراترئي�سية
هي� :إدارة التطبيقات والخدمات الإلكترونية ،و�إدارة الت�شغيل وال�شبكات ،و�إدارة �أمن وحوكمةالمعلومات.
ج  -اإلدارات األخرى
أمانة مجلس الهيئة:

تتولى الأمانة توفير الم�ساندة الإدارية والخدمات المكتبية لمجل�س الهيئة واللجان المنبثقة عنه ،وتنق�سم �إلى
وحدتين هما :وحدة �ش�ؤون الجل�سات ،ووحدة �ش�ؤون الأع�ضاء.
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المراقب المالي:

يتولى الرقابة على العمليات المالية قبل ال�صرف ،والتثبت من �أنها ت�سير وفق ًا للأنظمة والتعليمات المعتمدة. 

إدارة المراجعة الداخلية:

تتولى التحقق من �صحة و�سالمة وكفاءة الأداء المالي والإداري والفني ونظم المعلومات في الهيئة.
إدارة المتابعة اإلدارية:

تقوم بمهام المتابعة الفعالة للوحدات التنظيمية في الهيئة وفروعها ،لتعزيز كفاءة الأداء واالن�ضباطالوظيفي
والأخالقيات المهنية.
إدارة العالقات العامة:

تتولى تقديم خدمات المرا�سم والم�شاركة في الفعاليات والتعريف بر�سالة الهيئة و�أهدافها وخدماتها و�إبراز
�صورة متميزة عن الهيئة.
مركز النشر واإلعالم:

يعمل المركز على تر�سيخ ثقافة حقوق الإن�سان من خالل الن�شر والتوعية بها ،وينق�سم �إلى ثالث �إداراترئي�سية
هي� :إدارة الر�صد والتحليل ،و�إدارة ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان ،و�إدارة ال�ش�ؤون الإعالمية.
اإلدارة العامة للتخطيط االستراتيجي والتميز المؤسسي:

تتولى �إعداد وتطوير الخطط اال�ستراتيجية للهيئة والإ�شراف على تنفيذ م�شاريعها ومبادراتها وتقييممنجزاتها
ونتائجها ،وتنق�سم �إلى ثالث �إدارات رئي�سية هي� :إدارة التخطيط اال�ستراتيجي ،و�إدارة التميز الم�ؤ�س�سي،
ومكتب �إدارة الم�شاريع.
وحدة الوثائق والمحفوظات :

تتولى هذه الوحدة حفظ وت�صنيف الوثائق والمحفوظات للهيئة بما ي�ضمن �سالمتها واال�ستفادة منها.
اإلدارة العامة للدراسات والبحوث:

تقوم هذه الإدارة بتوفير الدرا�سات والبحوث المتخ�ص�صة للإ�سهام في تعزيز وحماية حقوق الإن�سان في
المملكة ،وتنق�سم �إلى �إدارتين رئي�سيتين هما� :إدارة الدرا�سات والترجمة ،و�إدارة المعلومات والإح�صاءات.
اإلدارة العامة للشؤون القانونية:

تعمل هذه الإدارة على �ضمان تطوير الأنظمة واللوائح والتعليمات والإج��راءات المطبقة بالمملكة المتعلقة
بحقوق الإن�سان وتقديم الر�أي والم�شورة والخدمات القانونية لكافة الوحدات التنظيمية في الهيئة،وتنق�سم �إلى
�إدارتين رئي�سيتين هما� :إدارة الأنظمة واللوائح ،و�إدارة اال�ست�شارات القانونية.
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د  -اللجان الدائمة
لجنة مكافحة جرائم االتجار باألشخاص:

�أن�شئت لجنة مكافحة ج��رائ��م االت��ج��ار بالأ�شخا�ص  ب��ن��ا ًء على ق��رار مجل�س ال���وزراء رق��م ( )٢٤٤وتاريخ                     
/٧/٢٠١٤٣٠ه��ـ ،القا�ضي بالموافقة على ت�شكيل لجنة لمكافحة جرائم االتجار بالأ�شخا�ص في هيئة حقوق
الإن�سانمكونة من ممثلين من كل من:
1 .1وزارة الداخلية.
2 .2وزارة الخارجية.
3 .3وزارة العدل.
4 .4وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
5 .5وزارة الثقافة والإعالم.
6 .6هيئة حقوق الإن�سان.
وبناء على قرار مجل�س الوزراء رقم ( )342وتاريخ 1434/10/26هـ ا�ضيفت النيابة العامة �إلى ع�ضويةاللجنة.
وقد حدد قرار مجل�س الوزراء رقم ( )244وتاريخ 1430/7/20هـ اخت�صا�صات اللجنة فيماي�أتي:
1 .1متابعة �أو�ضاع �ضحايا االتجار بالأ�شخا�ص ل�ضمان عدم معاودة �إيذائهم.
2 .2و�ضع �سيا�سة تحث على البحث الن�شط عن ال�ضحايا وتدريب �أفراد على و�سائل التع ّرف علىال�ضحايا.
3 .3التن�سيق مع ال�سلطات المخت�صة لإع��ادة المجني عليه �إلى موطنه الأ�صلي في الدولة التي ينتمي �إليها
بجن�سيته� ،أو �إلى مكان �إقامته في �أي دولة �أخرى متى طلب ذلك.
4 .4التو�صية ب�إبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق �أو�ضاعه النظامية بما ُيم ّكنه من العمل �إذا اقت�ضىالأمر
ذلك ،وتخ�ضع تلك التو�صية -عند اعتمادها-للمراجعة بالإجراءات نف�سها كل �سنة كحد �أق�صى.
�5 .5إع��داد البحوث والمعلومات والحمالت الإعالمية والمبادرات االجتماعية واالقت�صادية لمنع االتجار
بالأ�شخا�ص ومكافحته.
6 .6التن�سيق مع �أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والإح�صاءات المتعلقة بجرائم االتجاربالأ�شخا�ص.

اللجنة الدائمة المعنية بالردود:

�أن�شئت اللجنة الدائمة املعنية بالردود بنا ًء على الأمر ال�سامي الكرمي رقم (/٢٧٧٥م ب) وتاريخ /٣/٢٧١٤٣١هـ،
القا�ضي بتكوين جلنة دائمة يف هيئة حقوق الإن�سان ،وت�ضم يف ع�ضويتها خمت�صني يف الأنظمة منممثلني من
كل من:
1 .1وزارة الداخلية.
2 .2وزارة الخارجية.
3 .3وزارة العدل.
4 .4النيابة العامة.
5 .5هيئة الرقابة والتحقيق.
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وبنا ًء على الأمر الملكي الكريم رقم (�أ )293/وتاريخ 1438/10/26هـ ب�إن�شاء جهاز با�سم "رئا�سة �أمن الدولة
و�ضم المديرية العامة للمباحث �إلى رئا�سة �أمن الدولة؛ تم �إ�ضافة رئا�سة �أمن الدولة �إلىاللجنة.

"

وتخت�ص اللجنة بالرد على كل ما يثار �ضد المملكة من ادعاءات ومزاعم ترد من المقررين الخا�صين �أو الفرق
العاملة بمجل�س حقوق االن�سان التابع للأمم المتحدة �أو غيرها من الآليات الدولية� ،أو ما يحال �إليها منالمقام
ال�سامي الكريم �سوا ًء للحاالت الفردية �أو لمو�ضوعات عامة.
اللجنة الدائمة إلعداد مشروعات التقارير:

�أن�شئت اللجنة الدائمة لإعداد م�شروعات التقارير الخا�صة بالمملكة والمت�صلة باتفاقيات حقوق الإن�سانبنا ًء
على الأمر ال�سامي الكريم رقم ( )13084وتاريخ 1436/3/27هـ ،وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عنوزارات:
(الخارجية ،والداخلية ،وال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد ،والعدل ،وال�صحة ،والثقافة والإعالم ،والعمل
والتنمية االجتماعية ،والتعليم) والنيابة العامة ،وهيئة الخبراء بمجل�س ال��وزراء .وا�ستناد ًا �إلى �صالحيات
اللجنة ،تم �إ�ضافة ممثل في اللجنة عن الهيئة العامة للإح�صاء .وتخت�ص اللجنة الدائمة  -بنا ًء على الأمر
ال�سامي الم�شار �إليه �أعاله  -بجميع ما يت�صل ب�إعداد م�شروعاتالتقارير الخا�صة بالمملكة والمت�صلة باتفاقيات
حقوق الإن�سان .ولها على وجه الخ�صو�ص ما ي�أتي:
�1 .1إعداد م�شروعات التقارير الدورية.
2 .2جمع المعلومات ذات ال�صلة بالتقارير من كل الجهات الحكومية وغير الحكومية المخت�صة.
3 .3متابعة تنفيذ التو�صيات -التي قبلتها المملكة -ال�صادرة عن اللجنة الدورية المخت�صة بمناق�شة تقارير
الدول مع الجهات ذات العالقة ب�شكل دوري وذلك من خالل ممثل الجهة في اللجنة ،تمهيد ًالت�ضمينها في
م�شروع التقرير الالحق.
4 .4و�ضع القواعد الخا�صة بعملها من حيث �آلية االجتماعات وطريقة الت�صويت ،و�ضوابط اال�ستعانةبمن ترى
الحاجة �إليهم في عملها.
5 .5بناء قاعدة معلومات في هيئة حقوق الإن�سان تحتوي على جميع المعلومات المقدمة من الجهاتالحكومية
فيما يت�صل ب�إعداد التقارير الدورية.
وقد �أعطى الأم��ر ال�سامي الم�شار �إليه �أع�لاه اللجنة �صالحية دع��وة من ت��راه من الجهات الحكومية وغير
الحكومية للم�شاركة في �إعداد التقارير ،وللجنة � -أي�ض ًا  -ت�شكيل لجان فرعية �أو فرق عمل تخ�ص�صية -دائمة
�أو م�ؤقتة  -بح�سب طبيعة كل اتفاقية تتطلب �إعداد تقرير خا�ص بها ،واقتراح من يمثل المملكة �أثناءمناق�شة
التقارير الخا�صة بها والمت�صلة باتفاقيات حقوق الإن�سان ،تمهيدً ا لرفع ذلك �إلى المقام ال�سامي للنظر فيه
والتوجيه ب�ش�أنه.
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هـ  -فروع الهيئة

افتتحت الهيئة فروع ًا لها في ت�سع مناطق ،في �إطار �سعي الهيئة لتي�سير �أداء مهامها و�إي�صال ر�سالتها لجميع
المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة� ،إ�ضافة �إلى قيام المقر الرئي�س بالأعمال المتعلقة بمهام فرع
منطقة الريا�ض ،وتو�ضح الخريطة التالية فروع الهيئة ومقرها الرئي�س:
1 .1منطقة مكة المكرمة.
2 .2منطقة المدينة المنورة.
3 .3منطقة الق�صيم.
4 .4المنطقة ال�شرقية.
5 .5منطقة ع�سير.
6 .6منطقة تبوك.
7 .7منطقة حائل.
8 .8منطقة جازان.
9 .9منطقة الجوف.
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ويرتبط بكل فرع �أربع �إدارات رئي�سة هي� :إدارة التوا�صل والتوعية ،و�إدارة ال�شكاوى ،و�إدارة المتابعةوالتحقيق،
و�إدارة ال�ش�ؤون الإدارية ،وتتولى هذه الفروع عدد ًا من االخت�صا�صات� ،أبرزها ما ي�أتي:
1 .1الت�أكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية في المنطقة للأنظمة واللوائح ال�سارية فيما يتعلق بحقوق
الإن�سان ،والك�شف عن التجاوزات والمخالفات للأنظمة المعمول بها في المملكة ،والتي ت�شكل انتهاك ًا
لحقوق الإن�سان ،واتخاذ الإجراءات النظامية في هذا ال�ش�أن.
2 .2متابعة الجهات الحكومية في المنطقة ،للت�أكد من تطبيقها لما يخ�صها من ال�صكوك الدولية لحقوق
الإن�سان التي ان�ضمت �إليها المملكة.
3 .3زيارة ال�سجون ودور التوقيف ودور الإيواء بح�سب النطاق الجغرافي للمنطقة في �أي وقت دون�إذن من جهة
االخت�صا�ص ،ورفع تقرير عنها �إلى رئي�س الهيئة.
4 .4تلقي ال�شكاوى المتعلقة بحقوق الإن�سان بح�سب تنظيم الهيئة في نطاق عمل الفرع الجغرافي،والتحقق من
�صحتها ،واتخاذ الإجراءات النظامية في �ش�أنها.
5 .5تنفيذ برامج ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان المخ�ص�صة للفرع والتوعية بها بالتعاون مع الجهات ذاتالعالقة.
6 .6الم�شاركة في الندوات والم�ؤتمرات التي تقام في المنطقة والمتعلقة بحقوق الإن�سان.
7 .7تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية وغيرها في المنطقة متى ما دعت الحاجة لذلك.
8 .8تقديم اال�ست�شارات التي تدخل �ضمن اخت�صا�صات الهيئة لجميع فئات المجتمع عند الطلب.
9 .9حث الم�ؤ�س�سات التعليمية والتربوية في المنطقة ،مثل الجامعات ومراكز البحث ،على القيام بالبحوث
والدرا�سات ذات العالقة بحقوق الإن�سان.
1010ا�ستقبال �ضيوف الهيئة القادمين للمنطقة ومرافقتهم وتقديم كل ما يحتاجون �إليه من دعم لأداءمهامهم.
1111تنظيم لقاءات دورية مع المخت�صين في مجال حقوق الإن�سان من الإدارات الحكومية في المنطقةوالت�شاور
معهم حول حالة حقوق الإن�سان في المنطقة ورفع تقرير بذلك �إلى رئي�س الهيئة.
�1212إعداد التقرير ال�سنوي عن �إنجازات �أعمال و�أن�شطة الفرع.
1313القيام ب�أي �أعمال �أخرى يكلف الفرع بها في نطاق اخت�صا�صه.
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و  -الهيكل التنظيمي للهيئة

إدارة المعلومات واإلحصاءات

إدارة الدراسات والترجمة

إدارة الشؤون اإلعالمية

إدارة نشر ثقافة حقوق اإلنسان

إدارة الرصد والتحليل

إدارة الــتـــــــــــــقــار يــــــر

إدارة متابعة تنفيذ االتفاقيات

اإلدارة العامة

إدارة الـعـالقات الـدولـية

إدارة المنظمات اإلقليمية والدولية

والعالقات الدولية

اإلدارة العامة للمنظمات

إدارة الــــــــــــــــــــردود

وكـالـة الهـيـئـة للـتـعـاون الـدولـي

لالتفاقيات والتقارير

وحدة

إدارة

إدارة عامة

وكالة

نائب الرئيس

إدارة الشؤون اإلدارية

إدارة المتابعة والتحقيق

إدارة الــشــــــــــكـاوى

إدارة التواصل والتوعية

الفــروع

اإلدارة العامة للشكاوى

اإلدارة العامة

للمتابعة والتحقيق

إدارة التنسيق الحكومي

إدارة المجتمع المدني

اإلدارة العامة

للشراكات والتواصل

وحدة شؤون األعضاء

وحدة شؤون الجلسات

إدارة خدمات الموارد البشرية

إدارة تطوير الموارد البشرية

إدارة تخطيط الموارد البشرية

إدارة أمن وحوكمة المعلومات

إدارة التشغيل والشبكات

إدارة التطبيقات والخدمات اإللكترونية

وحدة مراقبة المخزون

إدارة المشتريات والعقود

إدارة الشؤون المالية

إدارة الشؤون اإلدارية

اإلدارية والمالية

اإلدارة العامة

للموارد البشرية

لتقنية المعلومات

اإلدارة العامة

وكالة الهيئة للموارد المؤسسية

إدارة اإلستشارات القانونية

إدارة األنظمة واللوائح

مكتب إدارة المشاريع

إدارة التميز المؤسسي

إدارة التخطيط االستراتيجي

اإلدارة العامة للشؤون

اإلدارة العامة للشؤون القانونية

وكالة الهيئة لحماية حقوق اإلنسان

اإلدارة العامة للدراسات والبحوث

مكتب نائب الرئيس

اإلدارة العامة للتخطيط
االستراتيجي والتميز المؤسسي

إدارة العالقات العامة

إدارة المتابعة اإلدارية

وحدة الوثائق والمحفوظات

مركز النشر واإلعالم

أمانة لجنة مكافحة االتجار باألشخاص

المراقب المالي

مكتب الرئيس

إدارة المراجعة الداخلية

نائب الرئيس

رئيس الهيئة

مجلس الهيئة

أمانة مجلس الهيئة
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ً
ثانيا

القوى البشرية
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أ  -الموظفون والموظفات

�إنفاذ ًا لقرار مجل�س الوزراء رقم ( )237وتاريخ 1437/6/5هـ القا�ضي بتعديل تنظيم الهيئة بتطبيق نظامي
العمل والت�أمينات االجتماعية على من�سوبي الهيئة ،بد�أت الهيئة في الإعداد لما يتطلبه هذا التحول من�إجراءات
نظامية وتنظيمية ومنها ما يتعلق بالموارد الب�شرية ،حيث تم �إعداد لوائح الموارد الب�شرية و�سلمالأجور والبدالت
والمكاف�آت والمزايا المالية ،وذلك في �إطار التنظيم الإداري للهيئة والهيكل التنظيمي الجديد،الذي �سبق الإ�شارة
�إليه في الفقرة �أو ًال من هذا الف�صل.
وبعد انتهاء الهيئة من �إعداد الهيكل والدليل التنظيمي واللوائح ،تم ت�شكيل لجنة من الهيئة ووزارة المالية
ووزارة الخدمة المدنية  -وفق ًا لمقت�ضيات قرار مجل�س الوزراء ال�سابق ذكره  -لو�ضع الترتيبات الالزمةلتطبيق
الهيكل التنظيمي في �ضوء الوظائف ال�شاغرة والم�شغولة ،وما �سيتم �إحداثه �أو رفعه في الميزانية القادمة من
وظائف ال�سيما وظائف الوكالء التي ت�ضمنها الهيكل التنظيمي الجديد ،وكذلك معالجة و�ضع موظفي الهيئة
الحاليين وت�سكينهم على الكادر الجديد.
وقد ناق�شت اللجنة جميع الخيارات والبدائل المتاحة التي �ست�سهم في ا�ستقطاب الكفاءات ذات الت�أهيل
العالي والخبرة المتميزة التي تحتاجها الهيئة .وتم االتفاق على �سلم الأجور المعمول به حالي ًا بعد اعتماده هو
واللوائح والهيكل التنظيمي من مجل�س الهيئة .وفي �شهر �صفر من عام 1439هـ تم �إعداد عرو�ض توظيفوعقود
عمل وت�سليمها لجميع موظفي الهيئة ليتم ت�سكين الراغبين منهم على الكادر الجديد ،و�أ�صدرتالهيئة القرارات
الإدارية لمن وافق على الت�سكين اعتبار ًا من 1439/3/1هـ ،وفي هذه الأثناء كان العمل جاري ًافي الهيئة على تعديل
نظام �ش�ؤون الموظفين التقني ،ليتواكب مع التحول الجديد والتعديالت التي ت�ضمنهاالهيكل التنظيمي .بالإ�ضافة
�إلى ت�أهيل وتدريب الموظفين للتعامل مع �أنظمة و�إجراءات العمل الجديدة.
وبلغ �إجمالي عدد الموظفين بالهيئة بجميع فروعها في العام المالي 1439/1438هـ )392( ،موظف ًا وموظفة،
منهم ( )289موظف ًا ،و ( )103موظفات ،وبن�سبة توطين بلغت ( ،)٪100والجدول الآتي يو�ضح حركةالتوظيف
في الهيئة خالل الأعوام ال�ستة الما�ضية:
الجدول رقم ( )1يوضح عدد الموظفين بالهيئة حسب العام المالي

العام املايل

عدد املوظفني

عدد املوظفات

�إجمايل عدد املوظفني

ن�سبة التوطني

1434/١٤٣٣هـ

٢٩٣

٦٥

٣٥٨

% 99.9

/١٤٣٤1435هـ

٢٩٥

٨٦

٣٨١

% 99.9

1436/١٤٣٥هـ

٣١٤

٧١

٣٨٥

% 99.9

1437/١٤٣٦هـ

٢٩٦

٩٢

٣٨٨

% 99.9

1438/1437هـ

290

104

394

% 99.9

1439/1438هـ

289

103

392

% 100

التقرير السنوي ١٤٣٩ - ١٤٣٨هـ ٢٠١٧ /م

31

الوضع اإلداري

ب  -الوظائف الشاغرة والمشغولة

يبلغ �إجمالي عدد الوظائف المعتمدة في الهيئة ( )581وظيفة� ،شغل منها ( )392وظيفة بن�سبة ()٪67,٤٦
من �إجمالي الوظائف المعتمدة في الهيئة ،وبالتالي ف�إنَّ عدد الوظائف ال�شاغرة للعام المالي 1439/1438هـ،هي
( )189وظيفة.
وت�سعى الهيئة ل�شغل الوظائف وفق ًا للهيكل التنظيمي الجديد الذي �أقره مجل�س الهيئة بتاريخ1439/3/22هـ،
وهذا يتطلب ت�أجيل �شغل معظم الوظائف الحالية  -ماعدا بع�ض الوظائف التي تقت�ضيال�ضرورة �شغلها  -لحين
�إج��راء التعديالت التي تتواءم مع الهيكل الجديد بالإحداث �أو الرفع �أو التحوير �أو ما �إلى ذلك ،وقد اتخذت
الهيئة الإجراءات النظامية ل�شغل بع�ض الوظائف التي تق�ضي حاجة العمل �شغلهاهذا العام ،وقد تم الإعالن عن
مجموعة من الوظائف وذلك في �شهر ربيع الآخر من عام1439هـ.
ج  -التدريب والتطوير

ا�ستمرت الهيئة في تدريب من�سوبيها وتطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم و�إك�سابهم المهارات والمعارف الحديثة
التيتعينهم على �أداء مهامهم ،ويبلغ عدد موظفي الهيئة الحا�صلين على �شهادة الدبلوم فما فوق ( )267موظف ًا،
ي�شكلون �أكثر من ( )%68من �إجمالي الموظفين البالغ عددهم ( )392موظف ًا ،منهم ( )223موظف حا�صلين
علىال�شهادة الجامعية فما فوق ،ويو�ضح الجدول الآتي برامج التدريب والتطوير المقدمة هذا العام مقارنةبالعام
الما�ضي.
الجدول رقم ( )2يبين أعداد الموظفين في برامج التدريب والتطوير خالل عامي 1438/1437هـ 1439/1438 ،هـ

32

العام المالي

1438/1437هـ

1439/1438هـ

تدريب

281

236

�إيفاد داخلي

9

15

ابتعاث خارجي

1

2

املجموع

291

253
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الوضع اإلداري
الرسم البياني رقم ( )1يبين أعداد الموظفين في برامج التدريب والتطوير

1439/1438هـ

1438/1437هـ
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الفصل الثاني

األداء المالي

األداء الـمـالي

أوال
ً

الـمـيــزانــيـة
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األداء الـمـالي

يظهر الجدول �أدن��اه �إجمالي االعتمادات المالية و�إجمالي الم�صروفات للهيئة خ�لال العامين الماليين
1438/1437هـ ،و 1439/1438هـ.
يبين إجمالي اعتمادات الميزانية وإجمالي المصروفات الفعلية
الجدول رقم (ِّ )3
للعامين الماليين 1438/1437هـ 1439/1438 ،هـ

م

ال�سنوات املالية

�إجمايل اعتمادات
امليزانيةبالريال

�إجمايل امل�صروفات بالريال

ن�سبة ال�صرف
 بالريال

1

1438/1437هـ

162.021.570

* 135.714.698

% 83,76

2

1439/1438هـ

143.179.350

121.278.720 **

% 84,70

*    بنا ًء على امل�صروفات الفعلية قبل �إعداد احل�ساب اخلتامي.
** حتى تاريخ 1439/6/19هـ
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األداء الـمـالي

ً
ثانيا

الـمــــبـانـي
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األداء الـمـالي

بينما يقع مبنى فرع الهيئة بحائل في مجمع للدوائر الحكومية ،ت�ست�أجر الهيئة مباني مقرها الرئي�س وفروعها
في كل من الريا�ض والدمام وجدة و�سكاكا و�أبها وتبوك والمدينة المنورة وبريدة وجازان  ،ويو�ضح الجدولالآتي
بيانات هذه المباني.
يبين مباني الهيئة المستأجرة خالل العام المالي 1439/1438هـ
 الجدول رقم (ِّ )4

قيمة العقد

م

املنطقة

الغر�ض املخ�ص�ص له

تاريخ �آخر عقد

1

الريا�ض

 مبنى الهيئة الرئي�س بالريا�ض 

١٤٣٦/٧/١هـ

١٥،٠٠٠،٠٠٠

2

مكةاملكرمة

 مبنى فرع الهيئة بجدة  -الرجايلوالن�سوي

1438/1/12هـ

١،١٢٢،١٣٥

3

املدينةاملنورة

 مبنى فرع الهيئة باملدينة املنورة -الرجايل

1437/٣/20هـ

٢٠٠،٠٠٠

4

املدينةاملنورة

 مبنى فرع الهيئة باملدينة املنورة  -الن�سوي

1437/٣/20هـ

٢٠٠،٠٠٠

5

الق�صيم

 مبنى فرع الهيئة بربيدة  -الرجايل

1438/١/١هـ

٦٥٠،٠٠٠

6

الق�صيم

 مبنى فرع الهيئة بربيدة  -الن�سوي

1437/١/١هـ

١٥٠،٠٠٠

7

ال�شرقية

 مبنى فرع الهيئة بالدمام  -الرجايلوالن�سوي

1438/3/29هـ

1,132,000

8

ع�سري

 مبنى فرع الهيئة ب�أبها  -الرجايل

1438/١/١هـ

242,000

9

ع�سري

 مبنى فرع الهيئة ب�أبها  -الن�سوي

1438/١/١هـ

٢٢٠،٠٠٠

10

تبوك

 مبنى فرع الهيئة بتبوك -الرجايل

1436/10/7هـ

١٩٨،٠٠٠

11

تبوك

 مبنى فرع الهيئة بتبوك  -الن�سوي

1436/10/7هـ

١٩٨،٠٠٠

12

جازان

مبنى فرع الهيئة بجازان -الرجايل والن�سوي

١٤٣٦/٦/12هـ

٦٠٠،٠٠٠

13

اجلوف

 مبنى فرع الهيئة ب�سكاكا  -الرجايل

1438/١/1هـ

٢٢٠،٠٠٠

14

اجلوف

 مبنى فرع الهيئة ب�سكاكا  -الن�سوي

1438/١/١هـ

٢٢٠،٠٠٠

االجمايل

1439/1438هـ

20,352,135
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الفصل الثالث

التعامالت اإللكترونية

التعامالت اإللكترونية

تولي هيئة حقوق الإن�سان اهتمام ًا كبير ًا بالتحول للتعامالت الإلكترونية ،وذلك تما�شي ًا مع توجهات المملكة
للتحول الإلكتروني.
حيث تعمل الهيئة على اتباع �أف�ضل ال�سبل والو�سائل للتوا�صل مع جميع ال�شرائح المجتمعية من المواطنين
والمقيمين وفي مناطق المملكة كافة ،ومنها الو�سائل الإلكترونية ،لتوفير الجهد والنفقات و�سرعة التوا�صلوالبت
في الإجراءات والمعامالت.
وجرى العمل خالل عام 1439/1438هـ على موا�صلة التحول الإلكتروني داخل الهيئة ،حيث نفذت عدد ًا من
الم�شاريع ،منها على �سبيل المثال:
مشروع نظام الشكاوى والزيارات (حماية)

بد�أ العمل في العام المالي 1439/1438ه��ـ على �إن�شاء نظام مركزي موحد لمعالجة ال�شكاوى والزيارات في
جميع فروع الهيئة ومتابعة الق�ضايا وال�شكاوى والزيارات الميدانية وو�ضعها تحت مظلة واح��دة على التقنية
ال�سحابية.(Cloud Technology) 
ويرتبط النظام بخدمة يقين للتحقق من هوية الم�شتكي ،ويتيح النظام ا�ستخراج تقارير دورية ت�ساعد الهيئة
في العمل على الدرا�سات اال�ستراتيجية ،ويجري العمل مع �شركة "علم"على ا�ستكمال �إجراءات تد�شين النظام في
العام المالي 1440/1439هـ.
نظام االتصاالت اإلدارية(DMS)

هو نظام لإدارة الوثائق �إلكتروني ًا ،يعمل على التقنية ال�سحابية (Cloud Technology) .وهي تقنية تتميز
ب�سهولة الو�صول ودرجة عالية من الأمان ،حيث تم ت�صميم النظام من قبل �شركة "علم" ويتولى فريقمتخ�ص�ص 
في �أمن المعلومات مراقبة وحماية الخوادم على مدار الـ�ساعة ،ويهدف �إلى ت�سريع �إنجاز المعامالت ومتابعة
الإج���راءات المتخذة ب�ش�أنها ،كما يتيح ميزة التقارير الإح�صائية والأر�شفة الإلكترونية وتحرير الدرا�سات
والخطابات �إلكتروني ًا.
وقد جرى خالل هذا العام المالي 1439/1438ه��ـ �إدخال العديد من التح�سينات على النظام للت�سهيل على
الم�ستخدمين التي �شملت بع�ض واجهات النظام والتقارير� ،إ�ضافة �إلى تطوير النظام بما يتنا�سب مع الهيكل
التنظيمي الجديد للهيئة.

42
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التعامالت اإللكترونية

الشبكة الداخلية وإدارة المستخدمين وأمن المعلومات

قامت �إدارة تقنية المعلومات بدرا�سة المخاطر وتحديد التهديدات التي ت�شكل خطورة على �أمن ال�شبكة
والمعلومات حيث تم اتخاذ العديد من الإج��راءات الالزمة والمالئمة لكل تهديد وخطورة بما يتنا�سب معها،
وكذلك تم اال�ستعانة بالمركز الوطني لأمن المعلومات لتقويم و�ضع ال�شبكة الداخلية ،وتم تنفيذ �أهم التو�صيات
التي قدمها المركز.
وجرى خالل هذا العام المالي 1439/1438هـ �إطالق ال�سل�سلة التوعوية "كن �آمن ًا" الهادفة لتوعيةالم�ستخدمين
من خالل الت�أكيد على �أمن المعلومات وتب�سيط المعلومات بوا�سطة ر�سوم الإنفوجرافيك ،لمنعاالختراق من خالل
الهند�سة االجتماعية ورفع م�ستوى الوعي لدى الم�ستخدمين وتدريبهم على كيفيةالتعامل مع التهديدات المختلفة
لأمن المعلومات ،وعمل االحتياطات والتحديثات الالزمة للت�صدي للهجمات الخارجية والداخلية ،ومراجعة
�سيا�سة �أمن المعلومات في الهيئة.
نظام التقديم على الوظائف الشاغرة

تم تطوير نظام �إلكتروني ال�ستقبال طلبات الوظائف وربطه مع موقع الهيئة على الإنترنت ،ويقوم النظامبالفرز
و�إ�صدار التقارير والإح�صاءات والر�سوم البيانية �إلكتروني ًا.
مشروع ربط الفروع

تم االنتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المراحل الثالث لربط فروع الهيئة بالمركز الرئي�س عن طريق
�شبكة �آمنة هي "IP-VPN"، والتي توفرها �شركة االت�صاالت ال�سعودية ،ويجري العمل مع �شركة االت�صاالتال�سعودية
لربط بقية الفروع من خالل دوائر االت�صال الآمن ليتم ربطها بعد ذلك ربط ًا كام ًال مع المركزالرئي�سي بالريا�ض.
البوابة الداخلية

تعمل البوابة الداخلية بنظام ()Microsoft SharePoint ،كما تم ربطها بالمت�صفح بحيث تكون ال�صفحة
الرئي�سة عند فتحه ،وتم تجميع روابط الأنظمة الإلكترونية ومعلومات الموظف في البوابة بحيث ي�ستطيعالموظف
الدخول على الأنظمة الإلكترونية من مكان واحد ،كما تقدم البوابة العديد من الخدمات الذاتية للموظف دون
الحاجة لمراجعة �ش�ؤون الموظفين.
وقد جرى هذا العام المالي 1439/1438هـ تطوير البوابة الداخلية بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي الجديد
للهيئة ،و�إ�ضافة عدد من الخدمات والخ�صائ�ص التي تمكن كل �إدارة من �إدارة �صفحتها ،وتحديث البوابةبكافة
البيانات والمعلومات الداخلية ت�سهي ًال للو�صول �إليها من كافة الإدارات.
التقرير السنوي ١٤٣٩ - ١٤٣٨هـ ٢٠١٧ /م

43

الفصل الرابع

اختصاصات الهيئة

اختصاصات الهيئة

أوال
ً

التأكد من تنفيذ األنظمة واللوائح
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اختصاصات الهيئة

�أ�سندت الفقرة الأولى من المادة (الخام�سة) من تنظيم الهيئة �إلى مجل�س الهيئة �صالحية الت�أكد من تنفيذ
ن�صت على الت�أكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة
الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح ،حيث َّ
واللوائح ال�سارية فيما يتعلق بحقوق الإن�سان ،والك�شف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها فيالمملكة
التي ت�شكل انتهاك ًا لحقوق الإن�سان ،واتخاذ االجراءات النظامية الالزمة في هذا ال�ش�أن .
وعليه ا�ستمرت الهيئة يف �إجراء الزيارات التفقدية ،ور�صد احلاالت التي قد تت�ضمن خمالفةللأنظمة املعمول بها
يف اململكة ،وقد ت�شكل انتهاك ًا لأي من حقوق الإن�سان ،وجاءت بيانات العام املايل1439/1438هـ على النحو الآتي:
أ  -الزيارات التفقدية ١ :

تنوعت الجهات التي ت ّمت زيارتها بح�سب مجاالت حقوق الإن�سان المختلفة ،حيث ت ّمت زيارة عدد منالجهات
ال�صحية كالم�ست�شفيات ومراكز الرعاية الأولية ،كما ت ّمت زيارة عدد من الم�ؤ�س�سات االجتماعية،كمراكز الحماية،
ومراكز الح�ضانة ،والجمعيات الخيرية ،ومراكز الت�أهيل ال�شامل ،ومعاهد ذوي الإعاقةوغيرها� ،إ�ضافة �إلى عدد
من الم�ؤ�س�سات التعليمية ،كالمدار�س والجامعات .وبلغ اجمالي الزيارات ( )245زيارةفي جميع مناطق المملكة.
 وفي الجدولين الآتيين تف�صيل لما تم بيانه:
الجدول رقم ( )5يبين عدد الزيارات التفقدية خالل العامين الماليين 1438/1437هـ 1439/1438 ،هـ

عدد الزيارات التفقدية

املنطقة

1438/1437هـ
5.6 %
20

الريا�ض
مكة املكرمة

1439/1438هـ
%7.76
19

2

78

21.85 %

25

%10.20

املدينة املنورة

30

8.4 %

24

%9,80

الق�صيم

21

5.88 %

20

%8,16

املنطقة ال�شرقية

15

4.2 %

2

%0.82

33

9.24 %

17

%6.94

تبوك

1

 0.28%

8

%3.27

حائل

124

34.73 %

88

%35.92

جازان

-

-

16

%6.53

٤

35

9.8 %

26

%10.61

املجموع

357

%100

245

%100

ع�سري

3

اجلوف

 1 .ال ت�شمل هذه الزيارات ال�سجون ودور التوقيف ودور املالحظة االجتماعية وم�ؤ�س�سات رعاية الفتيات حيث �أفرد لها بند خا�ص.
 2 .يغطي منطقة (الباحة).                     3 .يغطي منطقة (جنران).                     4 .يغطي منطقة (احلدود ال�شمالية).
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الجدول رقم ( )6يبين توزيع الزيارات التفقدية على الجهات خالل العام المالي 1439/1438هـ

توزيع الزيارات التفقدية يف اململكة على اجلهات

العدد

الن�سبة

جهات عدلية

2

0.82%

18

7.35%

جهات �صحية

112

45.71%

جهات تعليمية

32

13.06%

8

3.27%

دور الإيـ ـ ــواء

49

20.00%

مكاتب العمل وهيئات ت�سوية اخلالفات العمالية

4

1.63%

�أخ ـ ـ ـ ــرى

20

8.16%

الإجمايل

245

%100

جهات تابعة لوزارة الداخلية

م�ؤ�س�سات رعاية اجتماعية

١

2

الرسم البياني رقم ( )2يبين توزيع الزيارات التفقدية على مستوى الجهات

جهات عدلية
0.82%

�أخ ـ ـ ـ ــرى  
8.16%

مكاتب العمل وهيئات ت�سوية
اخلالفات العمالية
1.63%

جهات تابعة لوزارة الداخلية
7.35%

دور الإيـ ـ ــواء
20.00%

م�ؤ�س�سات رعاية اجتماعية
3.27%
جهات �صحية
45.71%

جهات تعليمية
13.06%

.1 (املرور/اجلوازات�/إدارة الأحوال املدنية).                           .2 (احلماية االجتماعية/الت�أهيل ال�شامل /دار امل�سنني /ال�ضمان االجتماعي/جمعيات خريية).
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ب  -الرصد :

 ر�صدت الهيئة خالل العام المالي 1439/1438ه��ـ عدد ًا من الحاالت والق�ضايا المتعلقة بحقوق الإن�سان،
و�سعت ح�سب اخت�صا�صها �إلى الت�أكد من تنفيذ الأنظمة واللوائح ال�سارية فيما يتعلق بحقوق الإن�سان ،والك�شف
عن التجاوزات ،حيث بلغ عدد هذه الحاالت ( )333حالة في جميع مناطق المملكة ،واتخذتحيالها الإجراءات
النظامية الالزمة بموجب تنظيمها.
وقد تنوعت �آلية ر�صد هذه الحاالت لت�شمل ال�صحف والمجالت ،ومواقع التوا�صل االجتماعي ،ومقاطعالفيديو
على �شبكة الإنترنت .كما تم ر�صد عدد من المخالفات �أثناء الزيارات والجوالت التي يجريها من�سوبو الهيئة.
ويبين الجدول الآتي عدد الحاالت التي تم ر�صدها من قبل الهيئة بفروعها المختلفة ،خالل العامين الماليين
1438/1437هـ1439/1438 ،هـ.
الجدول رقم ( )7يبين عدد الحاالت التي رصدتها الهيئة خالل العامين الماليين 1438/1437هـ 1439/1438 ،هـ

عدد احلاالت

املنطقة

1438/1437هـ

الريا�ض

1439/1438هـ

80

17.94 %

43

%12.91 

١

30

6.73 %

17

%5.11 

املدينة املنورة

44

9.87 %

44

%13.21 

الق�صيم

8

1.79 %

5

%1.50 

املنطقة ال�شرقية

30

6.73 %

78

%23.42 

207

46.41 %

86

%25.83 

تبوك

4

0.90 %

6

%1.80 

حائل

10

2.24 %

6

%1.80 

جازان

20

4.48 %

40

%12.01 

3

13

2.91 %

8

%2.40 

املجموع

446

100 %

333

%100 

مكة املكرمة

ع�سري

2

اجلوف

.1   يغطي منطقة (الباحة)                            ..2  يغطي منطقة (جنران)                            . 3 .يغطي منطقة (احلدود ال�شمالية).
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الجدول رقم ( )8يبين توزيع الحاالت التي رصدتها الهيئة بحسب موضوعها خالل العام المالي 1439/1438هـ

توزيع احلاالت املر�صودة بح�سب مو�ضوعها

عدد احلاالت

الن�سبة

العدالة اجلنائية

87

%26.13 

احلماية من العنف

45

%13.51 

احلماية من االجتار بالأ�شخا�ص

6

%1.80 

اجلن�سية واالعرتاف بال�شخ�صية القانونية

6

%1.80 

العمل

8

%2.40 

التعليم

35

%10.51 

الرعاية االجتماعية

29

%8.71 

ال�صحة

62

%18.62 

55

%16.52 

333

%100 

�أخ ـ ـ ـ ــرى

١

الإجمايل

الرسم البياني رقم ( )3يبين توزيع الحاالت التي رصدتها الهيئة بحسب موضوعها 

�أخ ـ ـ ـ ــرى   
%16.52 

العدالة اجلنائية
%26.13 

ال�صحة
%18.62 

الرعاية االجتماعية
%8.71 

احلماية من العنف
%13.51 

التعليم
%10.51 

العمل
%2.40 

اجلن�سية واالعرتاف
بال�شخ�صية القانونية
%1.80 

احلماية من
االجتار بالأ�شخا�ص
%1.80 

.1(ت�شمل املو�ضوعات الآتية :امل�ساواة وعدم التمييز/الر�أي والتعبري/الزواج وتكوين الأ�سرة/امل�ستوى املعي�شي الكايف/اخل�صو�صية و�أمن املعلومات/التملك/
     احلقوق الثقافية/البيئةال�سليمة/التنمية وغريها من املجاالت).
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ج  -حضور المحاكمات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة:

 �صدر الأمر ال�سامي رقم (/6867م ب) وتاريخ 1430/8/12ه��ـ ،القا�ضي بح�ضور الهيئة جل�سات محاكمة
المتهمين في الق�ضايا الأمنية .وبموجب ال�صالحيات الممنوحة للهيئة ،ح�ضرت الهيئة خالل العام المالي
1439/1438هـ ( )23جل�سة محاكمة �شملت ( )25متهم ًا في ق�ضايا �أمنية ،منهم ( )2غير �سعوديين ،حيثتابعت
الهيئة �إجراءات المحاكمة للت�أكد من ح�صول المتهمين على حقوقهم النظامية وفق ما ن�ص عليه نظامالإجراءات
الجزائية والأنظمة العدلية ،وقد كانت �أبرز التطورات المر�صودة  �إفهام المدعى عليهم ب�أن لهمالحق في توكيل
محام �أو وكيل �شرعي ،وفي حالة عدم قدرتهم دفع التكاليف تتولى وزارة العدل ذلك ،وطلب مترجمين لح�ضور
بع�ض الجل�سات للمدعى عليهم الذين ال يتكلمون اللغة العربية ،و�إعالم المدعى عليهم ب�أنمن حقهم االعترا�ض 
على الأحكام وفق ًا لنظام الإجراءات الجزائية ،وال�سماح لذوي المدعى عليهم وو�سائلالإعالم بح�ضور الجل�سات
وذلك تطبيق ًا لمبد�أ عالنية الجل�سات ،ومن الملحوظات المر�صودة مثول بع�ض المدعى عليهم مقيدي القدمين.
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ً
ثانيا

دراسة األنظمة ومشروعاتها
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ن�صت الفقرة الثانية من المادة (الخام�سة) من تنظيم هيئة حقوق الإن�سان على �أنَ لمجل�س الهيئة الحق في
�إبداء الر�أي في م�شروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإن�سان ،ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وف ًقا
للإجراءات النظامية .
وقد �شاركت هيئة حقوق الإن�سان خالل عام 1439/1438هـ في درا�سة العديد من م�شروعات الأنظمةالمتعلقة
بحقوق الإن�سان ،وذلك على النحو الآتي:
أ-دراسة مشروعات األنظمة:

�شاركت هيئة حقوق الإن�سان في درا�سة الأنظمة �أو م�شروعاتها ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان مع الجهاتالحكومية
ذات العالقة ،ومنها:
1 .1م�شروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
2 .2م�شروع النظام اال�ستر�شادي للحماية من الإيذاء الأ�سري لدول مجل�س التعاون لدول الخليجالعربي.
3 .3م�شروع نظام الأحداث.
4 .4م�شروع نظام الوقاية من متالزمة العوز المناعي (االيدز).
5 .5م�شروع نظام مكافحة التحر�ش.
ب-دراسة موضوعات متعلقة بحقوق اإلنسان:

�شاركت الهيئة في درا�سة بع�ض المو�ضوعات وذلك مع الجهات الحكومية ذات العالقة وهي على النحو الآتي:
1 .1مو�ضوع �إ�ضرابات العمالة.
 .2 2الم�ؤتمر الوزاري الأول حول المر�أة وتحقيق الأمن وال�سالم في المنطقة.
3 .3ح�صر المبادئ التي �أر�ستها ال�شريعة الإ�سالمية وتبويبها لي�سهل على ممثلي المملكة في المحافل الدولية
الرجوع �إليها.
4 .4م�شروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإن�سان في المملكة العربية ال�سعودية والمنظمة
الدولية للهجرة.
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5 .5نتائج زيارة المقرر الخا�ص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإن�سان للمملكة ولقائه مع م�س�ؤولين فيعدد من
الجهات الحكومية وغير الحكومية.
6 .6م�شروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية ال�سعودية والهيئة الدائمة الم�ستقلة لحقوق الإن�سان في
منظمة التعاون الإ�سالمي.
7 .7الدرا�سة المقدمة من الهيئة ب�ش�أن الإ�شكاالت المتعلقة بحقوق المر�أة وما اقترح ب�ش�أنها من حلول.
8 .8درا�سة مو�ضوع االن�ضمام الكامل للمنظمة الدولية للهجرة.
9 .9الدرا�سة المعدة من قبل اللجنة الدائمة في الهالل الأحمر ال�سعودي المعنية بالقانون الدولي الإن�ساني
حيال التو�صيات المر�سلة لمجل�س الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة.
1010درا�سة تحديث ال�شروط ال�صحية الالزم توافرها لم�ساكن العمال داخل النطاق العمراني.
1111درا�سة المذكرة الواردة من مدير ال�شراكة اال�ستراتيجية في هيئة الأمم المتحدة للمر�أة من �أجل بناء
�شراكة قوية مع المملكة.
1212درا�سة �إ�سناد مهمة �إيواء العامالت المنزليات ومن في حكمهن �إلى القطاع الخا�ص.
1313درا�سة تقرير المقرر الخا�ص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإن�سان عن زيارته للمملكة.
1414درا�سة طلب وزارة العمل والتنمية االجتماعية بتخويلها حق الوالية على بع�ض فئات المجتمع ممن لي�س في
مقدورهم رعاية �أنف�سهم.
1515درا�سة الوثيقة الم�شتركة ال�صادرة من المفو�ضية الأوروبية والممثلية العليا لالتحاد الأوروبي وال�سيا�سة
الأمنية بعنوان ا�ستراتيجية االتحاد الأوروبي حيال العالقات الثقافية الدولية .
1616درا�سة مو�ضوع تلقي التعليم في المدار�س الحكومية لعديمي الجن�سية.
1717تنظيم �أن�شطة ال�شركات الع�سكرية والأمنية الخا�صة ور�صدها ومراقبتها.
1818درا�سة مو�ضوع زواج القا�صرات.
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ً
ثالثا

الصكوك اإلقليمية والدولية
الخاصة بحقوق اإلنسان
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تتابع هيئة حقوق الإن�سان  -وفق ًا الخت�صا�صاتها الواردة يف تنظيمها  -اجلهات احلكومية املعنية لتطبيق ما
يخ�صها من ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان التي �أ�صبحت اململكة طرف ًا فيها ،وذلك من خالل �أداء املهاماملتمثلة
يف تلقي ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان واتخاذ الإجراءات النظامية ب�ش�أنها ،واجلوالت امليدانية،و�إ�شرافها على
�إعداد م�شروعات تقارير اململكة املتعلقة بحقوق الإن�سان ،ورفع ما يلزم منها من قبل رئي�سالهيئة �إىل امللك.
وقد �أ�صبحت اململكة طرف ًا يف عدد من ال�صكوك الإقليمية والدولية حلقوق الإن�سان ،ومن �أبرزها:
1 .1اتفاقية حقوق الطفل ،مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )7/وتاريخ 1416/4/16هـ ،املوافق1995/9/12م.
2 .2اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أواملهينة ،مبوجب
املر�سوم امللكي رقم (م )11/وتاريخ 1418/4/4هـ ،املوافق 1997/8/8م.
3 .3االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري ،مبوجب املر�سوم امللكي رقم(م )12/وتاريخ
1418/4/16هـ ،املوافق 1997/8/20م.
4 .4اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد امل��ر�أة ،مبوجب املر�سوم امللكي رق���م(م )25/وتاريخ
1421/5/28هـ ،املوافق 2000/8/28م.
5 .5عهد حقوق الطفل يف الإ�سالم ،مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )54/وت��اري��خ1427/8/27ه��ـ ،املوافق
2006/9/20م.
6 .6اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وبروتوكولها ،مبوجب املر�سوم امللكي (م )28/وتاريخ1429/5/22هـ،
املوافق 2008/5/27م.
7 .7امليثاق العربي حلقوق الإن�سان ،مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )19/وت��اري��خ1430/3/27ه��ـ ،املوافق
2009/3/24م.
8 .8الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال وا�ستغاللالأطفال يف املواد
الإباحية ،مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )38/وتاريخ 1431/7/18هـ ،املوافق2010/6/30م.
9 .9الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق با�شرتاك الأطفال يف النزاعات امل�سلحة ،مبوجب
املر�سوم امللكي رقم (م )39/وتاريخ 1431/7/18هـ ،املوافق 2010/6/30م.
وتقوم الهيئة فيما يخ�ص ال�صكوك الإقليمية والدولية اخلا�صة بحقوق الإن�سان مبا ي�أتي:
أ  -متابعة تطبيق الصكوك اإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان التي أصبحت
طرفا فيها
ً
المملكة



 تتابع الهيئة اجلهات احلكومية لتطبيق ما يخ�صها من ال�صكوك الإقليمية والدولية التي �أ�صبحت اململكةطر ًفا
فيها ،والت�أكد من اتخاذ تلك اجلهات الإجراءات الالزمة لتنفيذها ،من ِخالل �إ�شرافها على �إعداد م�شروعات
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تقارير المملكة الخا�صة باتفاقيات حقوق الإن�سان ،ومتابعة التو�صيات ال�صادرة عن الهيئات التعاهدية �أو من
الفريق العامل المعني باال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل� ،أو الإجراءات الخا�صة التا ِب َعين لمجل�سحقوق الإن�سان .وقد
�أ�شرفت الهيئة على �إعداد التقارير والمذكرات الآتية:
1 .1تقرير البروتوكول الخا�ص ببيع الأطفال وا�ستغالل الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ،وهو تقرير
دولي يقدم �إنفاذ ًا اللتزام المملكة بموجب المر�سوم الملكي الكريم رقم م 38/وتاريخ 1431/7/18هـ،وتم
اعتماده من المقام ال�سامي برقم  37615وتاريخ 1438/8/17هـ.
2 .2التقرير المقدم للأمانة العامة لمجل�س التعاون الخليجي لأغرا�ض �إعداد م�شروع التقرير ال�سنوي عنحالة
حقوق الإن�سان في دول مجل�س التعاون ،و�إبراز حالة حقوق الإن�سان في دول مجل�س التعاونبتاريخ /11/7
1438هـ.
3 .3مذكرة مقدمة للجنة مناه�ضة التعذيب ب�ش�أن الجل�سة الت�شاورية غير الر�سمية مع الدول الأط��راف في
اتفاقية مناه�ضة التعذيب ،وا�شتملت المذكرة على ردود فعل الدول الأطراف في طريقة �إعداد التقارير
المب�سطة ،و�إعمال وتنفيذ اتفاقية مناه�ضة التعذيب في �سياق الهجرة الجماعية ،ومالحظات حيال
الطريقة المب�سطة لإعداد التقارير بتاريخ 1438/8/4هـ.
4 .4مذكرة �إجابات المملكة على قائمة الم�سائل ال�صادرة عن لجنة الق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة ،في�إطار
نظر اللجنة في تقرير المملكة الجامع لتقريريها (الثالث والرابع) الخا�ص باتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد المر�أة بتاريخ 1439/2/16هـ.
كما تقوم اللجنة الدائمة لإعداد م�شروعات التقارير بمتابعة التو�صيات ال�صادرة من لجنةمناه�ضة التعذيب،
ولجنة حقوق الإن�سان العربية (لجنة الميثاق) ،ولجنة حقوق الطفل ،والفريقالعامل المعني باال�ستعرا�ض الدوري
ال�شامل (يتم متابعة التو�صيات التي ُقدمت للمملكة في �إطار الجولةالثانية لال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل لأغرا�ض 
�إعداد م�شروع تقرير المملكة الثالث الخا�ص ب�آليةاال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل).
ب  -إبداء الرأي في الصكوك والوثائق اإلقليمية والدولية

عدد من ال�صكوك الإقليمية والدولية الخا�صة بحقوق الإن�سان ،فيما يتعلق بان�ضمام
�أبدت الهيئة ر�أيها في ٍ
المملكة �إليها� ،أو الأحكام ال��واردة فيها� ،سواء بقبول �أو رف�ض االن�ضمام �إليها� ،أو التحفظ على بع�ض بنودها،
متخذ ًة من ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحة والقيم المجتمعية والثقافية الأ�صيلة للمملكة مرجعية لر�أيها ،وهي على
النحو الآتي:
1 .1م�شروع البروتوكول العربي لمكافحة جرائم االتجار بالب�شر وخا�صة الن�ساء والأطفال.
2 .2درا�سة العهدين الدوليني اخلا�صني باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واحلقوق االقت�صادية واالجتماعيةوالثقافية.
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الرد على التقارير المتعلقة
بحقوق اإلنسان
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ن�صت الفقرة اخلام�سة من املادة (اخلام�سة) من تنظيم هيئة حقوق الإن�سان على اخت�صا�ص جمل�س الهيئة 
َّ
باملوافقة على تقارير اململكة املتعلقة بحقوق الإن�سان ،ورفع ما يلزم منها من قبل رئي�س الهيئة �إىل امللك .
وقد �أعدت الهيئة وف ًقا الخت�صا�صها عدد ًا من التقارير التي تناولت مو�ضوعات خا�صة في مجال حقوقالإن�سان،
ومنها:
1 .1تقرير يت�ضمن الرد على اجلزء اخلا�ص باململكة يف التقرير ال�سنوي لوزارة اخلارجية الأمريكيةحول احلرية
الدينية يف العامل ال�صادر عام 2017م ،حيث �أ�صدرت وزارة اخلارجية الأمريكية بتاريخ 1438/11/23هـ
املوافق 2017/8/15م تقريرها ال�سنوي ب�ش�أن احلريات الدينية يف العامللعام 2016م ،يت�ضمن جزء ًا خا�ص ًا
عن اململكة ،ومت رفعه للكوجنر�س الأمريكي وفق ًا لقانوناحلرية الدينية (IRFA) ،و ُيلزم هذا القانون (IRFA)
ك ًال من وزارة اخلارجية الأمريكية والهيئةالأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF) ب�إ�صدار تقرير
�سنوي حول �أو�ضاع احلرياتالدينية .ويختلف التقريران بع�ضهما عن بع�ض؛ فتقرير وزارة اخلارجية (IRF)
يغطي مو�ضوع احلريات الدينية يف جميع دول العامل -وهو منف�صل عن تقريرها ال�سنوي حلقوق الإن�سان-
بينما يغطي تقرير الهيئة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF) مو�ضوع احلرياتالدينية يف دول
معينة ،غالب ًا ما ُت�صنف بالأ�سو�أ �أو�ضاع ًا.
وحدد هذا القانون ما يقارب �أربعة �أ�شهر كفرتة فا�صلة بني التقريرين بحيث ي�أخذ ك ٌل منهما بعني االعتبار
خمرجات الآخر .ومل يحدد موعد ًا معين ًا لت�صنيف الدول بـ ذات مثار قلق خا�ص (CPC)� ،إال �أنه �أ�شار �إىل
�ضرورة �إجراء الت�صنيف فور �صدور تقرير وزارة اخلارجية الأمريكيةللحريات الدينية (IRF)؛ حيث ي�ستند
قرار الت�صنيف �إىل خمرجات ذلك التقرير وتو�صياتالهيئة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF).
و�صنفت وزارة اخلارجية الأمريكية اململكة العربية ال�سعودية دولة ذات مثار قلق خا�ص (CPC)عدة مرات
منذ عام 2004م ،كان �آخرها يف  29فرباير 2016م .و�أ�صدر وزير اخلارجية الأمريكي تناز ًال عن متطلب
الإج��راءات الرئا�سية -كما ح�صل يف الأعوام ال�سابقة-اعتبار ًا للم�صلحة القومية املهمة للواليات املتحدة
الأمريكية مبوجب املادة ( )407من قانون احلرية الدينية(IRFA).
تناول تقرير الوزارة ال�سابق ال�صادر بتاريخ 2016 /8 /9م �أو�ضاع احلرية الدينية عن عام2015م يف جميع
دول العامل ،واحتوى اجلزء اخلا�ص منه باململكة على (� )18صفحة ،و�أعدت الهيئة رد ًا عليه يقع يف ()22
�صفحة ،بينما يتكون هذا اجلزء يف تقرير الوزارة عن عام 2016ممن (� )17صفحة ،حيث لوحظ وجود ت�شابه
بينه وبني التقرير ال�سابق لعام 2015م خ�صو�ص ًايف التطورات الإيجابية.
ومت درا�سة اجلزء اخلا�ص باململكة يف التقرير وال��رد على املزاعم ال��واردة فيه .وبنا ًء على التوجيهات
ال�سامية يف هذا ال�ش�أن جرى �إحالة الرد �إىل وزارة اخلارجية لتعميمه على �سفارات اململكة وبعثاتها الدائمة،
لال�ستفادة منها يف بيانات اململكة والرد على ما ُيثار من ادعاءات من قبل بع�ض الدول واملنظمات الدولية.
2 .2تقرير يت�ضمن الرد على اجلزء اخلا�ص باململكة يف تقرير الهيئة الأمريكية للحريات الدينيةالدولية ال�صادر
عام 2017م ،حيث تعترب الهيئة الأمريكية للحريات الدينية الدولية USCIRF)) هيئة فيدرالية حكومية
م�ستقلة ،وي�ؤيدها كال احلزبني (اجلمهوري والدميقراطي)،وتعمل على مراقبة احلرية الدينية حول العامل
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ودرا�سة �أو�ضاع احلرية الدينية يف دول معينة.ومن �أبرز مهامها تقييم مدى تطبيق حكومة الواليات املتحدة
الأمريكية لقانون احلرية الدينيةIRFA)) وتقدمي التو�صيات ال�سيا�سية للرئي�س الأمريكي ووزير اخلارجية
والكوجنر�س ،و�أهمهاتو�صيات بت�صنيف الدول الأكرث انتهاك ًا للحريات الدينية .وت�ستند تو�صياتها �إىل والية
الدولةالقانونية واملعايري املن�صو�ص عليها يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والوثائق الدوليةالأخرى.
وقد �صنفت وزارة اخلارجية الأمريكية اململكة كدولة ذات مثار قلق خا�ص ( (CPC منذ عام2004م� ،إال �أنها
ا�ستمرت يف �إ�صدار �إعفاء غري م�شروط (�آخر �إ�صدار يف �أكتوبر عام 2016م)عن �أي �إجراء يرتتب على هذا
الت�صنيف العتبار امل�صلحة القومية الهامة للواليات املتحدةالأمريكية.
كما �أورد التقرير يف نهاية اجلزء اخلا�ص باململكة حتلي ًال �سيا�سي ًا حول عالقة اململكة بالواليات املتحدة
الأمريكية وامل�صالح املتبادلة بني الدولتني ،وا�ستعرا�ض  بع�ض  الإج��راءات التي تعهدت بها اململكة نتيج ًة
للمباحثات الثنائية التي جرت بني احلكومتني خالل عام 2006م معالإقرار ب�إحراز تقدم فيها .بالإ�ضافة �إىل
بيان من نائب رئي�س الهيئة يت�سم بالإيجابية وت�شجيعاحلوار مع اململكة.
وقد عنون التقرير املو�ضوعات واالدع��اءات املتعلقة باململكة كالتايل :القيود والهجمات على امل�سلمني
ال�شيعة ،والعمالة املغرتبة غري امل�سلمة ،وتهم الردة والتجديف على الذات الإلهية وال�شعوذة ،وقانون عام
2014م الذي ي�صنف التجديف على الذات الإلهية والدعوة �إىلالإحلاد ك�أعمال �إرهابية .
ومت درا�سة اجلزء اخلا�ص باململكة يف التقرير وال��رد على املزاعم ال��واردة فيه .وبنا ًء على التوجيهات
ال�سامية يف هذا ال�ش�أن جرى �إحالة الرد �إىل وزارة اخلارجية لتعميمه على �سفارات اململكة وبعثاتها الدائمة،
لال�ستفادة منها يف بيانات اململكة والرد على ما ُيثار من ادعاءات من قبل بع�ض الدول واملنظمات الدولية.
3 .3تقرير يت�ضمن الرد على اجلزء اخلا�ص باململكة يف التقرير ال�سنوي لوزارة اخلارجية ال�سويدية عن حالة
حقوق الإن�سان والدميقراطية ال�صادر عام 2017م ،حيث ت�صدر وزارة اخلارجية ال�سويديةيف كل عام تقرير ًا
عن حالة حقوق الإن�سان يف العامل ،ويف تاريخ 2017/4/26م� ،أ�صدرتتقريرها ال�سنوي عن حقوق الإن�سان
والدميقراطية يف  135دولة يف العامل منها اململكة ،واحتوى اجلزء اخلا�ص باململكة على مزاعم وادعاءات
مغلوطة تتعلق بق�ضايا :احلرية الدينيةوحرية املعتقد ،وعقوبة الإعدام ،ومكافحة الإرهاب ،وحرية التعبري،
وحقوق املر�أة وادعاءاتحلاالت فردية.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن التقرير �أورد عدد ًا كبري ًا من احلقائق والتطورات الإيجابية املهمة يف اململكة يف
جمال حقوق الإن�سان بخ�صو�ص  مو�ضوعات :حظر القانون يف اململكة للتعذيب واملعاملة امل�سيئة ،والعنف
املنزيل ،واتفاقيات العمل الدولية ،وقوة اقت�صاد اململكة،والتعديالت على �أنظمة العمل ملعاجلة حقوق العمالة
الوافدة ،والرعاية ال�صحية ،وحت�سن �أو�ضاع املر�أة يف اململكة وخ�صو�ص ًا يف �سوق العمل ،والتعليم خا�ص ًة
للأطفال ،والأ�شخا�ص ذويالإعاقة.
ومت درا�سة اجلزء اخلا�ص باململكة يف التقرير وال��رد على املزاعم ال��واردة فيه .وبنا ًء على التوجيهات
ال�سامية يف هذا ال�ش�أن جرى �إحالة الرد �إىل وزارة اخلارجية لتعميمه على �سفارات اململكة وبعثاتها الدائمة،
لال�ستفادة منها يف بيانات اململكة والرد على ما ُيثار من ادعاءات من قبل بع�ض الدول واملنظمات الدولية.
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زيارة السجون ودور التوقيف
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نظ ًرا لما لزيارة ال�سجون ودور التوقيف من �أهمية ،وذلك للوقوف على مدى تمتع المحكومين والموقوفينبكامل
حقوقهم التي كفلتها لهم ال�شريعة الإ�سالمية والأنظمة المرعية في المملكة العربية ال�سعودية ،ومدى مالءمة
ذلك مع المعايير الدولية لحقوق ال�سجناء ،فقد منحت الفقرة ال�ساد�سة من المادة (الخام�سة) منتنظيم الهيئة
لمجل�س الهيئة �صالحية زيارة ال�سجون ودور التوقيف في �أي وقت دون �إذن من جهةاالخت�صا�ص ،ورفع تقارير عن
تلك الزيارات.
كما حددت الفقرة (د) من المادة (الحادية ع�شرة) مهام �إدارة المتابعة والتحقيق ،التي من �ضمنها زيارة
ال�سجون ودور التوقيف وفق ما يقدره مجل�س الهيئة في هذا الخ�صو�ص دون �إذن من جهة االخت�صا�ص،والتحقيق
فيما يتطلب التحقيق فيه من مخالفات في م�سائل حقوق الإن�سان.
وبنا ًء على ذلك فقد كثفت الهيئة زياراتها لل�سجون ودور التوقيف ،وذلك عبـر برامج محددة وخطط �سنوية،
�سواء كان ذلك بالزيارات التفقدية والمفاجئة� ،أو بنا ًء على ما يردها من �شكاوى� ،أو ما تر�صده عبر و�سائل
التوا�صل االجتماعي وقنوات الر�صد الأخرى.
وت�ستهدف �أعمال الهيئة المتعلقة بال�سجون ودور التوقيف الت�أكد من ح�صول الموقوف �أو المحكوم علىجميع
حقوقه المكفولة له نظام ًا ،ويمكن �إجمالها فيما ي�أتي:
1 .1الت�أكد من نظامية التوقيف وا�ستناده على �أوامر م�سببة ومحددة المدة.
2 .2الت�أكد من نظامية �إجراءات التحقيق ،والمدد المحددة لذلك.
3 .3الت�أكد من عر�ض الموقوفين على المحكمة المخت�صة في المدد المحددة لذلك.
4 .4الت�أكد من عدم بقاء �أي موقوف بعد انتهاء محكوميته ،ما لم يوجد م�سوغ نظامي لذلك.
5 .5الت�أكد من منا�سبة الطاقة اال�ستيعابية لمرافق ال�سجون ودور التوقيف للعدد الفعلي للنزالء.
6 .6الت�أكد من حالة المبنى ومدى مراعاة احتياجات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
7 .7الت�أكد من ت�صنيف النزالء ووجود �أماكن مخ�ص�صة للعزل ال�صحي والنزيالت الأمهات.
8 .8الت�أكد من نظامية الجزاءات المتخذة بحق النزالء خالل فترة تواجدهم في ال�سجن �أو دار التوقيفووجود
�سجالت خا�صة بذلك ،وكذلك الآلية المعتمدة لتزويدهم بمعلومات عن حقوقهم و�سير�إجراءات ق�ضيتهم
و�آلية ا�ستالم �شكواهم.
9 .9الت�أكد من ح�صول النزالء على �أوقات كافية للزيارة ووجود �أماكن مهي�أة لذلك.
1010الت�أكد من جودة ونظافة الإعا�شة المقدمة للنزالء.
1111الت�أكد من ح�صول النزالء على حقوقهم في الرعاية ال�صحية والتعليم والت�أهيل والتدريب وكذلكالرعاية
االجتماعية لهم ولأ�سرهم.
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وقد قامت الهيئة بزيارة جميع ال�سجون �سوا ًء التابعة للمديرية العامة لل�سجون �أو المديرية العامة للمباحث
وبع�ض دور التوقيف التابعة لأجهزة ال�ضبط الجنائي وبع�ض الجهات الع�سكرية ،وجميع دورالمالحظة االجتماعية
وجميع م�ؤ�س�سات رعاية الفتيات وذلك في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها.
و�شكلت الهيئة فرق ًا من �أع�ضاء مجل�س الهيئة وموظفيها لزيارة مناطق المملكة الثالث ع�شرة ،حيث تمتزيارة
( )394جهة ،منها (� )108سجون تابعة للمديرية العامة لل�سجون ،و(� )5سجون تابعة للمديرية العامةللمباحث  ،و
( )159دار ًا من دور توقيف ال�شرط التابعة لمديرية الأمن العام ،و( )10زيارات للمرور والبحثالجنائي  وحر�س
الحدود وتوقيف تنفيذ الأحكام الحقوقية ،و ( )37زيارة لجميع دور توقيف الوافدين ،و( )52زيارة لدور التوقيف
التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات ،و( )16زيارة لجميع دور المالحظة االجتماعية  ،و ( )7زيارات
لجميع م�ؤ�س�سات رعاية الفتيات.
 وتم اال�ستناد في جمع المعلومات على نماذج مخ�ص�صة لهذه الزيارات �صممت وفق ًا للأنظمة ذات العالقة،
والأخذ في االعتبار للمعايير الدولية بالمتعلقة ب�أو�ضاع ال�سجون ،والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة ال�سجناء
المعتمدة في م�ؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين (جنيف1955 ،م).
 وقد احتوى نموذج اال�ستمارة الخا�صة بجمع المعلومات على العديد من العنا�صر منها�( :أع��داد النزالء،
والطاقة اال�ستيعابية ،والو�ضع القانوني للنزالء ،وال�سجل العام لهم ،وت�صنيف النزالء ،و�أماكن االحتجاز،والو�ضع
العام للمباني ،والأجنحة الجماعية ،والأجنحة الفردية ،و�أجنحة العزل ال�صحي ،و�أجنحة الأمهات،والتجهيزات
الخا�صة بالأ�شخا�ص  ذوي الإعاقة والنظافة ال�شخ�صية ،والطعام ،والتمارين والأن�شطة الريا�ضية ،والرعاية
ال�صحية ،واالن�ضباط والعقاب ،و�أدوات تقييد الحرية ،وتزويد النزالء بالمعلومات،وحقهم في ال�شكوى ،واالت�صال
بخارج ال�سجن ،وممار�سة ال�شعائر الدينية ،وحفظ الأمتعة ،والإخطاراتبحاالت الوفاة �أو المر�ض �أو النقل ،وانتقال
النزالء ،والرقابة والتفتي�ش ،والعمل ،والتعليم ،والت�أهيلوالتدريب ،والرعاية االجتماعية والرعاية الالحقة).
وقامت الهيئة برفع تقرير خا�ص عن هذه الزيارات �إلى المقام ال�سامي الكريم ا�ستناد ًا �إلى الفقرة ال�ساد�سةمن
المادة الخام�سة من تنظيم الهيئة ،ر�صدت فيه �أبرز المالحظات التي وجدتها ،ومن �أبرزها التوقيفاالحتياطي
لمعظم الحاالت قبل المحاكمة ،و�ضعف التن�سيق بين �أجهزة ال�ضبط الجنائي والأجهزة العدليةوال�سجون وعدم
وجود �أنظمة تقنية متقدمة ،وقدم الأنظمة واللوائح ،وقدم مباني ال�سجون التابعةللمديرية العامة لل�سجون وكذلك
دور التوقيف ،وعدم وجود �آلية وا�ضحة لل�شكاوى داخلها ،و�إيداعالفتيات غير ال�سعوديات الالتي ال تتجاوز �أعمارهن
� 18سنة في �سجن الن�ساء.
وفيما ي�أتي جداول لأعداد النزالء في ال�سجون العامة و�سجون المباحث ودور المالحظة االجتماعيةوم�ؤ�س�سات
رعاية الفتيات بح�سب ما تم ر�صده عند الزيارة.
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اختصاصات الهيئة
الجدول رقم ( )9يبين أعداد النزالء في السجون العامة*

المنطقة

عدد النزالء
بح�سباجلن�سية
�سعودي

غير�سعودي

عدد النزالء بح�سب الحالة
�سعودي

غير �سعودي

�إجمالي عددالنزالء

موقوف محكوم موقوف محكوم

الريا�ض

6556

5496

3379 2117 4327 2229

12052

مكة المكرمة

8785

9861

3856 6005 4178 4607

18646

المدينة
المنورة

1550

989

869

681

664

325

2539

الق�صيم

1064

512

457

607

368

144

1576

املنطقة
ال�شرقية

5364

3041

1215 1826 2391 2973

8405

ع�سير

3013

2139

1888 1125

963

1176

5152

تبوك

1857

580

644

1213

174

406

2437

حائل

821

271

341

480

168

103

1092

احلدود
ال�شمالية

807

183

413

394

95

88

990

جازان

2865

4986

2096

769

1579 3407

7851

نجران

649

943

246

403

359

584

1592

الباحة

429

93

173

256

49

44

522

الجوف

1164

514

825

339

380

134

1678

الإجمالي

34924

29608

16998 17926 16575 13033

64532

*  �إن البيانات املتعلقة بالأعداد متغرية تبع ًا لطبيعة ال�سجون ودور التوقيف والأرقام املدونة هنا قدمتها اجلهات ذات العالقة �أثناء الزيارة.
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اختصاصات الهيئة
الجدول رقم ( )10يبين أعداد النزالء في سجون المديرية العامة للمباحث*

المنطقة
الريا�ض
مكة
المكرمة
الق�صيم
المنطقة
ال�شرقية
ع�سري

ال�سجن

عدد النزالء بح�سب
عدد النزالء بح�سب الحالة �إجمالي
نوع الجن�س والجن�سية
غير �سعودي عدد
�سعودي
�إناث
ذكور
�سعودي غير �سعودي غير
�سعودي موقوف محكوم موقوف محكوم النزالء
�سعودي

�سجن المباحث
العامة بالحائر 153 1762
�سجن المباحث
العامة بذهبان 292 704
�سجن المباحث
العامة بالطرف ّية 10 952
�سجن المباحث
العامة بالدمام 95 1144
�سجن المباحث
العامة ب�أبها 270 330

0

0

241 711

6

4

962

0

0

823 321

85

10

1239

0

0

89

211

89

600

4892 820

14

15 2688 2188 558 307 5741

الإجمالي

148 423 1347

8

2

6

13

98

211

7

1925

1015 197 108 612

الجدول رقم ( )11يبين أعداد النزيالت بمؤسسات رعاية الفتيات*

المنطقة

المدنوالمحافظات

الريا�ض
الريا�ض
مكة المكرمة
مكةالمكرمة
بريدة
الق�صيم
الأح�ساء
المنطقةال�شرقية
خمي�سم�شيط
ع�سير
حائل
حائل
الباحة
الباحة
الإجمالي

عدد النزيالتبح�سب الحالة
محكومة
موقوفة
27
8
10
27
3
0
14
0
12
0
2
2
1
1
69
38

�إجماليعدد
النزيالت
35
37
3
14
12
4
2
107

*  �إن البيانات املتعلقة بالأعداد متغرية تبع ًا لطبيعة ال�سجون ودور التوقيف والأرقام املدونة هنا قدمتها اجلهات ذات العالقة �أثناء الزيارة.
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اختصاصات الهيئة
الجدول رقم ( )12يبين أعداد النزالء بدور المالحظة االجتماعية*

المنطقة

المدن
و
المحافظات

عدد النزالء
بح�سباجلن�سية

عدد النزالء بح�سب الحالة
غير �سعودي

�سعودي

غير
�سعودي
�سعودي
موقوف محكوم موقوف محكوم

الريا�ض

109

67

87

22

49

18

176

الأفالج

4

2

3

1

0

2

6

جدة

49

93

34

15

69

24

142

الطائف

100

112

25

75

15

97

212

المدينةالمنورة 63

32

37

26

12

20

95

بريدة

65

11

5

60

2

9

76

املنطقة
ال�شرقية

الدمام

73

7

48

25

4

3

80

حفرالباطن

36

5

4

32

5

0

41

ع�سير

�أبها

51

1

27

24

0

1

52

تبوك

تبوك

41

1

14

27

0

1

42

حائل
احلدود
ال�شمالية
جازان

حائل

46

1

20

26

0

1

47

عرعر

34

0

0

34

0

0

34

جازان

57

56

29

28

34

22

113

الباحة

الباحة

17

0

0

17

0

0

17

�سكاكا

23

1

20

3

1

0

24

القريات

18

0

18

0

0

0

18

786

389

371

415

191

198

1175

الريا�ض
مكة المكرمة
المدينة
المنورة
الق�صيم

الجوف

الإجمالي

*  �إن البيانات املتعلقة بالأعداد متغرية تبع ًا لطبيعة ال�سجون ودور التوقيف والأرقام املدونة هنا قدمتها اجلهات ذات العالقة �أثناء الزيارة.
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اختصاصات الهيئة

و�إجما ًال فقد بلغ عدد الزيارات التي قامت بها الهيئة لل�سجون ودور التوقيف ودور المالحظة االجتماعية
وم�ؤ�س�سات رعاية الفتيات في عام 1439/1438هـ ( )1229زيارة في جميع مناطق المملكة على النحو الآتي:
الجدول رقم ( )13يبين عدد الزيارات التي قامت بها الهيئة للسجون ودور التوقيف ودور المالحظة
االجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات خاللالعامين الماليين 1438/1437هـ 1439/1438 ،هـ

عدد الزيارات 1438/1437هـ

عدد الزيارات 1439/1438هـ

النوع
�سجون عامة

209

24.39%

312

25.39%

�سجون املباحث

225

26.25%

352

28.64%

دور التوقيف

398

46.44%

514

41.82%

29

2.36%

22

1.79%

1229

%100

دور املالحظة االجتماعية
م�ؤ�س�سات رعاية الفتيات

١

الإجمايل

25

%2,92

857

%100

الرسم البياني رقم (4) يبين عدد الزيارات التي قامت بها الهيئة للسجون ودور التوقيف
ودور المالحظة االجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات خاللالعام المالي 1439/1438هـ

م�ؤ�س�سات
رعاية الفتيات

دور املالحظة
االجتماعية

دور التوقيف

�سجون املباحث

�سجون عامة

.1  تم ف�صلها في الجدول هذا العام عن زيارات دور المالحظة االجتماعية.
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اختصاصات الهيئة

وخالل زيارات الهيئة لل�سجون ودور التوقيف ر�صدت الهيئة عددًا من التدابري والإجراءات الإيجابية من�أبرزها:
1 .1متيز مباين عدد من ال�سجون من حيث ت�صاميمها الهند�سية ،و�أجنحة النزالء فيها وتلبيتها للربامج
الإ�صالحية.
2 .2تفعيل برنامج اليوم العائلي داخل الأجنحة املثالية املوجودة يف عدد من ال�سجون.
3 .3متكني بع�ض املوقوفني من اخلروج ملدد حمددة حل�ضور منا�سبات الزواج �أو العزاء� ،أو لزيارة �أحدالوالدين
يف املنزل يف حال عجزه عن زيارة ابنه.
4 .4ال�سماح لبع�ض املوقوفني ب�إكمال درا�ساتهم اجلامعية �أو ما دونها.
5 .5اعتماد نظام نافذة توا�صل لعر�ض بيانات ومعلومات املوقوفني وال�سجناء ،وت�سهيل التوا�صل بينهم وبني
ذويهم� ،إ�ضافة �إىل �أن��ه يتم من خالله تقدمي طلبات الزيارة واخل��روج امل�ؤقت ،والنفقات وال�شكاوى
واالقرتاحات.
6 .6ال�سماح لعدد من ال�سجناء باخلروج ملرة واحدة يف ال�شهر وق�ضاء يوم كامل مع عائالتهم.
كما ر�صدت الهيئة خالل زياراتها بع�ض امللحوظات التي �سعت ملعاجلتها مع اجلهات املعنية ومن �أبرزها:
1 .1اكتظاظ عدد من ال�سجون ودور التوقيف بالنزالء ،مبا يتجاوز الطاقة اال�ستيعابية املخ�ص�صة لها ،الأمر
الذي قد تت�أثر معه اخلدمات املقدمة لل�سجناءً ،
ف�ضل عن حقوقهم املكفولة لهم� ،سواء يف الإعا�شة� ،أو
ترتيب الزيارات ،واالت�صاالت الهاتفية �أو الرعاية ال�صحية داخل ال�سجن.
2 .2نق�ص عدد العاملني يف بع�ض ال�سجون ودور التوقيف ،الأمر الذي قد يرتتب عليه �ضعف الرقابةعلى النزالء،
كما �أنه قد ي�ؤثر على �أداء �إدارات تلك ال�سجون يف متابعة ق�ضايا النزالء لدى املحاكموالنيابة العامة وجلان
العفو وغريها من اجلهات ذات العالقة.
3 .3عدم مالءمة بع�ض ال�سجون لظروف الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
4 .4جتاوز مدد التحقيق يف بع�ض الق�ضايا للمدد النظامية� ،إ�ضافة �إىل ت�أخر البت يف بع�ض الق�ضايا ب�سبب
تباعد مواعيد اجلل�سات ،عل ًما �أنه يجري يف هذه احلاالت التن�سيق الفوري مع اجلهاتاملعنية ملعاجلة ذلك.
5 .5عدم متكني النزالء يف بع�ض ال�سجون من التوا�صل مع حماميهم ومعرفة �آخر امل�ستجدات يفمرافعاتهم وما
يتعلق بق�ضاياهم.
�6 .6سوء م�ستوى النظافة والتهوية يف بع�ض ال�سجون وكذلك �ضعف ال�صيانة الدورية ،مما قد يرتتب عليه
أمرا�ض خ�صو�صا �إذا مل يحتو ذلك ال�سجن على غرف عزل �صحية.
انت�شار العدوى وال
ً
7 .7عدم كفاية خدمات الرعاية ال�صحية املقدمة للنزالء داخل ال�سجون العامة ،حيث ال يوجد يف الغالب �إال
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طبيب عام �أو طبيب زائر يف �أيام حمددة من الأ�سبوع� ،إ�ضافة �إىل النق�ص يف الأجهزةالطبية والأدوية.
ورفعت الهيئة عدد ًا من التو�صيات للنظر الكرمي للحيلولة دون تكرار ال�سلبيات املر�صودة ومعاجلتها،من �أبرزها:
1 .1معاجلة االكتظاظ القائم حالي ًا يف �أغلب ال�سجون العامة ودُور التوقيف وذلك ب�شكل عاجل وجذري ،من
خالل التو�سع يف تطبيق الأحكام املتعلقة بالعفو ،والنظر يف �إبعاد الأجانب مناملوقوفني �أو املحكومني حالي ًا
يف غري الق�ضايا �شديدة اخلطورة ،ومنعهم من دخول اململكة.
2 .2مراجعة قرار حتديد اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف ،وذلك للحد من التوقيف االحتياطي الذي�أدى �إىل
�شديد يف ال�سجون العامة ودُور التوقيف ،وتدين م�ستوى اخلدمات ،وت�أخر البتيف الق�ضايا.
اكتظاظ ٍ
ٍ
عاجل على �سرعة البت يف ق�ضايا املوقوفني ،وتفعيل مقت�ضى الف�صل التا�سع منالباب الرابع
ب�شكل ٍ
3 .3العمل ٍ
من نظام الإجراءات اجلزائية اخلا�ص ب�أحكام الإفراج امل�ؤقت؛ وذلك ملواجهة االكتظاظ القائم وتزايد
ن�سب املوقوفني مقارنة باملحكومني.  
4 .4ا�ستخدام التدابري غري االحتجازية والعدالة الت�صاحلية كمبد�أ يف العدالة اجلنائية من خالل�سرعة �إ�صدار
نظام العقوبات البديلة ،مع �أهمية مراجعة م�شروع النظام يف �إطار املعايري الدوليةاملتعلقة بالتدابري غري
االحتجازية والعدالة الت�صاحلية ،والأخذ ب�أف�ضل التجارب الدولية يف هذاال�ش�أن.
5 .5احلد من التو�سع يف حب�س املدين ،خا�صة يف ظل حمدودية �أثر احلب�س يف الوفاء بالدين ،ووجوداكتظاظ يف
ال�سجون ودور التوقيف ،وتعدي �أثر احلب�س ،وما يرتتب عليه من �سلبيات.
6 .6مراجعة الأنظمة واللوائح وال��ق��رارات والتعليمات املتعلقة بال�سجن والتوقيف ،يف جميع اجلهات ذات
العالقة ،وحتديثها يف �ضوء التطورات التي متت على الأنظمة العدلية ،ويف �ضوء ما مت حيال�إن�شاء �أجهزة
متخ�ص�صة؛ كالنيابة العامة ،وهيئة حقوق الإن�سان ،ورئا�سة �أمن الدولة ،ودمج وزارتي العمل وال�ش�ؤون
االجتماعية يف وزارة واحدة با�سم وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
�7 .7إن�شاء نظام �إلكرتوين موحد يربط بني جهات ال�ضبط اجلنائي والنيابة العامة واملحاكموال�سجون؛ ل�ضمان
متابعة �إجراءات املوقوفني واملحكومني ،وتي�سري تبادل املعلومات والبيانات،واحلد من �أ�سباب جتاوزهم ملدد
التوقيف �أو عقوبة ال�سجن. 
8 .8و�ضع دليل موحد لل�سجون ودُور التوقيف يت�ضمن القواعد والإج��راءات والتدابري ،واحلقوق والواجبات،
وخطط الطوارئ ،مع تزويد ال�سجناء به.
�9 .9إعداد خطة عاجلة ملعاجلة �ضعف البنية التحتية يف العديد من ال�سجون التابعة للمديرية العامةلل�سجون
مبان جديدة ،والعمل على�إغالق بع�ض ال�سجون
خا�صة القدمية منها وامل�ست�أجرة؛ لإعادة ت�أهيلها ،و�إن�شاء ٍ
امل�ست�أجرة التي ال تفي باحلد الأدنى من املعايري املطلوبة.
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ً
سادسا

الــــــشـــــــــــكـاوى
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ن�صت الفقرة ال�سابعة من املادة (اخلام�سة) من تنظيم الهيئة على اخت�صا�ص جمل�س الهيئة بـ :تلقيال�شكاوى
املتعلقة بحقوق الإن�سان ،والتحقق من �صحتها ،واتخاذ الإجراءات النظامية ب�ش�أنها .
وبنا ًء على ذلك تتلقى الهيئة ال�شكاوى في مختلف مجاالت حقوق الإن�سان ،حيث بلغ مجموعها خالل العام
المالي 1439/1438هـ (� )2433شكوى ،وتخ�ضع هذه ال�شكاوى لعدد من المراحل والخطوات الإجرائية ابتدا ًءمن
التقدم بال�شكوى وا�ستقبالها ،مرو ًرا بدرا�ستها ،وانتها ًء باتخاذ الإجراء المنا�سب ب�ش�أنها ،حيث ت�ستقبلالهيئة هذه
ال�شكاوى عن طريق الح�ضور للهيئة وتعبئة اال�ستمارة المخ�ص�صة لهذا الغر�ض� ،أو عن طريقالفاك�س� ،أو البريد،
�أو الهاتف� ،أو البريد الإلكتروني ،كما هو مو�ضح في الر�سم البياني رقم ()5.
الرسم البياني رقم (5) يبين مراحل تقديم الشكوى ودراستها واإلجراءات المتخذة

وت�ستكمل بعد ذلك بيانات ال�شكاوى ومعلوماتها ،ومقابلة �أ�صحاب العالقة �أو التوا�صل معهم ال�ستي�ضاحجوانبها
كافة ،ومن ثم درا�ستها في �ضوء المعطيات المتاحة ،و�إخ�ضاع معلوماتها للتمحي�ص الدقيق في �ضوء ن�صو�ص 
الأنظمة والتعليمات القائمة ،و�أحكام اتفاقيات حقوق الإن�سان الدولية التي �أ�صبحت المملكةطر ًفا فيها ،لتحديد
ما �إذا كانت تدخل �ضمن نطاق اخت�صا�ص الهيئة من عدمه ،وما هو �أ�سا�سها القانونيالذي ت�ستند �إليه.
 ويتم يف �ضوء ذلك اتخاذ الإجراء النظامي املنا�سب ،وتتنوع الإجراءات التي تتخذ يف هذا الإطار لت�شمل الآتي:
الأول� :أن تقرر الهيئة خروج مو�ضوع ال�شكوى عن اخت�صا�صها الممنوح لها ،كال�شكاوى المتعلقة بالمنازعات
المالية بين الأفراد� ،أو االعترا�ض على الأحكام الق�ضائية� ،أو القرارات الإدارية ،وفي هذه الحالة تقدم الإدارات
المعنية اال�ست�شارة النظامية الالزمة ل�صاحب العالقة ،ويتم �إر�شاده �إلى الخطوات والإج��راءات الواجب عليه
اتباعها بح�سب طبيعة �شكواه.
الثاني� :أن تقرر الهيئة �أن مو�ضوع ال�شكوى يدخل �ضمن اخت�صا�صها الممنوح لها ،ويتع َين التحقق من �صحة
المعلومات الواردة فيها من خالل الكتابة للجهة المعنية.
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الثالث� :أن تقرر الهيئة �ضرورة الوقوف على وقائع ال�شكوى ميداني ًا ،والتحقق من �صحة المعلومات الواردة.
و�صدرت هذا العام الالئحة التنظيمية لإجراءات ال�شكاوى والبالغات بموجب قرار رئي�س مجل�س الهيئة رقم36
وتاريخ 1438/9/3هـ ،وتهدف �إلى تنظيم �إجراءات تقديم ال�شكاوى والبالغات الواردة �إلى الهيئة وقبولهاونظرها
والت�صرف فيها ،وتقديم اال�ست�شارات في �إطار اخت�صا�ص الهيئة بتنمية الوعي بحقوق الإن�سان.
 وت�ضمنت الالئحة مواد تنظم �إجراءات تقديم ال�شكوى �أو البالغ وطلب اال�ست�شارة وو�سائل تقديمها،وال�شروط
العامة والخا�صة لقبولها ودرا�ستها والبت فيها بعد التحقق من �صحة ال�شكوى �أو البالغ ،و�إجراءاتمعالجة ال�شكاوى
�أو البالغات ،وتقييم الإفادات الواردة من الجهات المخت�صة و�إعادة الكتابة لها في حالعدم ردها �أو لزم الأمر
ذلك ،و�إبالغ المتقدم بما يتم ب�ش�أن ال�شكوى �أو البالغ ،كما نظمت �إجراءات حفظ ال�شكوى والتظلم منه و�إعادة
درا�سة ال�شكوى �أو البالغ بالإ�ضافة �إلى مواد عامة ونماذج تنظم �إجراءات �سيرال�شكوى.
أ  -الشكاوى الواردة إلى الهيئة حسب الفروع والموضوعات

تلقى المقر الرئي�س للهيئة خالل العام المالي 1439/1438هـ (� )746شكوى ،تمثل ما ن�سبته ( )٪30,66من
�إجمالي عدد ال�شكاوى الواردة للهيئة ،تاله في المرتبة فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة ،حيث تلقى خالل العام
ذاته (� )690شكوى تمثل ما ن�سبته ( )٪28,36من �إجمالي عدد ال�شكاوى الواردة للهيئة ،ثم فرعالهيئة بالمنطقة
ال�شرقية الذي تلقى (� )254شكوى ،بما ن�سبته ( )10,44من �إجمالي عدد ال�شكاوى الواردةللهيئة خالل العام  .
وقد بلغ عدد ال�شكاوى التي تعلقت مو�ضوعاتها بق�ضايا العدالة الجنائية (� )617شكوى من �إجمالي عددال�شكاوى،
تمثل ما ن�سبته ( ،)%25,36ثم ال�شكاوى المتعلقة بالهوية والجن�سية بـ (� )427شكوى ،بما يعادل( ،)%17,55ثم
ال�شكاوى المتعلقة بالحماية من العنف والإيذاء بـ (� )332شكو ى بواقع (.)%13,65
وقد تلقت الهيئة عددًا من ال�شكاوى في المو�ضوعات المت�صلة بالعمل والتعليم وال�صحة والرعاية االجتماعية
والحماية من االتجار بالأ�شخا�ص واللجوء �إلى الق�ضاء ،وعددًا من المو�ضوعات الواردة �إجما ًال فيالحقل �أخرى
 ،و�شملت مو�ضوعات التملك ،والتنمية ،والبيئة ال�سليمة ،والخ�صو�صية و�أمن المعلومات،والر�أي والتعبير وغيرها
من المو�ضوعات.
ويو�ضح الجدول رقم ( )14كافة ال�شكاوى التي وردت للهيئة في العام المالي 1439/1438هـ في كافة الفروع
والمو�ضوعات ،كما يقارن الجدوالن ( )15و ( )16عدد ال�شكاوى التي وردت للهيئة خالل العامين الماليين
1438/1437هـ و1439/1438هـ بح�سب الفروع والمو�ضوعات على التوالي ،حيث يغطي فرع منطقة مكة المكرمة
منطقة الباحة ،ويغطي فرع منطقة ع�سير منطقة نجران ،ويغطي فرع منطقة الجوف منطقة الحدود ال�شمالية.
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الجدول رقم ( )14يبين عدد الشكاوى التي وردت للهيئة
خالل العام المالي 1439/1438هـ ،موزعة حسب الفروع والموضوعات

الـ ـمـ ـنـ ـ ـ ـ ـطـ ـق ــة
الت�صنيف
املو�ضوعي

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

حائل جازان اجلوف الإجمايل

العدالة
اجلنائية
اللجوء
�إىل الق�ضاء
الهوية
واجلن�سية
احلماية
منالعنف

238 115

27

69

63

42

11

7

36

9

617

66

35

6

42

15

13

0

4

0

192

155 127

17

8

35

9

4

3

69

0

427

73

106

28

24

20

28

10

18

21

4

332

الع ــمل

72

93

10

15

36

12

0

17

8

 0

263

45

36

8

5

12

7

2

2

6

3

126

ال�صحة

24

31

7

8

5

5

1

6

1

0

88

التعليم

12

16

5

1

11

1

0

1

1

0

48

احلماية
من االجتار
بالأ�شخا�ص

١

الرعاية
االجتماعية

�أخـ ـ ــرى

٣

الإجمايل

٢

11

3

2

0

0

2

0

0

5

0

 0

12

113

98

19

8

28

20

0

6

9

27

328

746 690 156 144 254 139

41

65

155

43  4332

1.1وي�شمل ال�شكاوى التي تكون مو�ضوعاتها ذات عالقة بــ :احلق يف احلياة/احلق يف احلرية والأمان ال�شخ�صي /احلق يف احلماية من التعذيب واملعاملة القا�سية/
وحقوق ال�سجناءواملوقوفني واملجني عليهم /احلق يف املحاكمة العادلة.
 2.2وي�شمل ال�شكاوى التي تكون مو�ضوعاتها ذات عالقة بــ :احلق يف ال�ضمان االجتماعي/احلماية يف حاالت العجز وال�شيخوخة والطوارئ/امل�ستوى املعي�شي الكايف.
 3.3وي�شمل ال�شكاوى التي تخرج مو�ضوعاتها عن نوعية احلقوق املذكورة يف هذا البيان مثل :احلق يف احلركة والتنقل /احلق يف الزواج وتكوين الأ�سرة /احلق يف
حرية الر�أيوالتعبري/احلق يف البيئة ال�سليمة/احلق يف التنمية/احلق يف اخل�صو�صية و�أمن املعلومات/احلق يف التم ّلك ،وغري ذلك من احلقوق.
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الجدول رقم ( )15يقارن بين عدد الشكاوى التي وردت للهيئة

خالل العامين الماليين 1438/1437هـ و 1439/1438هـ ،حسب الفروع

املنطقة

الريا�ض مكة املدينة الق�صيم املنطقة
ال�شرقية
املكرمة املنورة

الإجمايل
لعامهـ 746
1439/1438

690

156

144

ع�سري تبوك حائل جازان اجلوف الإجمايل

254 139

41

65

155

43 2433

الن�سبة
لعامهـ 30.66%28.36 %6.41 %5.92 %10.44 %5.71 %1.69 %2.67 %6.37 %1,77 %%100
1439/1438
الإجمايل
لعامهـ 900
1438/1437

744

129

113

331 193

25

165

26

20 2646

الن�سبة
لعامهـ 34 %28.1 %5 %4.2 %12.5 %7.2 %1 %6.2 %1 %0.8 %%100
1438/1437
املقارنة
بالعامهـ -3,34  +0.26+1.41 +1.72  -2,06-1,49 +0.69 -3,53  +5.37+0.97  8% -
1438/1437
الجدول رقم ( )16يقارن بين عدد الشكاوى التي وردت للهيئة

خالل العامين الماليين 1438/1437هـ و1439/1438هـ ،حسب الموضوعات

العدالةاجلنائية

اللجوءللق�ضاء

الهويةواجلن�سية

احلمايةمن العنف

العمل

الرعايةاالجتماعية

ال�صحة

التعليم

احلمايةمن
االجتاربالأ�شخا�ص

�أخرى

الإجمايل

الإجمايل
لعامهـ 617
1439/1438

192

427

332

263 126

88

48

12

الت�صنيف
املو�ضوعي

328 2433

الن�سبة
لعامهـ 25,36 %7,89 %17,55 %13,65 %10,81 %5,18 %3,62 %1,97 %0,49 %13,48 %%100
1439/1438
الإجمايل
لعامهـ 698
1438/1437

212

الن�سبة
لعامهـ 26.3 %8%
1438/1437

342

324

282 150 124

52

15

447 2646

13 %12.2 %10.6 %5.7 %4.7 %2 %0.6 %16.9 %%100

املقارنة
بالعامهـ 0,94 -0,11 -4,55  +1,45  +0,21  +0,52 -1,08 -0.03 -0,11 -3.42 8 -% -
1438/1437
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ب  -الشكاوى الواردة إلى الهيئة حسب الجنس

بلغ عدد �شكاوى الذكور التي ا�ستلمتها الهيئة خالل العام المالي 1439/1438ه���ـ (� )1375شكوى ،بن�سبة
( )٪56,51من �إجمالي عدد ال�شكاوى ،في مقابل (� )1058شكوى للإناث بواقع ( ،)٪43,49وقد كان المقر
الرئي�س للهيئة الأكثر ا�ستقبا ًال ل�شكاوى الذكور حيث تلقى (� )469شكوى من �إجمالي ( ،)746في حين كانفرع
الهيئة بمنطقة مكة المكرمة هو الأكثر ا�ستقبا ًال لل�شكاوى المق ّدمة من الإناث ،التي بلغت (� )340شكوىمن �أ�صل
(� )690شكوى .ويبين الجدول رقم ( )17عدد ال�شكاوى التي وردت للهيئة خالل العام المالي 1439/1438ه��ـ  
بح�سب الجن�س.
الجدول رقم ( )17يبين عدد الشكاوى التي وردت للهيئة خالل عام 1439/1438هـ حسب الجنس

اجلن�س

الريا�ض

مكةاملكرمة

املدينةاملنورة

الق�صيم

املنطقةال�شرقية

ع�سري

تبوك

حائل

جازان

اجلوف

الإجمايل

الن�سبة

املقارنة بالعام
1438/1437هـ

ذكر 469  50 358  4 8151  6 820  0 490  7 21375  56,51 -١ %%
�أنثى 277 340 98 60 103 53 21 25 65 16 1058  43,49%+١ %
الإجمايل  46 7690  56 1144  54 2139  1 465  55 143 2 433 %100
ج  -الشكاوى الواردة إلى الهيئة حسب الجنسية

بلغ عدد ال�شكاوى التي تلقتها الهيئة من المواطنين خالل العام المالي 1439/1438هـ (� )1585شكوى ،بن�سبة
( )%65,15من �إجمالي ال�شكاوى ،في مقابل (� )848شكوى لغير ال�سعوديين ،بواقع ( ،)%34,85وقد كان المقر
الرئي�س للهيئة بالريا�ض هو الأكثر ا�ستقبا ًال ل�شكاوى المواطنين ،حيث تلقى (� )513شكوى من �إجمالي( ،)746في
حين كان فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة هو الأكثر ا�ستقبا ًال لل�شكاوى المق ّدمة من غيرال�سعوديين ،حيث بلغت
(� )335شكاوى من �أ�صل  (� )690شكوى ،ويبين الجدول رقم ( )18عدد ال�شكاوىالتي وردت للهيئة خالل العام
المالي 1439/1438هـ  بح�سب الجن�سية.
الجدول رقم ( )18يبين عدد الشكاوى التي وردت للهيئة خالل عام 1439/1438هـ حسب الجنسية

اجلن�سية

الريا�ض

مكةاملكرمة

املدينةاملنورة

الق�صيم

املنطقةال�شرقية

ع�سري

تبوك

حائل

جازان

اجلوف

الإجمايل

الن�سبة

املقارنة بالعام
1438/1437هـ

�سعودي 513  55 3 04 1 26 1 79 1 05 1 6 340  9 8 8 3 585 1 65,15 % -4,5%
غري�سعودي 233 335  2 5 8 1 5 7 4 3  525 66   5 48 8 34,85 %%+ 4.5
الإجمايل  46 7690 156 144 254 139 41  5 6155 43 2433 %100
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د  -الشكاوى الواردة إلى الهيئة حسب المنتهى منها

بلغ عدد ال�شكاوى المنتهية بجميع فروع الهيئة للعام المالي 1439/1438هـ� )1631( ،شكوى ،من �أ�صل()2433
�شكوى تم ا�ستالمها ،بواقع ( )%67من �إجمالي عدد ال�شكاوى ،في حين بلغت ال�شكاوى غير المنتهية ()802
�شكوى ،بن�سبة ( ،)%33حيث ما زالت الهيئة تتوا�صل مع الجهات الحكومية ذات العالقة لإنهاء (� )731شكوى،
تمثل ن�سبة ( )% 30.05من �إجمالي ال�شكاوى ،بينما كانت ()71�شكوى تحت الدرا�سة بنهاية العام المالي الذي
يغطيه هذا التقرير ،تمثل ن�سبة ( )%2,92من عدد ال�شكاوىالم�ستلمة خالل العام المالي.
ويبني اجلدول رقم ( )19عدد ال�شكاوى التي وردت للهيئة خالل العام املايل 1439/1438هـ ح�سب املنتهىمنها.
الجدول رقم ( )19يبين عدد الشكاوى التي وردت للهيئة عام 1439/1438هـ حسب المنتهى منها

حالة ال�شكوى

املجموع

الن�سبة

املقارنة بالعام
1438/1437هـ

املنتهى منها

1631

% 67

%- 1,1

غري املنتهى منها

802

% 33

%+ 1,1

الإجمايل

2433

% 100

وال بد من الإ�شارة في هذا ال�صدد �إلى تفاوت م�ستوى تجاوب الجهات مع طلبات الهيئة ب�ش�أن الت�أكد من�صحة
ال�شكاوى ،حيث تتطلب طبيعة �أغلب ال�شكاوى ا�ستكمال المعلومات الأ�سا�سية ب�ش�أن مو�ضوعها ،وبعث ا�ستف�سار
مكتوب للجهة المعنية للتحقق من �صحة االدعاءات الواردة في ال�شكوى ،والرد على الهيئةبنتيجة ذلك ،ليت�سنى
لها في �ضوء ذلك مقارنة المعلومات الواردة وتقييمها ،ومدى اعتبارها تمثل انتهاك ًا لأي من حقوق الإن�سان من
عدمه ،وتتم عملية التقييم في �ضوء �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية و�أحكام اتفاقيات حقوق الإن�سان الدولية التي
�أ�صبحت المملكة طر ًفا فيها  ،والأنظمة واللوائح ال�سارية المت�صلة بمو�ضوعال�شكوى ،ويمثل الت�أخر في الرد على
ا�ستف�سارات الهيئة� ،أو عدم ورود �أي �إفادة ب�ش�أنها ،ال�سبب الرئي�سلعدم �إنهاء بع�ض ال�شكاوى �أو البت فيها.
وتعتمد الهيئة في إنهاء الشكاوى ثالثة مسارات:

الأول :ورود �إفادة من الجهة المعنية تو�ضح عدم �صحة ما ذكر في ال�شكوى� ،أو �أن جميع الإجراءات المتخذة
ب�ش�أن مو�ضوعها كانت موافقة للأحكام النظامية ذات ال�صلة بمو�ضوع ال�شكوى� ،أو معالجة المخالفةالمر�صودة،
�أو الإفادة بالمتابعة مع ال�شاكي ل�ضمان معالجة مو�ضوعه.
الثاني :الوقوف على الواقعة ميدان ًيا ،وثبوت �صحة الإجراءات المتخذة.
الثالث :تقديم اال�ست�شارات النظامية لأ�صحاب العالقة التخاذ الخطوات الإجرائية الالزمة لدى الجهات
الحكومية المعنية.
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ً
سابعا

نشر ثقافة حقوق اإلنسان
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يعد االهتمام بن�شر ثقافة حقوق الإن�سان دلي ًال على التقدم والتح�ضر الدال على مدى وعي ال�شعوب،ح�ضاري ًا،
وفق مبد�أ الم�ساواة بين الب�شر الذي �أ َّكدت عليه ال�شريعة الإ�سالمية الغ َّراء في �أكثر من مو�ضع فيالقر�آن الكريم
وال�سنة المطهرة.
تهتم المملكة العربية ال�سعودية بن�شر ثقافة حقوق الإن�سان ،في مناخ من الأخوةوالت�سامح،
ومن هذا المنطلقُ ،
والتراحم ،وبناء القدرات الم�ؤ�س�سية في القطاع الحكومي والخا�ص ،ليرتقي �أدا�ؤها ِّ
المعزز لحمايةحقوق الإن�سان
با�ستلهام ر�سالة الإ�سالم ال�سمحة ،وما يتفق معها من العهود والمواثيق الدولية.
ن�صت الفقرة الثامنة من المادة (الخام�سة) من تنظيم هيئة حقوق الإن�سان على و�ضع ال�سيا�سة العامة
وقد َّ
لتنمية الوعي بحقوق الإن�سان ،واقتراح �سبل العمل على ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان والتوعية بها،وذلك من خالل
الم�ؤ�س�سات والأجهزة المخت�صة بالتعليم والتدريب والإعالم وغيرها .
وتهدف الهيئ ُة من خالل برامجها �إلى تنمية الوعي بحقوق الإن�سان التي كفلها الإ�سالم بين �أفراد المجتمع،
والتعريف بالأنظمة والتعليمات والإجراءات المتبعة في المملكة التي تحمي حقوق الإن�سان وتفعيلها ،والتنبيه�إلى
خطورة انتهاكات حقوق الإن�سان والتحذير منها ،والعمل على توافق اللوائح والإجراءات وال�سلوك التنفيذي مع
الجمهور مع مبادئ حقوق الإن�سان ومفاهيمها ،والتعريف بالأ�ساليب والو�سائل التي ت�ساعدعلى حماية هذه الحقوق.
ولتحقيق التوعية بحقوق الإن�سان ،و�إنفاذ ًا لما ورد في تنظيم الهيئة ،فقد عملت الهيئة خالل ال�سنة المالية
1439/1438ه��ـ على و�ضع برامج تثقيفية ،من خالل المحا�ضرات والندوات وال��دورات التدريبية وور�ش العمل
والأن�شطة والفعاليات التوعوية في معظم مناطق المملكة� ،شملت التوعية بمعظم الحقوق� ،إ�ضافة �إلى تقديم
ا�ست�شارات حقوقية ،من خالل الم�شاركة في المنا�سبات الدورية التي تعقد في الجامعات� ،أو في المعار�ض 
المو�سمية.
وكذلك �أطلقت حمالت ُتعنى بق�ضايا الطفل والمر�أة وذوي الإعاقة والعمال ومكافحة جرائم االتجاربالأ�شخا�ص 
والتوعية ال�صحية وثقافة حقوق الإن�سان عبر و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وذلك بهدف الو�صول �إلى �شرائح
المجتمع كافة ،من خالل هذه الفعاليات ،وتحقيق الهدف التوعوي المن�شود ،بالتعريف بحقوق الإن�سان داخل
المملكة العربية ال�سعودية .وفيما ي�أتي �إي�ضاح للأن�شطة التي قدمتها الهيئة لتحقيقذلك:
أ  -الحمالت التوعوية

ن�شرت الهيئة خالل عام 1439/1438ه��ـ ( )18حملة توعوية ،لن�شر ثقافة حقوق الإن�سان ،وذلك من خالل
و�سائل التوا�صل االجتماعي ،بهدف التوا�صل مع �أكبر قدر من ال�شرائح االجتماعية خ�صو�ص ًا فئة ال�شباب.
78

التقرير السنوي ١٤٣٩ - ١٤٣٨هـ ٢٠١٧ /م

اختصاصات الهيئة
الجدول رقم ( )20يوضح الحمالت التوعوية التي أقامتها الهيئة

م

احلمالت التوعوية

التاريخ

1

املر�أة ال�سعودية يف برنامج التحول الوطني مبنا�سبة اليوم العاملي للمر�أة.

1438/6/9هـ

2

اليوم العربي حلقوق الإن�سان حتت �شعار حقوق الإن�سان والتعاي�ش ال�سلمي .

1438/6/17هـ

3

اليوم العاملي للق�ضاء على التمييز العن�صري حتت �شعار التنميط العن�صري والتحري�ض 
على الكراهية ،مبا يف ذلك ما يتعلق بالهجرة .

1438/6/22هـ

4

حقوق وم�س�ؤوليات املر�ضى مبنا�سبة اليوم العاملي لل�صحة.

1438/7/9هـ

5

امل�شاركة يف حملة وطن بال خمالف .

1438/8/19هـ

6

النظام العام للبيئة مبنا�سبة اليوم العاملي للبيئة.

1438/9/11هـ

7

الإجراءات املتخذة فيما يتعلق باخت�صا�صات الهيئة بالزيارات التفقدية لل�سجون ودور
التوقيف ودور املالحظة االجتماعية وم�ؤ�س�سات رعاية الفتيات لعام 2016م.

1438/10/17هـ

8

الإجراءات املتخذة فيما يتعلق باخت�صا�صات الهيئة بال�شكاوى الواردة لعام 2016م.

1438/10/24هـ

9

الإجراءات املتخذة فيما يتعلق باخت�صا�صات الهيئة عن احلاالت التي
ر�صدتها لعام2016م.

1438/11/2هـ

10

حملة ترويجية مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة جرائم االجتار بالأ�شخا�ص.

1438/11/6هـ

11

حق املواطن و�أ�سرته يف حالة ال�شيخوخة مبنا�سبة اليوم العاملي للم�سنني.

1439/1/10هـ

12

�أدوات الإبالغ والعقوبات املتعلقة باالبتزاز الإلكرتوين بح�سب نظام اجلرائم املعلوماتية. 1439/1/10هـ

13

الإر�شادات اخلا�صة باحلياة املدر�سية للطفل امل�صاب بال�سكري مبنا�سبة
اليوم العامليلل�سكري.

1439/2/24هـ

14

كيفية رفع بالغات اجلرائم املعلوماتية عرب تطبيق كلنا �أمن.

1439/2/29هـ

15

املحظورات املت�صلة بحماية الطفل بح�سب نظام حماية الطفل مبنا�سبة اليوم العاملي
للطفل.
الواجبات الواردة يف نظام احلماية من الإيذاء مبنا�سبة اليوم العاملي للق�ضاء
علىالعنف �ضد املر�أة.

1439/3/1هـ

16
17
18

1439/3/6هـ

احلقوق الواردة يف نظام رعاية املعوقني مبنا�سبة اليوم العاملي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة. 1439/3/14هـ
اليوم العاملي حلقوق الإن�سان حتت �شعار
لنقف جميع ًا من �أجل امل�ساواة والعدالةوالكرامة الإن�سانية .

1439/3/21هـ
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ب  -المحاضرات والندوات

�أقامت الهيئة خالل العام 1439/1438ه��ـ ( )31محا�ضرة تثقيفية وندوة علمية لن�شر وتعزيز ثقافة حقوق
الإن�سان في المجتمع.
الجدول رقم ( )21يوضح المحاضرات والندوات التي أقامتها الهيئة حسب المنطقة

م

املحا�ضرات والندوات

املنطقة

التاريخ

1

ندوة حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .

الريا�ض

1438/4/12هـ

2

حما�ضرة الدفاع عن النف�س وحمايتها من التحر�ش
يف مركزالغد اجلديد لرعاية الأطفال وتنمية قدراتهم.

الريا�ض

1438/4/19هـ

3

الدورة الأوىل مل�ؤمتر منظمة التعاون الإ�سالمي حول م�ؤ�س�سة
الزواج والأ�سرة واحلفاظ على قيمها يف الدول الأع�ضاء.

4

حما�ضرة كيف �أحمي ج�سدي يف ابتدائية رو�ضة �أبها الأهلية.

ع�سري

1438/5/23هـ

5

حما�ضرة االحتياجات الب�شرية وطرق �إ�شباعها .

6

حما�ضرة حق احلماية من العنف وااليذاء  .

مكة
املكرمة
مكة
املكرمة

1438/5/25هـ
1438/6/9هـ

7

حما�ضرة كيف �أحمي ج�سدي يف املعهد الفكري للطالبات.

ع�سري

1438/6/16هـ

8 ندوة بالتعاون مع �إدارة التعليم باجلوف مبنا�سبة اليوم العربيحلقوق الإن�سان. اجلوف

1438/6/17هـ

9
10
11
12
13
14

80

مكة
املكرمة 1438/5/12-11هـ

مكة
املكرمة 1438/7/16-15هـ
حما�ضرة مهارات التوا�صل الفعال والتوا�صل مع �أ�سر مر�ضىالإدمان .
املنطقة
ال�شرقية 1438/7/16هـ
حما�ضرة للتعريف بهيئة حقوق الإن�سان يف مدار�س �أجيالاملواهب.
مكة
املكرمة 1438/7/28هـ
حما�ضرة احلماية من العنف �ضد الطفل .
حما�ضرة عن حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف مدار�سالفي�صلية االبتدائية. املنطقة
ال�شرقية 1438/7/29هـ
مكة
املكرمة 1438/8/27هـ
ندوة ابد�أ بنف�سك �أو ًال .
ندوة ِّ
ال�ش ْرعة الدولية حلقوق الإن�سان .
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م
15
16
17
18
19

املنطقة

املحا�ضرات والندوات

مكة
حما�ضرة �ضمن برنامج رفق يف الثانوية  107للبنات.
املكرمة
املنطقة
حما�ضرة العنف الأ�سري يف مدار�س املباركية.
ال�شرقية
مكة
حما�ضرة حقوق الإن�سان يف الثانوية الثامنة وال�ستني للبنات.
املكرمة
مكة
حما�ضرة احلمايةمنالعنفوالإيذاء يفمدر�سةامل�سراتالعامليةللبناتبجدة  .املكرمة
مكة
حما�ضرة حقوق الطفل مبنا�سبة اليوم العاملي للطفل يفمركز �صحي الريان. املكرمة

1439/2/3هـ
1439/2/10هـ
1439/2/17هـ
1439/2/24هـ
1439/3/9هـ

ع�سري

1439/3/10هـ

23 حما�ضرة اخل�صو�صية و�أمن املعلومات يف الثانوية الثامنةوال�ستني للبنات.

مكة
املكرمة
املدينة
املنورة
مكة
املكرمة
مكة
املكرمة
املنطقة
ال�شرقية

1439/3/11هـ

1439/3/18هـ

26 حما�ضرة حقوق املر�أة يف الإ�سالم مبنا�سبة اليوم العامليللق�ضاء على العنف
�ضد املر�أة يف املدر�سة املتو�سطة الأوىل واملتو�سطة الثالثة لتعليم الكبريات.

تبوك

1439/3/18هـ

املنطقة
ال�شرقية

1439/3/22هـ

28 حما�ضرة مبنا�سبة اليوم العاملي حلقوق الإن�سان يف ثانويةاالمرية نورة بنت
عبد الرحمن للبنات.

حائل

1439/3/22هـ

29

حما�ضرة مبنا�سبة اليوم العاملي حلقوق الإن�سان يف ثانويةالفاروق للبنني.

حائل

1439/3/23هـ

30

 حما�ضرة التعامل الأمثل مع الأ�شخا�ص املقبو�ض عليهموال�سجناء مبا
يتوافق مع حقوق الإن�سان .

تبوك

1439/4/2هـ

31

حما�ضرة الأمن الفكري وحقوق الإن�سان .

الق�صيم

1439/4/6هـ

20

حما�ضرة حمايتي ال�شخ�صية يف الرو�ضة الرابعة ع�شرة.

التاريخ

21 حما�ضرة احلماية من العنف والإيذاء يف مدر�سة الكورال العاملية للبنات.
22

كلمة يف ندوة حقوق الطفل يف مقر اجلمعية الوطنية حلقوقالإن�سان.

24 حما�ضرة احلماية من العنف والإيذاء يف االبتدائية الثالثةوال�ستني للبنات.
25 حما�ضرة قانون العمل ال�سعودي يف �صندوق الأمري �سلطانبن عبد العزيز
لتنمية املر�أة.

27

حما�ضرة تقنية �آمنة يف املدر�سة املتو�سطة الربيعية.

1439/3/12هـ
1439/3/16هـ
1439/3/17هـ
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ج  -ورش العمل والدورات التدريبية

�أقامت الهيئة خالل العام 1439/1438ه��ـ ( )17ور�شة عمل ودورة تدريبية ،بهدف تدريب الم�شاركين فيها
من الأفراد �أو الم�ؤ�س�سات والجهات الحكومية والأهلية على حماية وتعزيز حقوق الإن�سان وتعريفهم باالتفاقيات
والأنظمة والمواثيق ذات العالقة ،وتزويد الملتحقين بها بالمهارات والمعارف الالزمة لأداء مهام عملهم على
الوجه المطلوب ،ولتو�سيع دائرة ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان و�أ�ساليبها.
الجدول رقم ( )22يوضح ورش العمل والدورات التدريبية التي أقامتها الهيئة حسب المنطقة

م

ور�ش العمل  /الدورات التدريبية

1

القانون الدويل للجوء وحماية الالجئني.

املكان

التاريخ

الريا�ض 1438/4/ 7-6هـ
الريا�ض

التعريف باتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .
 2
الدورة الثانية للربنامج التعريفي ل�شاغلي الوظائفالقيادية يف اململكة
لالطالع جنيف 1438/4/29-25هـ
3 على �آليات حقوقالإن�سان الدولية ،يف املفو�ضية ال�سامية حلقوقالإن�سان.
الريا�ض 1438/5/18-15هـ
املنظومة العاملية حلماية �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص.
4
5

�آلية ال�شكاوى يف نظام الإجراءات اخلا�صة للأمم املتحدة.

6

 ثقافة حقوق الإن�سان لطالب جامعة امللك فهدللبرتول واملعادن.

7

تطوير تعليم حقوق الإن�سان يف التعليم العام.

8

 متالزمة داون ملن�سوبي مركز التحدي للرعاية النهارية .
�إدراج تو�صيات الآليات الدولية (اال�ستعرا�ض الدوريال�شامل ،هيئات
املعاهدات ،والإجراءات اخلا�صة) يفقاعدة البيانات.
املرحلة الأوىل برنامج تدريبي حول مبادئ التق�صيوالتحقيق الفعالني
يف مزاعم التعذيب وفقا لربوتوكول�إ�سطنبول.
برنامج تدريب ملدة �شهر لطالبات ق�سم القانون بجامعةامللك عبد العزيز -
كلية الأعمال برابغ.
عالقة هيئة حقوق الإن�سان باجلهات الق�ضائية.
املرحلة الثانية برنامج تدريبي حول املعايري واملبادئلتوثيق ور�صد
ممار�سات التعذيب وفقا لربوتوكول�إ�سطنبول.
برنامج تدريبي للمكلفني ب�إنفاذ القانون وموظفي ال�سجون.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
82

دور الهيئة يف مكافحة جرائم االجتار بالأ�شخا�ص .
�شرح الالئحة التنفيذية لنظام احلماية من الإيذاء يفم�ست�شفى الوالدة
والأطفال بجدة.
دعم قدرات الأجهزة املعنية مبكافحة االجتاربالأ�شخا�ص.
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1438/4/14هـ

الريا�ض 1438/6/23-22هـ
املنطقة
ال�شرقية 1438/7/29هـ
الريا�ض 1438/7/29هـ
املنطقة
ال�شرقية 1438/8/4هـ
جنيف 1438/8/22-21هـ
الريا�ض
املدينة
املنورة
حائل

1438/11/24-22هـ
1439/1/18هـ
1439/2/13هـ1439/2/17هـ

الريا�ض

1439/3/4-2هـ

الريا�ض 1439/3/19-15هـ
1439/3/22هـ

الريا�ض
مكة
املكرمة 1439/3/23-22هـ
الريا�ض 1439/3/23هـ

اختصاصات الهيئة

د  -األنشطة والفعاليات التوعوية

�أقامت الهيئة خالل عام 1439/1438ه��ـ ( )48ن�شاط ًا وفعالي ًة توعوية ،في معظم مناطق المملكة ،بهدف
ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان والتعريف بالهيئة و�أن�شطتها والإجابة عن ا�ستف�سارات المواطنين وتقديماال�ست�شارات
الالزمة لهم.
الجدول رقم ( )٢٣يوضح األنشطة والفعاليات التوعوية التي أقامتها الهيئة حسب المنطقة

م

الن�شاط  /الفعالية

املنطقة

التاريخ

1

لقاء تعريفي بالهيئة مع طالبات من متو�سطة املوهوبات.

مكة املكرمة

1438/4/10هـ

2

اجتماع تعريفي بالهيئة مع من�سوبات جمعية الأطفال املعوقني.

مكة املكرمة

1438/4/19هـ

3

اجتماع تعريفي بالهيئة مع �إدارة جمعية �أ�صدقاء ال�شيخوخة.

مكة املكرمة

1438/4/20هـ

4

جناح توعوي يف املهرجان الوطني للرتاث والثقافة اجلنادرية 1438هـ

الريا�ض

1438/5/20-5هـ

5

ركن توعوي يف معار�ض الظهران الدولية مبنا�سبة
اليوم العامليللدفاع املدين.

املنطقة
ال�شرقية

1438/6/3-5/30هـ

6

ركن توعوي بالتعاون مع مركز الت�أهيل ال�شامل يف �سكاكا.

اجلوف

1438/6/3هـ

7

ركن توعوي يف امللتقى الإر�شادي الثاين لربنامج رفق .

تبوك

1438/6/17-15هـ

اجلوف

1438/6/16هـ

ع�سري

1438/6/22هـ

8 لقاء تعريفي مبنا�سبة اليوم العربي حلقوق الإن�سان يف الثانويةالثامنة للبنات.
9
10
11
12
13

لقاء تعريفي بالهيئة مع طالب من مدار�س الفهد ب�أبها.

اجلوف
لقاء تعريفي مع �أع�ضاء هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
املنطقة
ركن توعوي يف فعالية ه�أنا ذا مبنا�سبة اليوم العاملي ملتالزمةداون. ال�شرقية
املنطقة
ركن توعوي يف فعالية ربيع ج�سد مبنا�سبة اليوم العاملي ملتالزمةداون  .ال�شرقية
الريا�ض
ركن توعوي يف حمطة قطار �سار.

1438/6/23هـ
1438/6/24-23هـ
1438/7/2هـ
1438/7/17-14هـ

14

لقاء تعريفي مع مكتب الإ�شراف االجتماعي ودار املالحظة.

املنطقة
ال�شرقية

1438/7/15هـ

15

ركن توعوي م�صاحب لندوة اخلدمة االجتماعية ودورها
يف تطويراملمار�سة املهنية للأخ�صائيني االجتماعيني.

املنطقة
ال�شرقية

1438/7/22هـ
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اختصاصات الهيئة

م

الن�شاط  /الفعالية

املنطقة

التاريخ

16

ركن توعوي يف مطار امللك خالد الدويل.

الريا�ض

1438/7/23-21هـ

17

ركن توعوي يف ال�سالم مول.

18

ركن توعوي لن�شر ثقافة حقوق الإن�سان مبم�شى الهجرة.

19

لقاء تعريفي باملديرية العامة للزراعة مبنا�سبة اليوم العاملي للبيئة.

20

برنامج تثقيفي لنزيالت وحدة احلماية االجتماعية.

الريا�ض
املدينة
املنورة
اجلوف
املدينة
املنورة

1438/8/8-6هـ

21

ورقة عمل يف احلفل اخلتامي لأن�شطة نادي اجلوف
لالحتياجاتاخلا�صة.

1438/9/10هـ
1438/9/18هـ

اجلوف

1438/9/18هـ

حائل

1438/11/6هـ

23

ركن توعوي يف مكتبة �أبها العامة مبنا�سبة اليوم الوطني ال�سعودي.

ع�سري

1439/1/4-3هـ

24

ركن توعوي يف دار الرعاية االجتماعية مبنا�سبة
اليوم العامليلل�صحة النف�سية.

25

لقاء تعريفي مع �أخ�صائيات جمعية �سواعد .

26

لقاء تعريفي �ضمن برنامج رفق بالتعاون مع �إدارة التعليم باجلوف.

املنطقة
ال�شرقية
املنطقة
ال�شرقية
اجلوف

1439/1/27هـ

27

ركن توعوي يف مدر�سة االبتدائية احلادية ع�شرة بعرعر.

اجلوف

1439/2/4هـ

28

لقاء تعريفي مع �أع�ضاء فرع النيابة العامة.

اجلوف

1439/2/11هـ

29

ركن توعوي مبنا�سبة يوم الطفل العاملي يف مركز امللك فهد الثقايف.

الريا�ض

1439/3/3-1هـ

30

ركن توعوي مبنا�سبة اليوم العاملي للطفل يف مدار�س وارفة العلم.

اجلوف

1439/3/2هـ

31

ركن توعوي مبنا�سبة اليوم العاملي للطفل يف مدينة امللك فهدالطبية.

الريا�ض

1439/3/2هـ

32

برنامج ال تلم�سني للتوعية �ضد التحر�ش اجلن�سي بالأطفال
وبالتعاون مع رو�ضة الن�سمات الطيبة.

املدينة
املنورة

1439/3/5هـ

33

ركن توعوي مبنا�سبة اليوم العاملي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
يف املركزاحل�ضاري.

اجلوف

1439/3/16هـ

22 ركن توعوي مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة جرائم االجتاربالأ�شخا�ص.

84

1438/9/11-9هـ
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1439/1/21هـ

اختصاصات الهيئة

م

الن�شاط  /الفعالية

املنطقة

التاريخ

34

ركن توعوي يف مطار الأمري نايف الدويل بربيدة.

الق�صيم

1439/3/22هـ

35

ركن توعوي مبنا�سبة اليوم العاملي حلقوق الإن�سان يف عرعر مول.

اجلوف

1439/3/22هـ

36

ركن توعوي يف جلنة التنمية االجتماعية.

الق�صيم

1439/3/23هـ

الق�صيم
 7 3ن�شاط توعوي عرب اللوحات الدعائية الرئي�سية يف امليادين العامة.
املدينة
38 لقاء تعريفي بالهيئة و�أنظمتها و�أعمالها بالتعاون مع كلية التقنيةللبنات.
املنورة
الق�صيم
ركن توعوي يف معر�ض مب�ست�شفى بريدة العام.
39

1439/3/24هـ
1439/03/25هـ
1439/3/25هـ

40

ركن توعوي يف ملتقى العنف الأ�سري جاها مبنا�سبة
اليوم العامليحلقوق الإن�سان.

املنطقة
ال�شرقية

1439/3/7-6هـ

41

ركن توعوي يف جامعة تبوك مبنا�سبة اليوم العاملي للق�ضاء على
العنف �ضد املر�أة.

تبوك

1439/3/16هـ

ع�سري

1439/3/19-18هـ

42 ركن توعوي يف مركز ع�سري مول التجاري مبنا�سبة اليوم العامليللتطوع.
43

ركن توعوي مبنا�سبة اليوم العاملي للتطوع يف الكلية التقنية للبنات.
ركن توعوي مبنا�سبة اليوم العاملي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
يف جممعالرا�شد التجاري.
ن�شاط توعوي مبنا�سبة اليوم العاملي حلقوق الإن�سان يف جراند مول.

46

ركن توعوي يف جمال حقوق الإن�سان لطالب الكلية التقنية مبنا�سبة
اليوم العاملي حلقوق الإن�سان.

44
45

47 ركن توعوي يف معر�ض  اجلامعة واملجتمع ( )8يف جامعة امللكفي�صل.
48

ركن توعوي يف جممع امللك فهد مبنا�سبة حملة دعم
مر�ضى الف�شلالكلوي �أملهم باحلياة .

1439/3/19هـ

مكة املكرمة
املنطقة
1439/3/20-19هـ
ال�شرقية
1439/3/22هـ
حائل
تبوك
املنطقة
ال�شرقية
املنطقة
ال�شرقية

1439/3/24هـ
1439/4/2-3/29هـ
1439/4/8-6هـ

هـ  -المشاركات المجتمعية

�شاركت الهيئة خالل عام 1439/1438ه��ـ بـ ( )56م�شاركة اجتماعية مع م�ؤ�س�سات وجهات حكومية و�أهلية
لزيادة حجم التعاون والتوا�صل بين م�ؤ�س�سات الدولة ،ولن�شر وتعزيز ثقافة حقوق الإن�سان في المجتمع.وكانت تلك
الم�شاركات في معظم مناطق المملكة.
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اختصاصات الهيئة
الجدول رقم ( )٢٤يوضح المشاركات المجتمعية للهيئة حسب المنطقة

م

امل�شاركات املجتمعية

املنطقة

التاريخ

1

ور�شة عمل حكاية ورد لل�سالمة ال�شخ�صية للطفلالرو�ضة الأوىل
بالقاعدة اجلوية.

2

ور�شة عمل تقدير الذات يف جمعية �أم احلماماخلريية.

3

التدريب على اتفاقية حقوق الطفل يف الرو�ضة الأوىلبالقاعدة اجلوية.

4

التدريب على اتفاقية حقوق الطفل يف مدار�س رندالعاملية.

1438/4/27هـ

5

م�ؤمتر التحديات االجتماعية لعمل املر�أة يف جامعة
الأمرية نورة بنت عبد الرحمن.

املنطقة
ال�شرقية
املنطقة
ال�شرقية
املنطقة
ال�شرقية
املنطقة
ال�شرقية

1438/4/12هـ

الريا�ض

1438/5/5هـ

6

امللتقى الأول للمتحدثني الر�سميني ناطق م�س�ؤوليةوطن .

7

معر�ض  ا�ستدامة املعرفة مبنا�سبة يوم املكتبة.

8
9
10
11

14
15
16

املنطقة
ال�شرقية
مكة املكرمة 1438/5/30-29هـ
1438/6/1هـ

معر�ض  حقوق املري�ض مبنا�سبة اليوم اخلليجيحلقوق املر�ضى. مكة املكرمة
املنطقة
1438/6/8هـ
ور�شة عمل حكاية ورد لل�سالمة ال�شخ�صية للطفليف الرو�ضة الأوىل  .ال�شرقية
املنطقة
ال�شرقية 1438/6/10هـ
ور�شة عمل للتدريب على اتفاقية حقوق الطفل يفمدر�سة رند الأهلية.
مكة املكرمة 1438/6/14هـ
حما�ضرة حقوق املتهم �ضمن برنامج دارب .
م�ؤمتر االجتاهات الفكرية بني حرية التعبريوحمكمات ال�شريعة .
ور�شة عمل حقوق الإن�سان واخلدمة االجتماعية يفجممع الدمام
الطبي مبنا�سبة اليوم العاملي للخدمةاالجتماعية الطبية.
معر�ض الربنامج الوطني ملكافحة الدرن مبنا�سبة
اليومالعاملي ملكافحة الدرن.
ور�شة عمل ر�صد الق�ضايا وامل�شكالت واالحتياجاتاالجتماعية
والظواهر ال�سلبية

17 ور�شة عمل عن العنف الأ�سري يف املدر�سةاالبتدائية اخلام�سة باخلرب.
18
86

1438/4/24هـ

1438/5/16هـ

12 ندوة لقاء االعتدال �ضمن مبادرات مركز الأمريخالد الفي�صل لالعتدال. مكة املكرمة
13

1438/4/21هـ

زيارة م�صابي احلد اجلنوبي بالتعاون مع فريق روادالفهد التطوعي.
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1438/6/15هـ

مكة املكرمة 1438/6/23-21هـ
املنطقة
ال�شرقية

1438/06/22هـ

مكة املكرمة

1438/6/23هـ

مكة املكرمة

1438/6/27هـ

املنطقة
ال�شرقية
ع�سري

1438/06/29هـ
1438/7/1هـ

اختصاصات الهيئة

م

املنطقة

التاريخ

امل�شاركات املجتمعية

الق�صيم

1438/7/12هـ

املنطقة
ال�شرقية
املنطقة
ال�شرقية
املنطقة
ال�شرقية

1438/7/23هـ

1438/7/29هـ

جازان

1438/8/5هـ

مكة املكرمة

1438/8/12هـ

25

ملتقى التطوير والتدريب .

الق�صيم

1438/8/18هـ

26

ندوة درهم وقاية ل�سالمة ذوي االحتياجاتاخلا�صة.

مكة املكرمة

1438/8/19هـ

27

زيارة امل�سنني يف دار الرعاية االجتماعية.

ع�سري

1438/9/9هـ

28

زيارة دار رعاية امل�سنني.

حائل

1438/9/18هـ

29

زيارة كبار ال�سن يف م�ست�شفى امللك خالد الع�سكريمبنا�سبة
اليوم العاملي للم�سنني.

تبوك

1439/12/29هـ

30

حفل جمعية تكافل اخلريية اخلا�ص باليوم الوطنيللأيتام.

31

االحتفال باليوم الوطني يف �سجن بريدة العام.

املدينة
املنورة
الق�صيم

1439/1/3هـ
1439/1/5هـ

32

االحتفال باليوم الوطني يف مركز براعم التحدي.

اجلوف

1439/1/6هـ

33

االحتفال باليوم الوطني يف املركز الثقايف.

الق�صيم

1439/1/6هـ

34

زيارة دار رعاية امل�سنني مبنا�سبة اليوم العامليللم�سنني.

حائل

1439/1/11هـ

35

امل�شاركة يف احلفل التكرميي واخلطابي لأن�شطةاجلناح املثايل
ب�سجن بريدة

الق�صيم

1439/1/11هـ

36

م�شاركة دار الرعاية االجتماعية االحتفاء باليومالعاملي للم�سنني.

اجلوف

1439/1/13هـ

37

مهرجان مركاز جدة .

19 ملتقى املر�أة واخلدمات املقدمة لها يف مركز الأمريةنورة بنت عبد الرحمن.
20

ور�شة عمل قانون العمل ال�سعودي يف �صندوقالأمري �سلطان بن عبد
العزيز لتنمية املر�أة.

21 ور�شة عمل طرق و�أ�ساليب حماية الطفل يف مركزالتحدي للرعاية النهارية.
22

ملتقى طموح لدار احل�ضانة االجتماعية بالدمام.

23

ملتقى اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات واملديريةالعامة ملكافحة
املخدرات بالتعاون مع جامعة جازان.

24 ملتقى الرائدة القدوة �ضمن مبادرة م�ست�شار خادماحلرمني ال�شريفني
�أمري منطقة مكة املكرمة الأمريخالد الفي�صل كيف نكون قدوة .

1438/7/26هـ

مكة املكرمة 1439/1/15-13هـ
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م

امل�شاركات املجتمعية

38 زيارة امل�سنات يف دار الرعاية االجتماعية مبنا�سبةاليوم العاملي للم�سنني.

املنطقة
ال�شرقية
املنطقة
ال�شرقية
الق�صيم

1439/1/26هـ

39

احلفل اخلتامي لدار الرعاية االجتماعية لليومالعاملي للم�سنني.

40

دورة تدريبية مهارة حل امل�شكالت االجتماعية

41

فعالية بالتعاون مع جمعية فتاة اخلليج مبنا�سبةاليوم العاملي
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
فعالية يف مركز الأمري �سلطان �سايتك مبنا�سبةاليوم العاملي
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
فعالية يف مركز جونز هوبكنز (�أرامكو الطبي)مبنا�سبة
اليوم العاملي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

املنطقة
ال�شرقية
املنطقة
ال�شرقية
املنطقة
ال�شرقية

1439/2/20هـ

44

لقاء مع طالبات كلية الرتبية للبنات ب�أبها.

ع�سري

1439/2/26هـ

45

امل�شاركة يف احلملة الوطنية لتعقب خمالفي الإقامةوالعمل.

46

فعالية يف ملتقى العنف الأ�سري جاها .

اجلوف
املنطقة
ال�شرقية

1439/3/10-3هـ
1439/3/4هـ

مكة املكرمة

1439/3/8هـ

تبوك

1439/3/14هـ

الق�صيم
املدينة
املنورة

1439/3/15هـ
1439/3/16هـ

الق�صيم

1439/3/17هـ

الق�صيم

1439/3/19هـ

اجلوف

1439/3/24هـ

42
43

47
48

ور�شة عمل املهارات الأ�سا�سية للتعامل مع حاالتالعنف �ضد املر�أة
مبنا�سبة اليوم العاملي للق�ضاءعلى العنف �ضد املر�أة.
زيارة تعريفية بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقةملن�سوبي
مركز الت�أهيل ال�شامل.

49

م�شاركة يف م�ست�شفى بريدة املركزي مبنا�سبة اليومالعاملي للتطوع .
فعاليات اليوم العاملي للمعاق واملقامة بتنظيم مركزالت�أهيل ال�شامل
مبنا�سبة اليوم العاملي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
م�شاركة يف نادي ذوي االحتياجات اخلا�صة مبدينةامللك عبد اهلل
الريا�ضية بربيدة مبنا�سبة اليوم العامليللأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
م�شاركة يف جلنة التنمية االجتماعية بربيدة مبنا�سبةاليوم العاملي للتطوع.

53

55
56

50
51
52
54

88

املنطقة

التاريخ
1439/1/29هـ
1439/2/3هـ
1439/2/11هـ
1439/2/18هـ

م�شاركة يف معر�ض الطفل باملكتب التعاوين للدعوةوالإر�شاد ب�صوير.
الربنامج التثقيفي املقام لذوي االحتياجات اخلا�صةحتت �شعار
اململكة ب�ألوانهم.
دورة تدريبية مهارة حل امل�شكالت االجتماعية .

الق�صيم

1439/3/29هـ

افتتاح مركز الرعاية النهارية للإعاقة الن�سوية.

الق�صيم

1439/4/10هـ
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و  -النشر المرئي والمسموع والمقروء

ن�ص تنظيم هيئة حقوق الإن�سان في مادته (الثانية ع�شرة) على �إن�شاء مركز الن�شر والإع�لام والتوثيق
َّ
والترجمة في مجال حقوق الإن�سان ،ويهدف �إلى ن�شر المبادئ والمفاهيم الأ�سا�سية لحقوق الإن�سان ،وخاللعام
1439/1438هـ ،قام المركز بن�شر عدد من المطبوعات والمجالت وتوزيعها �إ�ضافة �إلى عدد من الأعمالالأخرى،
ومن ذلك:
�1 .1إ�صدار كتاب ال�صكوك الإقليمية والدولية التي �أ�صبحت المملكة طرف ًا فيها.
�2 .2إ�صدار كتاب تقارير المملكة العربية ال�سعودية الخا�صة باتفاقيات حقوق الإن�سان.
�3 .3إ�صدار كتيبين عن تنظيم الهيئة المع ّدل والالئحة الداخلية لمجل�س هيئة حقوق الإن�سان.
�4 .4إ�صدار عددين جديدين من مجلة حقوق (العدد  - 14يونيو م )2017و (العدد  - 15نوفمبر2017م) حيث
�شكلت هذه المجلة مرجع ًا لأبرز تطورات حقوق الإن�سان في المملكة وتوزع في المنا�سبات محلي ًا وعربي ًا
ودولي ًا.
�5 .5إن�شاء ركن متنقل ال�ستخدامه في الأ�سواق والم�ست�شفيات والمطارات وغيرها للأغرا�ض التوعوية.
6 .6الإ�شراف على �إعداد ومتابعة الملف ال�صحفي اليومي عن حقوق الإن�سان وتحليل الأخبار ب�شكل دوري
ون�شره عبر الموقع الإلكتروني.
�7 .7إ�صدار عددين جديدين من مجلة حقوق الطفل (العدد الخام�س  -يونيو  )2017و (العدد ال�ساد�س -
نوفمبر 2017م).
�8 .8إعادة طباعة جميع الكتيبات والن�شرات التوعوية التي بلغت حوالي (� )10آالف ن�سخة من كلمطبوعة.
9 .9تزويد عدد منالمدار�س والجمعيات الأهلية بمختلف مطبوعات الهيئة.
ز  -الترجمة والتوثيق

يعمل ق�سم الترجمة والتوثيق على ترجمة تقارير الهيئة ومطبوعاتها من اللغة العربية �إلى اللغتين الإنجليزية
والفرن�سية لتحقيق التوا�صل و�إبراز مدى تطور حالة حقوق الإن�سان في المملكة للمجتمع الدولي ،وتوثيق ذلك
�إلكترون ًيا من خالل موقع الهيئة على الإنترنت.
كما يقوم ق�سم الترجمة بترجمة التقارير والمواد العلمية من الإنجليزية والفرن�سية �إلى اللغة العربية� ،إ�ضافة
�إلى ترجمة التقارير واال�ستبانات والم�شاريع والخطط والمناق�صات وال�شكاوى المحالة من �إدارات الهيئة.
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ً
ثامنا

التعاون في مجال حقوق اإلنسان

90
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أ  -التعاون على المستوى الوطني

� َّإن حماية وتعزيز حقوق الإن�سان م�س�أل ٌة ذات �أولوية مهمة ،وم�س�ؤولية الجميع في قطاعات الدولة ،بما ي�ضمن
ت�ضافر الجهود لتنمية وت�شجيع احترام حقوق الإن�سان والحريات الأ�سا�سية ،ويمثل التعاون الركيزة الأ�سا�سية
لتن�سيق الجهود وتحقيق العمل المن�شود ،حيث تقدم الهيئة الخدمات اال�ست�شارية والفنية في مجاالت حقوق
الإن�سان للجهات الحكومية وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني ،وغيرها.
و�شملت مجاالت التعاون � ً
أي�ضا :تن�سيق الجهود ،وتبادل المعلومات والخبرات والر�ؤى ،ون�شر الوعي بثقافةحقوق
الإن�سان ،والم�شاركة في تنظيم الفعاليات والأن�شطة المتعددة.
وتتطلع الهيئة �إلى المزيد من التجاوب الفاعل من مختلف الجهات في الم�سائل والق�ضايا التي تنظرها ،ومن
ذلك البيانات والمعلومات من الجهات الحكومية عند �إعدادها للتقارير الأولية والدورية ذات ال�صلة باتفاقيات
حقوق الإن�سان الإقليمية والدولية� ،أو الإجابة على ا�ستف�سارات مقرري الأمم المتحدة� ،أو الإفادةعن حقوق حاالت
فردية �أو ق�ضايا تتعلق بحقوق الإن�سان.
وقد وقعت الهيئة مذكرة تعاون مع وزارة التعليم لتحقيق المزيد من التن�سيق والتكامل بينهما في جميعالمجاالت
التي تخدم حقوق الإن�سان ،وتفعيل ما ي�صدر من قرارات متعلقة بالتقارير الوطنية ذات العالقةبحقوق الإن�سان،
ون�شر ثقافة حقوق الإن�سان وقيمها في مناهج التعليم في مختلف المراحل وتوظيف الأن�شطة التعليمية والتربوية
لتعزيز هذه الثقافة والتدريب عليها ،كما تعاونت الهيئة مع وزارة التعليم فيتد�شين البوابة التعليمية الإلكترونية
لحقوق الإن�سان وطني يحمي حقوقي   التي تهدف �إلى تعريف طلبةالتعليم العام بثقافة حقوق الإن�سان بما يمكنهم
من معرفة حقوقهم ،ومعرفة ما يوفره لهم وطنهم في مجالحقوق الإن�سان.
كما ت�شارك الهيئة في ع�ضوية مجال�س العديد من الجهات الحكومية واللجان الدائمة كمجل�س �ش�ؤونالأ�سرة في
وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،ومجل�س المراقبة العام للرعاية ال�صحية النف�سية في وزارةال�صحة ،والمجل�س
الإ�شرافي لخط م�ساندة الطفل في برنامج الأمان الأ�سري الوطني ،واللجنة الدائمة للقانونالدولي الإن�ساني في
هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي .كما حثت الهيئة المنظمات غير الحكومية الوطنية علىاال�ستفادة من المنظمات
غير الحكومية النا�شطة في مجال حقوق الإن�سان في المقر الأوروبي للأمم المتحدة.
كما عززت الهيئة التعاون ب�شكل وثيق مع م�ؤ�س�سات المجتمع المدني ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان ،ومن�أهمها
الجمعية الوطنية لحقوق الإن�سان ،وجمعية النه�ضة الن�سائية الخيرية وعدد من الجمعيات الخيريةوالتنموية.
ب  -التعاون على المستوى اإلقليمي

ا�ستناد ًا للفقرة ( )12من المادة (الخام�سة) من تنظيم الهيئة ،التي تن�ص على �أن من بين مهام الهيئة                   
التعاون مع الجمعيات والمنظمات والم�ؤ�س�سات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوقالإن�سان بما
يحقق �أهداف الهيئة وتنمية عالقاتها .
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فقد عزَّزت الهيئة التعاون مع قطاعات حقوق الإن�سان في المنظمات الإقليمية ،ومنها مجل�س التعاون لدول
الخليج العربية ،وجامعة الدول العربية ،ومنظمة التعاون الإ�سالمي على النحو الآتي.
 )1مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

ُي ّ
نظم مكتب حقوق الإن�سان في الأمانة العامة لمجل�س التعاون اجتماعات دورية لأ�صحاب المعالي وال�سعادة
ر�ؤ�ساء الأجهزة الحكومية المعن ّية بحقوق الإن�سان في دول المجل�س ،وتتر�أ�س هيئة حقوق الإن�سان وفد المملكة
الر�سمي الم�شارك في هذه االجتماعات.
و�إ�ضافة �إلى ذلك ،تبحث هذه االجتماعات التن�سيق مع دول المجل�س ب�ش�أن االتفاقيات القائمة وم�شاريع
االتفاقيات والق�ضايا ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان ،و�إبداء الر�أي والم�شورة حيالها ،وتن�سيق المواقف والر�ؤىتجاه
ق�ضايا حقوق الإن�سان في الم�ؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية ،وتقديم الم�ساعدة الفنية للجهاتالمعنية بدول
المجل�س عند �إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الإن�سان المنبثقة عن االتفاقيات الإقليمية �أوالدولية ،والعمل على
�إبراز منجزات دول مجل�س التعاون في مجال حقوق الإن�سان �أمام المحافل الإقليمية والدولية ،واالطالع على
الدرا�سات والأبحاث والبرامج المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،والم�شاركة فيتنظيم الفعاليات والندوات
والم�ؤتمرات ذات ال�صلة .كما تتناول هذه االجتماعات التن�سيق مع الأجهزة الحكومية المعنية في دول المجل�س
لتدريب وت�أهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق الإن�سان بالتعاون مع المنظمات واللجان الدولية الحكومية
والمعاهد والمراكز التعليمية المتخ�ص�صة .وتخت�ص هذه االجتماعات بر�صد المالحظات التي قد تثار من قبل
الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإن�سانواقتراح �أ�ساليب و�آل َّيات الرد المنا�سبة.
وقد �شاركت الهيئة في االجتماع الحادي ع�شر لر�ؤ�ساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإن�سان لدولمجل�س
التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة العامة للمجل�س في الريا�ض بتاريخ 1438/7/28هـ ،كما �شاركت في
الدورة التدريبية التي نظمتها المفو�ضية ال�سامية للأمم المتحدة ل�شئون الالجئين لدى مجل�سالتعاون لدول الخليج
العربية بعنوان انعدام الجن�سية وذلك في مقر المعهد الدولي لحقوق الإن�سان في�إيطاليا للفترة 1439/3/5-3هـ.
 )2جامعة الدول العربية:

تعمل هيئة حقوق الإن�سان على تعزيز التعاون مع الآليات العربية المعنية بحقوق الإن�سان في �إطار جامعةالدول
العربية ،وي�شمل ذلك:
• اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإن�سان.
• لجنة حقوق الإن�سان العربية (لجنة الميثاق).
وفيما ي�أتي تف�صيل لهذه الآليات وم�شاركة الهيئة فيها:
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اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان:

 هي الجهاز المخت�ص في جامعة الدول العربية المعني بمو�ضوعات حقوق الإن�سان في الوطن العربي ،وتتكون
هذه اللجنة من ممثلين مخت�صين من ذوي الخبرة والكفاءة من الدول الأع�ضاء ،وتعقد اللجنة دورتينعاديتين من
كل عام في مقر الجامعة ،ولها عقد دورة ا�ستثنائية بح�سب الحاالت الواردة في الالئحةالداخلية لأعمال اللجنة.
ولهذه اللجنة جملة من االخت�صا�صات ،منها :تقديم الر�أي اال�ست�شاري للدول الأع�ضاء في مو�ضوعات حقوق
الإن�سان المختلفة ،واقتراح و�إعداد م�شاريع اتفاقيات عربية معنية بحقوق الإن�سان وفق المعايير الدوليةوالتزامات
الدول الأع�ضاء في هذا ال�ش�أن ،و�إع��داد ت�صور للموقف العربي تجاه ق�ضايا حقوق الإن�سان المطروحة �إقليم ًيا
ودول ًيا ،ومن بين االخت�صا�صات � ً
أي�ضا تقديم الدعم الفني للدول الأع�ضاء لمتابعة تنفيذ تو�صيات الهيئات
التعاهدية والآليات غير التعاهدية للمواثيق واالتفاقيات الإقليمية والدولية ،وتعزيزالتعاون مع الأجهزة الحكومية
على م�ستوى الدول الأع�ضاء في ن�شر وتعزيز ثقافة حقوق الإن�سان .وتر�أ�س هيئة حقوق الإن�سان وفد المملكة
الر�سمي الم�شارك في اجتماعات هذه اللجنة.
وقد �شاركت الهيئة في الدورة ( )36للجنة المر�أة العربية في البحرين للفترة 1438/5/10-9هـ ،كما �شاركت
في ور�شة عمل بعنوان الإرهاب وحماية حقوق الإن�سان وفي �أعمال الدورة ( )41للجنة العربية الدائمة لحقوق
الإن�سان واللتين نظمتا في القاهرة للفترة 1438/5/26-22ه���ـ ،كما �شاركت الهيئة في الملتقى العربي الأول
للم�ؤ�س�سات الحكومية ال�شبابية العاملة في مجال ذوي الإعاقة بعنوان نحو ر�ؤية عربية م�ستقبليةللأن�شطة ال�شبابية
لذوي الإعاقة وذلك في مدينة القاهرة للفترة 1438/6/24-19هـ.
و�شاركت الهيئة �أي�ضا في �أعمال ال��دورة ( )42للجنة العربية الدائمة لحقوق الإن�سان في القاهرة للفترة                   
1438/11/4-1هـ� ،إ�ضافة �إلى ور�شة العمل الإقليمية التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةبالتعاون
مع هيئة الأم��م المتحدة للمر�أة بعنوان تطوير خطط عمل وطنية لتنفيذ ق��رارات المر�أة والأم��ن وال�سالم في
المنطقة العربية وذلك في مدينة عمان للفترة ١٤٣٩/3/24-23هـ.
لجنة حقوق اإلنسان العربية (لجنة الميثاق):

�أن�شئت لجنة حقوق الإن�سان العربية بموجب الميثاق العربي لحقوق الإن�سان بعد دخوله حيز النفاذ بتاريخ
 16مار�س 2008م ،وتت�ألف اللجنة من �سبعة �أع�ضاء ،تنتخبهم الدول الأط��راف في الميثاق باالقتراع ال�سري،
وب�صفتهم ال�شخ�صية ،على �أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة.
وتخت�ص اللجنة بالنظر في تقارير الدول الأطراف في هذا الميثاق ب�ش�أن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق
والحريات المن�صو�ص عليها في مواده ،وبيان التقدم المحرز للتمتع بها ورفع تقرير �سنوي يت�ضمن مالحظات
اللجنة وتو�صياتها �إلى مجل�س جامعة الدول العربية.
ويتعين على الدول التي �أ�صبحت طر ًفا في الميثاق �أن تقدم التقرير الأولي �إلى اللجنة خالل �سنة من تاريخ
دخول الميثاق حيز النفاذ بالن�سبة للدولة الطرف ،وتقري ًرا دور ًي��ا كل ثالثة �أع��وام .وقد اعتمدت لجنة حقوق
الإن�سان العربية (لجنة الميثاق) الخطوط اال�ستر�شادية والتوجيهية لإعداد التقارير وتقديمها �إلى اللجنة،بهدف
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م�ساعدتها على اال�ضطالع بالمهام المنوطة بها بموجب المادة ( )48من الميثاق وتوجيه عملها ،وكذلك تي�سير
مهمة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بموجب �أحكام الميثاق.
ولكون المملكة طر ًفا في الميثاق العربي لحقوق الإن�سان ،فقد �شاركت الهيئة في ور�شة عمل تعريفية بالميثاق
العربي لحقوق الإن�سان وندوة علمية بعنوان حقوق الإن�سان والتعاي�ش ال�سلمي بالقاهرة للفترة -161438/6/17هـ،
كما �شاركت في ور�شة عمل تدريبية بعنوان �إعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التو�صياتالختامية ال�صادرة عن هيئات
معاهدات حقوق الإن�سان الدولية والإقليمية  ،وندوة �إقليمية بعنوان تطور النظم والآليات الإقليمية لحقوق
الإن�سان وكلتا الم�شاركتين في مدينة القاهرة للفترة 1439/3/17-15هـ .
 )3منظمة التعاون اإلسالمي:
الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان:

هي هيئة خبراء ا�ست�شارية� ،أن�شئت ا�ستنادًا لن�ص ميثاق منظمة التعاون الإ�سالمي الذي اعتمدته القمةالإ�سالمية
الحادية ع�شرة في داكار ،ال�سنغال ،يومي  13و 14مار�س 2008م .وتتكون الهيئة من  18ع�ض ًواتر�شــحهم حكومــات
الــدول الأع�ضــاء مــن الخبــراء الم�شــهود لهــم بالكفــاءة العالية فــي مجــال حقــوق الإن�ســان،وينتخبهم مجلــ�س
وزراء خارجية الدول الأع�ضاء لمــدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .وتعد الهيئة الجهاز الرئي�س الذي
يعمل ب�شكل م�ستقل في مجال حقوق الإن�سان.
تعقد الهيئة دورتين عاديتين �سنو ًيا في مقر الهيئة� ،أو في �أي دولة ع�ضو ترغب في ا�ست�ضافة دورتها وتحدد
�أمانة الهيئة تاريخ انعقاد الدورات العادية .وتتراوح مدة انعقاد الدورة بين  5و� 10أيام.
وت�شارك هيئة حقوق الإن�سان في �أعمال الدورات العادية ،والتي تتناول دعم موقف المنظمة في مجال حقوق
الإن�سان علـى الم�سـتوى الـدولي ،وبحث تقديم التعـاون الفنـي فـي ميدان حقـوق الإن�سـان والتوعية بهـذهالحقـوق،
وتقديم الم�شورة في ق�ضايا حقوق الإن�سان للدول الأع�ضاء .وتبحث هذه االجتماعات تعزيز ودعـمدور الم�ؤ�س�سـات
الوطنية ومنظمـات المجتمـع المـدني المعتمدة في الدول الأع�ضـاء فـي مجـال حقـوق الإن�سـان وفقـ ًا لآليات عمـل
المنظمـة وميثاقها� ،إ�ضافة �إلى تعزيز التعاون بين المنظمـة ومنظمـات حقـوق الإن�سـانالإقليمية والدولية الأخرى.
ومن مهامها �إعداد الدرا�سـات والبحـوث حـول ق�ضـایا حقـوق الإن�سـان ذاتالأولوية بمـا فـي ذلـك الق�ضايا المحالــة
�إليها مــن مجل�س وزراء الخارجية ،كمـا ت�ضطلع بمهمة تن�سيق الجهـود وتبادل المعلومات مع فرق العمل التابعة
للـدول الأع�ضـاء حـول ق�ضـایا حقـوق الإن�سـان فـي المحافل الدولية.
وقد �شاركت الهيئة مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية في تنظيم م�ؤتمر على م�ستوى الدول الأع�ضاء في
منظمة التعاون الإ�سالمي يعنى ب�ش�ؤون الزواج والأ�سرة والحفاظ على قيمها الإ�سالمية وذلك في مدينة جدة
للفترة من 1438/5/12-11ه��ـ ،كما �شاركت في �أعمال الدورة العادية ( )11للهيئة الدائمة الم�ستقلة لحقوق
الإن�سان بمنظمة التعاون الإ�سالمي بعنوان حماية حقوق الإن�سان في �سياق مكافحة الإرهاب  ،وذلك في مدينة
جدة للفترة 1438/8/15-11هـ.
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كما �شاركت الهيئة في ندوة �أقامتها الهيئة الدائمة الم�ستقلة لحقوق الإن�سان بمنظمة التعاون الإ�سالميبالتعاون
مع الحكومة المغربية والمفو�ضية ال�سامية لحقوق الإن�سان بعنوان دور الإعالم في مواجهة خطابالكراهية وذلك
في دولة المغرب للفترة من 1439/2/4-3ه��ـ ،و�شاركت �أي�ضا في �أعمال الدورة العادية ( )12للهيئة الدائمة
الم�ستقلة لحقوق الإن�سان بمنظمة التعاون الإ�سالمي بعنوان �أهمية التنوع الثقافي في تعزيزوحماية حقوق الإن�سان
وذلك في مدينة جدة للفترة 1439/3/6-1هـ.
ج  -التعاون على المستوى الدولي
 )1مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان:

ب�شكل مبا�شر و�أ�شمل بحماية وتعزيز
هي الجهاز الم�س�ؤول في الأم��م المتحدة عن حقوق الإن�سان ،و ُتعنى ٍ
حقوق الإن�سان ا�ستناد ًا �إلى ميثاق الأمم المتحدة وما تاله من �إعالنات و�صكوك لحقوق الإن�سان ،وقد ُم ِن َحت
المفو�ضية �صالحيات وفق ًا لقرار الجمعية العامة  141/48تهدف �إلى الإعمال الكامل لحقوق الإن�سان فيالعالم
من خالل اال�ستجابة ال�سريعة للت�صدي النتهاكات حقوق الإن�سان ،و�إدماج مبادئ حقوق الإن�سان فيعمل وكاالت
الأمم المتحدة الأخرى و�إعداد الدرا�سات الرامية لتعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها على �أر�ض الواقع ،وتقديم
الم�ساعدات الفنية للدول في مجال حقوق الإن�سان .وقد كانت الهيئة حري�صة على تعزيز التعاون مع المفو�ضية
ال�سامية� ،إذ �أثمرت تلك الجهود بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بينالطرفين ،بموجب المر�سوم الملكي
م 31/وتاريخ 1434/5/27ه��ـ ،لبناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإن�سان .وقد ت�ضمنت المذكرة
العمل على تحقيق الآتي:
وخ�صو�صا فيما يتعلق
1 .1تعزيز قدرات المخت�صين في المملكة في مجال القانون الدولي لحقوق الإن�سان
ً
ب�آليات الأمم المتحدة وعمل المنظمات الدولية المخت�صة ،وذلك من خالل �إيفاد موظفين �سعوديين للعمل
داخل �أجهزة المفو�ضية ال�سامية لحقوق الإن�سان في جنيف ،وفي مكاتبها الميدانية ،في �إطار برنامج الأمم
المتحدة الخا�ص بالموظفين النا�شئين.
�2 .2إعداد وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخ�ص�صة في مجاالت حقوق الإن�سان داخل المملكة وخارجها ،على
�أن ت�شمل برامج للموظفين المكلفين بتنفيذ الأنظمة الوطنية ذات العالقة.
ً
مب�سطا للقواعد
�3 .3إعداد �أد ّلة ا�ستر�شادية للعاملين في القطاعات المتعلقة بحقوق الإن�سان تت�ضمن موجزًا
والمعايير الدولية.
4 .4دعم التعاون الفني بين الطرفين للم�ساعدة في تطوير دور الق�ضاء في حماية حقوق الإن�سان ،وي�شملذلك
�إقامة ندوات حول دور الق�ضاء في حماية حقوق الإن�سان.
 .5�5إعداد وعقد ندوات وم�ؤتمرات ودورات وور�ش عمل متخ�ص�صة في مجال حقوق الإن�سان.
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6 .6ترتيب وعقد اجتماعات لخبراء في مجاالت حقوق الإن�سان مع الهيئة والأجهزة الق�ضائية والجهات المعنية
في المملكة للم�ساهمة في تطوير �أ�ساليب العمل التي تكفل حماية حقوق الإن�سان ،بما في ذلك مبادئ الأمم
المتحدة الخا�صة بالم�ؤ�س�سات الوطنية و�إعداد التقارير الدورية للمملكة طبق ًا اللتزاماتها الدولية.
7 .7تقديم الم�ساعدة التقنية والعملية ،وتزويد الهيئة بالمطبوعات والن�شرات الإعالمية والأبحاث العلمية
والمعلومات المتعلقة بالم�ؤتمرات والندوات العلمية في المجاالت التي ت�شملها هذه المذكرة.
وفي �إطار مذكرة التعاون الفني مع المفو�ضية ال�سامية ،نظمت الهيئة هذا العام عدد ًا من الأن�شطة بالتعاونمع
المفو�ضية ال�سامية لحقوق الإن�سان ،حيث نظمت ندوة بعنوان حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة فيالريا�ض بتاريخ
1438/4/12ه��ـ ،كما نظمت الدورة الثانية للبرنامج التعريفي ل�شاغلي الوظائف القيادية في المملكة لالطالع
على �آليات حقوق الإن�سان الدولية وذلك في مدينة جنيف للفترة من 1438/4/29-25ه��ـ ،وعقدت ور�شة عمل
عن �إجراءات ال�شكاوى في �آليات الأمم المتحدة الدولية في الريا�ض للفترة -221438/6/23هـ ،كما �أقامت لقا ًء
ت�شاوري ًا حول تطوير تعليم حقوق الإن�سان في التعليم العام بح�ضورممثلي وزارة التعليم في مدينة الريا�ض بتاريخ
1438/7/29هـ.
ونظمت الهيئة فعالية للتدريب على �إدراج تو�صيات الآليات الدولية (اال�ستعرا�ض  ال��دوري ال�شامل ،هيئات
المعاهدات ،والإج��راءات الخا�صة) في قاعدة البيانات وذلك في مدينة جنيف للفترة 1438/8/22-21ه���ـ،
و�أقامت ندوة عن ِّ
ال�ش ْرعة الدولية لحقوق الإن�سان في الريا�ض للفترة 1438/8/29-28هـ.
وعقدت الهيئة مرحلتين من البرنامج التدريبي المعايير والمبادئ الدولية لتوثيق ور�صد ادعاءات التعذيب في
مدينة الريا�ض حيث كانت المرحلة الأولى بتاريخ 1438/11/24-22ه��ـ ،والمرحلة الثانية في 1439/3/4-2هـ
وا�ستهدفت �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة والمحققين في النيابة العامة والأطباء ال�شرعيين وموظفي �إنفاذ النظام،
كما عقدت الهيئة برنامج ًا تدريبي ًا للمكلفين ب�إنفاذ القانون وموظفي ال�سجون وذلك في مدينة الريا�ض للفترة
1439/3/19-15هـ.
و�شاركت الهيئة في برنامج تدريبي حول �إعداد خطة وطنية لمتابعة تنفيذ تو�صيات الآليات الدولية لحقوق
الإن�سان في جنيف للفترة 1438/6/29-28ه��ـ ،و�شاركت �أي�ض ًا في �أعمال الدورة ( )18للفريق العامل المعني
بالحق في التنمية في جنيف للفترة 1438/7/10-6هـ ،كما �شاركت الهيئة في برنامج تدريبي حول �إعداد خطة
وطنية لمتابعة تنفيذ تو�صيات الآليات الدولية لحقوق الإن�سان في مدينة جنيف للفترة 1438/8/21-20هـ.
 )2مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة:

ُيعد المجل�س الهيئة الحكومية الدولية الرئي�سة في الأمم المتحدة التي ت�ضطلع بالم�س�ؤولية عن تعزيز وحماية
حقوق الإن�سان .وقد �أن�شئ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ( ،)60/251ليحل مح ّل لجنة حقوق
الإن�سان التي �أُخذ عليها االنتقائية والت�سيي�س في عملها .وي�ضطلع المجل�س بمعظم الواليات والآليات والوظائف
والم�س�ؤوليات التي كان معهودًا بها �إلى لجنة حقوق الإن�سان ال�سابقة.
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ويت�ألف مجل�س حقوق الإن�سان من �سبع و�أربعين دولة من الدول الأع�ضاء يتم انتخابهم من قبل �أع�ضاءالجمعية
العامة باالقتراع ال�سري المبا�شر وب�شكل فردي ،وت�ستند ع�ضويته �إلى التوزيع الجغرافي العادل وتوزع مقاعده
بين المجموعات الإقليمية على النحو الآتي :ثالثة ع�شر مقعدً ا لمجموعة الدول الإفريقية ،وثالثة عـ�شر مقعد ًا
لمجموعة الدول الآ�سيوية ،وثمانية مقاعد لمجموعة دول �أمريكا الالتينية ومنطقةالبحر الكاريبي ،و�سبعة مقاعد
لمجموعة دول �أوروبا الغربية ودول �أخرى ،و�ستة مقاعد لمجموعة دول�أوروبا ال�شرقية .وتمتد فترة والية �أع�ضاء
المجل�س ثالث �سنوات وال تجوز �إعادة انتخابهم مبا�شرة بعد �شغلواليتين متتاليتين.
وال تزال المملكة ع�ض ًوا في المجل�س� ،إذ �أعيد انتخابها لع�ضويته لوالية رابعة للأعوام (2019-2017م) ،وي�أتي
ذلك دع ًما وتقدي ًرا لجهود المملكة في مجال حقوق الإن�سان.
ويعقد المجل�س ثالث دورات في ال�سنة ،منها الدورة الرئي�سية التي تعقد في �شهر مار�س من كل عام .وقد
�شاركت الهيئة في هذه ال��دورات ب�صفة م�ستمرة ،وقدمت من خالل تلك الم�شاركات البيانات المطلوبة ،وقام
وفد المملكة بعقد لقاءات ثنائية وجانبية على هام�ش االجتماعات لإبراز دور المملكة في مجاالت حقوقالإن�سان،
و�إي�ضاح الإنجازات والتطورات في المملكة ،وما �أ�صدرته المملكة من �أنظمة ولوائح في �سبيل تعزيز�أو�ضاع حقوق
الإن�سان فيها� ،إنفاذ ًا لما ن�ص عليه الأمر ال�سامي الكريم رقم (/89م ب) وتاريخ 1428/1/1ه��ـ ،القا�ضي ب�أن
تكون هيئة حقوق الإن�سان هي من يمثل المملكة في ق�ضايا حقوق الإن�سان ،وهي الجهة الحكومية التي تقترح
م�شاركة الجهات الالزم م�شاركتها في الم�ؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية  .وقد�شملت م�شاركات الهيئة في
�أعمال المجل�س تقديم بيانات ر�سمية با�سم المملكة العربية ال�سعودية.
كما يعقد وفد المملكة على هام�ش تلك االجتماعات لقاءات مع بع�ض الخبراء في الأمم المتحدة لال�ستفادة
من تجاربهم وتبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجال حقوق الإن�سان ،وكذلك االطالع عن َكثب على �آلية
عمل المجل�س والم�شاركة الفاعلة فيه ،وح�ضور االجتماعات التي تعقد على هام�ش الدورة ،والتي تتم فيها�صياغة
القرارات قبل عر�ضها على المجل�س.
كما يتم عقد لقاءات مع وزراء و�سفراء الدول ال�شقيقة وال�صديقة الم�شاركة في تلك ال��دورات ،تهدف �إلى
العمل على تنمية عالقات المملكة الدولية و�إب��راز جهودها في مجاالت حقوق الإن�سان ،وبناء عالقات متميزة
مع الم�ؤ�س�سات العاملة في مجال حقوق الإن�سان وموظفي الأمم المتحدة وممثلي بع�ض المنظمات هناك،وزيارة
المكاتب التابعة للأمم المتحدة لالطالع على �آخر الإ�صدارات في مجال حقوق الإن�سان.
و�شاركت الهيئة في �أعمال الدورة ( )18و ( )19للجنة اال�ست�شارية بمجل�س حقوق الإن�سان في جنيف بتاريخ
1438/5/27-23هـ وتاريخ 1438/11/19-15هـ� ،إ�ضافة �إلى م�شاركتها في �أعمال المجل�س للدورة ( )34بتاريخ
1438/5/30ه���ـ ،وال��دورة ( )35للفترة 1438/9/28-11ه���ـ ،وال��دورة ( )36للفترة من 1438/12/20ه���ـ �إلى
1439/1/9هـ في مدينة جنيف.
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 )3التعاون مع آليات حقوق اإلنسان في األمم المتحدة:
االستعراض الدوري الشامل:

هو �أحد �آل َّيات مجل�س حقوق الإن�سان الدولي التي تهدف �إلى تح�سين �أحوال حقوق الإن�سان في كل دولة ،من
خالل ا�ستعرا�ض �سجالت حقوق الإن�سان الخا�صة بجميع الدول الأع�ضاء في الأمم المتحدة مرة كل �أربع�سنوات
وتقييم مدى احترام الدول اللتزاماتها �إزاء حقوق الإن�سان.
وينبغي على كل دولة �أن تقدم تقرير ًا يو�ضح الإطار القانوني والم�ؤ�س�سي والإج��راءات التي اتخذتها لتح�سين
�أحوال حقوق الإن�سان فيها� ،إ�ضافة �إلى ذلك تعد المفو�ضية ال�سامية لحقوق الإن�سان تقريرين �آخرين �أحدهما
يت�ضمن تجمي ًعا للمعلومات ال��واردة من �آليات الأمم المتحدة ووكاالتها المتخ�ص�صة عن هذه الدولة ،والثاني
ملخ�صا للمعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية والم�ؤ�س�سات الوطنية لحقوقالإن�سان.
يت�ضمن
ً
وقد قدمت المملكة تقريريها في الجولتين الأولى والثانية اللتين جرتا في عامي 2009م ،و2013م ،وبعدمناق�شة
تقريرها في الجولة الثانية ،قدمت الدول الأع�ضاء ( )225تو�صية للمملكة ،تناولت المو�ضوعاتالآتية:
الدعوة �إلى الت�صديق على العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية والعهد الدولي الخا�ص بالحقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،واالن�ضمام �إلى ال�صكوك التي لم تن�ضم �إليها بعد ،ورفع التحفظات على
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة ال�سيما التحفظ العام ،و�إلغاء عقوبة الإعدام �أو تعليقها
تمهيدً ا لإلغائها ،و�إلغاء عقوبة �إعدام الأحداث ،وال�سماح للمر�أة بالم�شاركة الكاملة ،وتطوير القوانين الجنائية
لتتفق مع المعايير الدولية ،وحماية حقوق العمال الوافدين ،و�ضمان المحاكمات العادلة ،وموا�صلة الجهود في
تح�سين النظام الق�ضائي ،وحماية الحق في حرية الر�أي والتعبير والمعتقد،ومعالجة القوالب النمطية التي تحول
دون تمتع المر�أة بحقوقها ،والم�ساواة بين الجن�سين ،و�إن�شاء م�ؤ�س�ساتوطنية وفق ًا لمبادئ باري�س ،ورفع م�ستوى
الوعي بحقوق الإن�سان ،وحماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،وموا�صلة التعاون مع �آليات حقوق الإن�سان ال�سيما
تقديم التقارير التعاهدية في وقتها.
وقد قبلت المملكة  151تو�صية بما يتفق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وعملت الهيئة على درا�سة هذهالتو�صيات،
في �إطار لجنة م�شكلة في هيئة الخبراء من عدد من الجهات الحكومية ذات ال�صلة ،وو�ضع �آليةلتنفيذ التو�صيات
التي قبلت بها المملكة .وتب ًعا لذلك� ،صدر الأمر ال�سامي الكريم رقم  28277وتاريخ 1437/6/12ه��ـ القا�ضي
بالموافقة على ما انتهى �إليه مجل�س ال��وزراء بهذا الخ�صو�ص ،ومن ذلك ،الت�أكيد على جميع الجهات المعنية
بالتعاون التام مع هيئة حقوق الإن�سان ل�ضمان تفعيل ما ورد في التو�صيات  -التي قبلتها المملكة  -المقدمة على
التقرير الثاني لحالة حقوق الإن�سان في المملكة �ضمن �آلية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل في مجل�س حقوق الإن�سان
التابع لمنظمة الأمم المتحدة ،وو�ضع تلك التو�صيات مو�ضع التنفيذ ،والعمل على اتخاذ ما يلزم لمعالجة �أوجه
الق�صور التي قد تعتر�ض تفعيل تلك التو�صيات وتنفيذها ،والرفع عما تتطلبه من �إج��راءات نظامية للنظر في
ا�ستكمالها .كما �أ ّكد المجل�س على جميعالجهات الحكومية -كل بح�سب اخت�صا�صه  -بتزويد هيئة حقوق الإن�سان
وجه بتزويد هيئة حقوق الإن�سان
بما ي�ستجد من معلومات ذات �صلة بتنفيذ ما ورد في التو�صيات المقبولة .كما ّ
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بن�سخة من الجدولالمرافق للمح�ضر رقم ( )454وتاريخ 1436/8/8هـ المعد في هيئة الخبراء بمجل�س الوزراء
في �ش�أن التو�صياتالمقبولة وردود الجهات المعنية ،وما اتخذ في �ش�أن تنفيذها من �إجراءات وكذلك الإجراءات
ووجه هيئة حقوق الإن�سان باال�ستمرار في التن�سيق مع هيئة الخبراء بمجل�س الوزراء والجهات
المقترحة في�ش�أنهاّ ،
المعنية ،من خالل عقد اجتماع دوري للجهات الم�شاركة في درا�سة التو�صيات ،لمتابعة ما ي�ستجد من تطورات
على المعلومات التي ت�ضمنها الجدول الم�شار �إليه ،بما يمكن من �إعداد تقرير المملكة الالحق بمايعك�س ال�صورة
ال�صحيحة لو�ضع حقوق الإن�سان في المملكة.
ووجه المجل�س � -أي�ض ًا  -هيئة حقوق الإن�سان بالتن�سيق مع وزارة المالية للعمل على توفير ما يلزم مناعتمادات
 ّ
في ميزانية هيئة حقوق الإن�سان لتغطية تكاليف المهمات الخا�صة بمتابعة تنفيذ التو�صياتالمقدمة للمملكة في
�إطار اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل وذلك في �ضوء الأنظمة والتعليمات الخا�صة ب�إعداد وتنفيذ الميزانية العامة
للدولة وما ي�صدر في �ش�أنها من توجيهات ،وبنا ًء على ذلك ،تتابع الهيئة تنفيذ تلكالتو�صيات التي قبلتها المملكة
في �إط��ار اللجنة الدائمة لإع��داد التقارير تمهيد ًا لإع��داد تقرير المملكة الالحق .وقد تقرر �أن تقدم المملكة
تقريرها الثالث �ضمن �آلية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل �إلى مفو�ضية الأممالمتحدة ال�سامية لحقوق الإن�سان في
يوليو 2018م ،و�أن يناق�ش في مجل�س حقوق الإن�سان في �أكتوبر -نوفمبر 2018م.
اإلجراءات الخاصة:

هي الآل ّيات التي �أن�ش�أتها لجنة حقوق الإن�سان ال�سابقة في الأمم المتحدة واعتمدها مجل�س حقوق الإن�سان
لر�صد حاالت حقوق الإن�سان في بلدان �أو �أقاليم محددة وتقديم الم�شورة ب�ش�أنها و�إع��داد تقارير علنية عنها
(الواليات ال ُقطرية) �أو عن ظواهر كبرى من انتهاكات حقوق الإن�سان في �أنحاء العالم (الواليات المو�ضوعية).
والأ�شخا�ص المعينون في الإج��راءات الخا�صة هم خبراء م�ستقلون ويطلق عليهم ا�سم المقررين الخا�صين �أو
الممثلين الخا�صين �أو الخبراء الم�ستقلين �أو �أع�ضاء الفرق العاملة ،ويعمل �أ�صحاب الواليات ب�صفة �شخ�صية،
وت�شمل ن�شاطاتهم الآتي:
1 .1ت�سلم وتبادل وتحليل المعلومات ب�ش�أن حاالت حقوق الإن�سان.
�2 .2إجراء الدرا�سات ون�شر التقارير.
�3 .3إر�سال نداءات عاجلة �أو خطابات ادعاء �إلى الحكومات.
4 .4اال�ضطالع بزيارات قطرية بنا ًء على دعوة من الحكومات و�إ�صدار اال�ستنتاجات والتو�صيات على �أ�سا�س
الزيارات.
وقد تلقت الهيئة وما تزال تتلقى عددًا من االدعاءات والطلبات من المقررين الخا�صين والخبراء الم�ستقلين
و�أع�ضاء الفرق العاملة من �أجل تقديم معلومات حول ق�ضايا معينة� ،أو الحاالت �أو للإجابة على ا�ستباناتلغر�ض 
�إعداد درا�سات ا�ست�شارية في مختلف مو�ضوعات حقوق الإن�سان.
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وقد �أبدت الهيئة تعاونها التام مع هذه الآلية بالإجابة على ت�سا�ؤالت وا�ستف�سارات المقررين الخا�صين ومايتم
طلبه من تقارير وغيرها ،والتي تت�ضمن ت�سا�ؤالت حول ق�ضايا �أفراد داخل المملكة من مواطنين ومقيمين .وقد
تعاملت الهيئة مع تلك الق�ضايا وفق ًا لتنظيمها ،وقامت ببحثها من خالل اللجنة الدائمة المعنيةبالردود ،المكونة
من ممثلين من الجهات ذات العالقة ،وتمت الإجابة على هذه اال�ستف�سارات وفق ما ظهرللهيئة من حقائق.
وقد زار المملكة عدد من �أ�صحاب الواليات المو�ضوعية ،منهم :المقرر الخا�ص المعني بالفقر المدقع وحقوق
الإن�سان الذي زار عدد من مدن المملكة �شملت الريا�ض وجدة وجازان ،وذلك في الفترة 1438/4/21-10ه��ـ،
والمقرر الخا�ص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان والحريات الأ�سا�سية في �سياق مكافحة الإرهاب الذيزار
عدد من مدن المملكة �شملت الريا�ض وجدة للفترة 1438/8/8-4هـ.
هيئات المعاهدات:

هي لجان مكونة من خبراء م�ستقلين تر�صد تنفيذ المعاهدات الدولية الأ�سا�سية لحقوق الإن�سان ،وعلى كلدولة
طرف في معاهدة التزام �أن تتخذ الخطوات الالزمة ل�ضمان �أن يت�سنى لكل �شخ�ص في الدولة التمتع بالحقوق
المن�صو�ص عليها في المعاهدة ،وهناك ع�شر هيئات تخت�ص بمعاهدات حقوق الإن�سان مكونة منخبراء م�ستقلين
م�شهود لهم بالكفاءة ،تر�شحهم وتنتخبهم الدول الأطراف لمدد محددة ،كل منها �أربع �سنوات ،قابلة للتجديد.
وتختلف قواعد و�آليات العمل من لجنة �إلى �أخرى.
وتقدم كل دولة طرف تقرير ًا �أولي ًا عن التدابير القائمة لإنفاذ �أحكام المعاهدة في حدود فترة محددة بعد
بدءنفاذ المعاهدة بالن�سبة للدولة مقدمة التقرير .وتكون الدول الأطراف ملزمة بعد ذلك بتقديم تقارير �أخرى
ب�صفة دورية وفق ًا لأحكام كل معاهدة ب�ش�أن التقدم المحرز في المدد التي تغطيها هذه التقارير .وتختلفدورية
هذه التقارير من معاهدة �إلى �أخرى .وتو�ضح الن�صو�ص القانونية في كل اتفاقية الآجال المحددةلتقديم التقارير.
والمملكة ٌ
طرف في خم�س اتفاقيات �أ�سا�سية من �أ�صل اتفاقيات الأمم المتحدة الرئي�سة في مجال حقوقالإن�سان
البالغ عددها ( )9اتفاقيات ،وقد حر�صت الهيئة باعتبارها ُممثل ًة للمملكة على التعاون مع هيئاتالمعاهدات ،من
خالل االلتزام ب�إعداد وتقديم التقارير الدورية في مواعيدها المحددة ،والإجابة على ما تبديههيئات المعاهدات
من ت�سا�ؤالت حيال بع�ض الم�سائل والمو�ضوعات التي ترد في التقارير ،وتعرف بقائمة الم�سائل ،التي تبعث بها
هيئة المعاهدة �إلى الدولة الطرف قبل مناق�شة تقريرها ،لغر�ض توفير معلومات �أوتو�ضيح م�سائل معينة وردت في
تقرير الدولة الطرف.
وقد قدمت المملكة تقاريرها الخا�صة باتفاقية حقوق الطفل ،واتفاقية مناه�ضة التعذيب وغيره من �ضروب
المعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو المهينة ،واالتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
العن�صري ،واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكالالتمييز �ضد المر�أة ،واتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة� ،إ�ضافة
�إلى البروتوكول االختياري الملحقباتفاقية حقوق الطفل المتعلق با�شتراك الأطفال في النزاعات الم�سلحة ،تقرير
البروتوكول الخا�ص ببيعالأطفال وا�ستغالل الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.
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ا�ست�ضافت الهيئة وفودًا زائرة عقدت معها جل�سات حوار ونقا�ش ،لإي�ضاح اخت�صا�صات الهيئة ،و�إبرازجهودها
في حماية وتعزيز حقوق الإن�سان ،وا�ستعرا�ض ما تم من تطورات في هذا المجال خالل ال�سنواتالما�ضية  .وزار
الهيئة بع�ض من وزراء الخارجية لدول العالم وال�سفراء المعتمدين لدى المملكة ،وال�سفراء الدوليين لحقوق
الإن�سان ،والوفود الحكومية والبرلمانية الأجنبية الزائرة للمملكة ووف��ود المنظمات الدولية .ومن �أب��رز هذه
اللقاءات ما ي�أتي:
الجدول رقم ( )٢٥يبين اللقاءات التي تمت خالل العام المالي 1439/1438هـ

م

اللقاء

1

وزير العدل وم�صلحة ال�سجون املكلفبحقوق الإن�سان
يف جمهورية جيبوتي.

املكان

التاريخ

الريا�ض
الهيئة) 1438/4/11هـ
(مقر

2

الريا�ض
الهيئة) 1438/4/19هـ
املقرر اخلا�ص املعني بالفقر املدقع وحقوقالإن�سان.
(مقر
الريا�ض
نائب مدير مكتب املراقبة ومكافحة االجتاربالأ�شخا�ص بوزارة اخلارجية
الهيئة) 1438/5/3هـ
(مقر
الأمريكية للمملكة.
الريا�ض
الهيئة) 1438/5/16هـ
وفد الهيئة الأمريكية للحريات الدينية.
(مقر
�أ�صحاب املعايل وال�سعادة ال�سفراء املعينونحديث ًا �إىل الهيئة لغر�ض 
الريا�ض
الهيئة) 1438/5/19هـ
(مقر
االطالع على منجزاتاململكة يف جمال حقوق الإن�سان.

6

وفد الكوجنر�س الأمريكي.

7

ممثل املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة.

8

�سفري مندوبية االحتاد الأوروبي لدى اململكة.

9

ال�سفري الإيرلندي لدى اململكة.

10

�أع�ضاء جلنة امليثاق يف جامعة الدول العربيةاملعني بحقوق الإن�سان.

11

نائب رئي�س البعثة الأمريكية لدى ال�سفارةالأمريكية بالريا�ض.

الريا�ض
الهيئة) 1438/5/22هـ
(مقر
الريا�ض
الهيئة) 1438/6/8هـ
(مقر
الريا�ض
الهيئة) 1438/7/1هـ
(مقر
جدة
(ق�صر 1438/7/6هـ
ال�ضيافة)
الريا�ض
الهيئة) 1438/7/27هـ
(مقر
الريا�ض
الهيئة) 1438/7/29هـ
(مقر

3
4
5

الريا�ض
12 املقرر اخلا�ص املعني بتعزيز وحماية حقوقالإن�سان واحلريات الأ�سا�سية
الهيئة) 1438/8/7هـ
(مقر
يف �سياق مكافحةالإرهاب.
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م

اللقاء

13

وزير العدل يف جمهورية �أوزبك�ستان.

14

م�س�ؤول الق�سم ال�سيا�سي بال�سفارة الأمريكية.

15

امل�ست�شارة يف مندوبية االحتاد الأوروبيبالريا�ض.

16

امل�س�ؤول بالأعمال بالإنابة يف ال�سفارة الكندية.

17

رئي�س البعثة االمريكية املكلف.

18

�سفري حقوق الإن�سان الهولندي ،وكذلك ال�سفريالهولندي لدى اململكة.

19

امل�ست�شار ال�سيا�سي املكلف يف ال�سفارة الأمريكيةبالريا�ض.

20

ال�سفري الأ�سرتايل لدى اململكة.

21

رئي�س بعثة العالقات مع �شبة اجلزيرة العربيةبالربملان الأوربي.

22

ال�سفري البلجيكي مع ممثلني من وزارة اخلارجيةالبلجيكية.

23

امل�ست�شارة يف ال�سفارة الربيطانية ،وم�س�ؤولة حقوق الإن�سان بال�سفارة.

24

رئي�س مندوبية االحتاد الأوروبي لدى اململكة.

25

ال�سفري الرنويجي لدى اململكة.

املكان

التاريخ

الريا�ض
الهيئة) 1438/11/11هـ
(مقر
الريا�ض
الهيئة) 1438/11/21هـ
(مقر
الريا�ض
الهيئة) 1438/11/24هـ
(مقر
الريا�ض
الهيئة) 1438/11/30هـ
(مقر
الريا�ض
الهيئة) 1438/12/1هـ
(مقر
الريا�ض
الهيئة) 1438/12/29هـ
(مقر
الريا�ض
الهيئة) 1439/1/12هـ
(مقر
الريا�ض
الهيئة) 1439/1/22هـ
(مقر
الريا�ض
الهيئة) 1439/2/11هـ
(مقر
الريا�ض
(مقر الهيئة) 1439/2/17هـ
الريا�ض
الهيئة) 1439/2/23هـ
(مقر
الريا�ض
الهيئة) 1439/3/16هـ
(مقر
الريا�ض
الهيئة) 1439/3/18هـ
(مقر

المشاركات اإلقليمية والدولية:

مثلت الهيئة المملكة و�شاركت في عدد من الزيارات والم�ؤتمرات والفعاليات والمحافل الإقليمية والدولية،ومن
�أبرز هذه الم�شاركات ما ي�أتي:
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الجدول رقم ( )٢٦يبين المشاركات اإلقليمية والدولية للهيئة خالل العام المالي 1439/1438هـ 

م

امل�شاركة

1

الدورة ( )36للجنة املر�أة العربية ،جامعة الدولالعربية .
م�ؤمتر (دور وم�س�ؤولية املجتمع املدين يف مكافحةالتع�صب والتحري�ض
على الكراهية) ،جمعية الإماراتحلقوق الإن�سان.
الدورة الأوىل للم�ؤمتر الوزاري حول م�ؤ�س�سة الزواجوالأ�سرة واحلفاظ على
قيمها يف الدول الأع�ضاء يفمنظمة التعاون الإ�سالمي ،والذي نظمته وزارة
العملوالتنمية االجتماعية بالتعاون مع هيئة حقوقالإن�سان.
ور�شة عمل حول (الإرهاب وحماية حقوق الإن�سان)،والدورة ( )41للجنة
العربية الدائمة حلقوق الإن�سان،جامعة الدول العربية.
امل�ؤمتر الدويل حول مقاربات حقوق الإن�سان يفمواجهة
حاالت ال�صراع يف املنطقة العربية .
الدورة ( )18للجنة اال�ست�شارية يف جمل�س حقوقالإن�سان.
ندوة دور الأ�سرة يف دعم حماية وتعزيز حقوقالإن�سان للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .
�أعمال الدورة ( )34ملجل�س حقوق الإن�سان.
م�شاركة معايل الرئي�س يف الدورة ( )34ملجل�س حقوقالإن�سان مبقر الأمم املتحدة.
الدورة ( )61للجنة و�ضع املر�أة ،الأمم املتحدة.
امللتقى العلمي بعنوان(:مكافحة الف�ساد) ،جامعةنايف العربية للعلوم الأمنية.
ور�شة عمل تعريفية بامليثاق العربي حلقوق الإن�سان،وندوة علمية حول
مو�ضوع :حقوق الإن�سانوالتعاي�ش ال�سلمي  ،جامعة الدول العربية.
الملتقى العربي الأول للم�ؤ�س�سات الحكومية ال�شبابية العاملة في مجال ذوي
الإعاقة بعنوان(:نحو ر�ؤية عربيةم�ستقبلية للأن�شطة ال�شبابية لذوي الإعاقة)،
جامعة الدول العربية/وزارة ال�شباب والريا�ضة بجمهورية م�صر العربية.
برنامج تدريبي حول �إعداد خطة وطنية ملتابعة تنفيذتو�صيات الآليات
الدولية حلقوق الإن�سان ،املفو�ضيةال�سامية حلقوق الإن�سان.
الدورة ( )18للفريق العامل املعني باحلق يف التنمية،
املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان.
االجتماع (احلادي ع�شر) لر�ؤ�ساء الأجهزة احلكوميةاملعنية بحقوق الإن�سان
لدول جمل�س التعاون ،الأمانةالعامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية
(قطاعال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية).
االجتماع (الثالث) ملنتدى (وثيقة مونرتو) املعنيبااللتزامات الدولية
القانونية واملمار�سات ال�سليمةللدول فيما يتعلق بن�شاطات ال�شركات
الع�سكريةوالأمنية اخلا�صة خالل النزاعات امل�سلحة،
احلكومةال�سوي�سرية واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر (ICRC).

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

17
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املنامة 1438/5/10-9هـ
�أبو ظبي 1438/5/10-9هـ
جدة

1438/5/12-11هـ

القاهرة 1438/5/26-22هـ
الدوحة 1438/5/24-23هـ
جنيف
جنيف
جنيف
جنيف
نيويورك
نواك�شوط

1438/5/27-23هـ
1438/5/26هـ
1438/5/30هـ
1438/6/2هـ
1438/6/25-14هـ
1438/6/17-16هـ

القاهرة 1438/6/17-16هـ
القاهرة 1438/6/24-19هـ
جنيف 1438/6/29-28هـ
جنيف 1438/7/10-6هـ
الريا�ض

1438/7/28هـ

جنيف

1438/8/2-1هـ

اختصاصات الهيئة

م

املكان

امل�شاركة

دورة تدريبية بعنوان الإجراءات اجلزائية يف ق�ضايا�إيذاء الأطفال ،
 81
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
19 الدورة العادية (احلادية ع�شرة) بعنوان (حماية حقوقالإن�سان يف �سياق مكافحة
الإرهاب) ،الهيئة الدائمةامل�ستقلة حلقوق الإن�سان مبنظمة التعاون الإ�سالمي.
20
21
 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

التاريخ

اخلرطوم 1438/8/8-4هـ
جدة

االحتفالية الثانية بـ (يوم املر�أة الكويتية) ،جلنة �ش�ؤوناملر�أة يف دولة الكويت. الكويت
برنامج تدريبي حول �إعداد خطة وطنية ملتابعة تنفيذتو�صيات الآليات
جنيف
الدولية حلقوق الإن�سان ،املفو�ضيةال�سامية حلقوق الإن�سان.
جنيف
الدورة ( )35ملجل�س حقوق الإن�سان.
الدورة ( )42للجنة العربية الدائمة حلقوق الإن�سان،جامعة الدول العربية. القاهرة
الدورة ( )19للجنة اال�ست�شارية ملجل�س حقوقالإن�سان،
جنيف
�أمانة جمل�س حقوق الإن�سان.

1438/8/15-11هـ
1438/8/20هـ
1438/8/21-20هـ
1438/9/28-11هـ
1438/11/4-1هـ

1438/11/19-15هـ
جنيف 1438/12/20هـ
الدورة ( )36ملجل�س حقوق الإن�سان
�إىل1439/1/9هـ
-11/13
برنامج الزائر الدويل بعنوان مكافحة العنف املنزيل ،�سفارة الواليات املتحدة .
وا�شنطن 1438/12/3هـ
 لقاء بابا الفاتيكان  ،برئا�سة وزارة ال�شئون الإ�سالميةوالدعوة والإر�شاد  .الفاتيكان 1439/3/4هـ

اجتماع ت�شاوري �إقليمي غري ر�سمي لدول منطقةال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا حول (امل�شاركة يفال�ش�أن ال�سيا�سي والعام على قدم امل�ساواة بني
اجلميع) ،مع املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان.
دورة حول مو�ضوع (انعدام اجلن�سية) ،املفو�ضيةال�سامية للأمم املتحدة
ل�شئون الالجئني لدى جمل�سالتعاون لدول اخلليج العربية -
املعهد الدويل حلقوقالإن�سان.
ندوة حول مو�ضوع (دور الإعالم يف مواجهة خطابالكراهية) ،الهيئة
الدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سانمبنظمة التعاون الإ�سالمي بالتعاون مع
احلكومةاملغربية واملفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان.
الدورةالعاديةالثانيةع�شرةبعنوان(�أهميةالتنوعالثقايفيفتعزيزوحمايةحقوق
الإن�سان) ،الهيئةالدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان مبنظمة التعاونالإ�سالمي.
ور�شة عمل تدريبية حول (�إعداد التقارير ومتابعةتنفيذ التو�صيات اخلتامية
ال�صادرة عن هيئاتمعاهدات حقوق الإن�سان الدولية والإقليمية) ،وندوة
�إقليمية حول (تطور النظم والآليات الإقليمية حلقوقالإن�سان) ،جامعة
الدول العربية  -جلنة حقوق الإن�سانالعربية (جلنة امليثاق).
ور�شة عمل �إقليمية حول (تطوير خطط عمل وطنيةلتنفيذ قرارات املر�أة
والأمن وال�سالم يف املنطقةالعربية) ،الأمانة العامة جلامعة الدول العربية
بالتعاون مع هيئة الأمم املتحدة للمر�أة.

بريوت

1439/4/4-3هـ

�سامنارينو 1439/3/5-3هـ
الرباط

1439/2/4-3هـ

جدة

1439/3/6-1هـ

القاهرة 1439/3/17-15هـ
ع ّمان 1439/3/24-23هـ
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أ  -لجنة مكافحة جرائم االتجار باألشخاص

�صدر نظام مكافحة جرائم االتجار بالأ�شخا�ص بالمر�سوم الملكي رقم (م )40/وتاريخ 1430/7/21هـ ،المبني
على قرار مجل�س الوزراء رقم ( )244وتاريخ 1430/7/20هـ ،وقد ق�ضى هذا النظام بحظر االتجار ب�أي�شخ�ص 
ب�أي �شكل من الأ�شكال بما في ذلك �إكراهه �أو تهديده �أو االحتيال عليه �أو خداعه �أو خطفه� ،أوا�ستغالل الوظيفة �أو
النفوذ� ،أو �إ�ساءة ا�ستعمال �سلطة ما عليه� ،أو ا�ستغالل �ضعفه� ،أو �إعطاء مبالغمالية �أو مزايا �أو تلقيها لنيل موافقة
�شخ�ص له �سيطرة على �آخر من �أجل االعتداء الجن�سي� ،أو العمل �أو الخدمة ق�سر ًا� ،أو الت�سول� ،أو اال�سترقاق �أو
الممار�سات ال�شبيهة بالرق� ،أو اال�ستعباد� ،أو نزع الأع�ضاء� ،أو�إجراء تجارب طبية عليه.
وقد عقدت اللجنة (� )11أحد ع�شر اجتماع ًا ناق�شت فيها عدد ًا من المو�ضوعات ومنها :م�شروع الرد على
الملحوظات الواردة في الجزء الخا�ص بالمملكة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول االتجار بالأ�شخا�ص 
لعام 2016م ،واعتماد �إح�صاءات جرائم االتجار بالأ�شخا�ص الواردة من الجهات ذات العالقة ،ومناق�شةتقرير
الفريق المعني ب�إيجاد �صيغة موحدة لترميز وت�صنيف ق�ضايا االتجار بالأ�شخا�ص ،ومناق�شة اال�ستبيان الخا�ص 
بالتقرير العالمي الرابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،مناق�شة م�شروع القواعد المنظمة
ال�ستقبال المجني عليهم في جرائم االتجار بالأ�شخا�ص بما في ذلك �إقامتهم في دور الإيواء ،ومناق�شةالنماذج
وال�سيا�سات المتعلقة بالعمالة الوافدة ،ومناق�شة م�شروع التقرير ال�سنوي لجهود المملكة فيمكافحة جرائم االتجار
بالأ�شخا�ص لعام 2016م ،ومناق�شة الدليل اال�ستر�شادي في تف�سير نظام مكافحةجرائم االتجار بالأ�شخا�ص.
كما اعتمدت اللجنة الخطة الوطنية لمكافحة جرائم االتجار بالأ�شخا�ص للأعوام (1441-1438ه��ـ) ،التي
ت�أتي �ضمن التدابير والإج��راءات الوطنية لمواجهة هذه الجريمة ،ولتكون �إطار ًا عام ًا لأداء الجهات الم�شاركة
وم�ساهمتها في منع ومكافحة جرائم االتجار بالأ�شخا�ص ،وخارطة طريق للجهود الوطنية خالل الأربع �سنوات
القادمة ،وت�شتمل الخطة على �أربعة محاور ،المحور الأول :يتعلق بالجانب الوقائي والتدابير االحترازية و�سد
الذرائع� ،أما المحور الثاني فيتعلق بجانب الحماية والم�ساعدة الإن�سانية ل�ضحايا جرائم االتجاربالأ�شخا�ص ،في
حين يتناول المحور الثالث المالحقة الق�ضائية ،ويركز المحور الرابع على التعاون الوطني والإقليمي والدولي،
ويتمثل كل محور في عدد من الأهداف.
وتهدف هذه الخطة �إلى تعزيز جهود المملكة في مكافحة هذه الجريمة ا�ستناد ًا للأنظمة الوطنية،واالتفاقيات
الدولية ذات ال�صلة التي �أ�صبحت المملكة طرف ًا فيها ،حيث يتم متابعة تنفيذ الجهاتالحكومية ما يخ�صها في تلك
الأنظمة واالتفاقيات من مهام .كما تعمل على معالجة �أو�ضاع ال�ضحاياومتابعتها ،مع العمل على الجوانب الوقائية
ك�إجراء الأبحاث والدرا�سات ،وتنظيم الحمالت الإعالمية ،والبرامج التدريبية ،و�إقامة الأن�شطة والفعاليات
الالزمة في هذا ال�ش�أن.
كما عملت اللجنة على �آليات تنفيذ تو�صياتها التي من �ش�أنها �أن ت�سهم في تح�سين جهود المملكة في منعومكافحة
جرائم االتجار بالأ�شخا�ص والموافق عليها بالأمر ال�سامي الكريم رقم ( )29872وتاريخ1437/6/21هـ ،ومنها:
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�1 .1إن�شاء دور �إيواء وحماية مخ�ص�صة ل�ضحايا جرائم االتجار بالأ�شخا�ص في المدن الرئي�سية بالمملكة.
2 .2دعم �إن�شاء جمعيات �أهلية متخ�ص�صة لحماية وم�ساعدة �ضحايا جرائم االتجار بالأ�شخا�ص.
3 .3و�ضع نظام لمكافحة الت�سول.
4 .4الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العالقة بمكافحة جرائم االتجار بالأ�شخا�ص لتداول الإح�صائيات
والبيانات.
5 .5تعزيز التدريب والت�أهيل على ال�صعيد الوطني في مجال منع ومكافحة جرائم االتجار بالأ�شخا�ص وحماية
ال�ضحايا.
وتعكف اللجنة من خالل اجتماعاتها المنتظمة على درا�سة مو�ضوعات مكافحة االتجار بالأ�شخا�ص واتخاذ
المزيد من الإجراءات والآليات التي ت�ؤكد على التزام المملكة بالمعايير واالتفاقيات الدولية والمكافحة الم�ستمرة
لجرائم االتجار بالأ�شخا�ص في المملكة ل�ضمان حماية حقوق الإن�سان وكرامته ،حيث عقدت اللجنة لقاءاتمتعددة
مع عدد من الم�س�ؤولين في الجهات الحكومية المعنية باالتجار بالأ�شخا�ص ومنها :الأمن العام ،مركزالمعلومات
الوطني ،ووزارة العمل والتنمية االجتماعية ،ومراكز الإيواء.
وف��ي �سياق الحملة ال�شاملة لزيادة الوعي العام بجرائم االتجار بالأ�شخا�ص  وا�ستك�شاف �أف�ضل ال�سبل
للحد منها� ،أقامت اللجنة عدد ًا من البرامج التدريبية وور�ش العمل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة ،منها :دورة تدريبية بعنوان المنظومة العالمية لحماية �ضحايا االتجار بالأ�شخا�ص بتاريخ
1438/5/15ه��ـ ،كما �أقامت دورة تدريبية بعنوان دور الهيئة في مكافحة جرائم االتجار بالأ�شخا�ص بتاريخ
1439/3/22هـ ،وعقدت ور�شة عمل بعنوان دعم قدرات الأجهزة المعنية بمكافحة االتجار بالأ�شخا�ص بتاريخ
1439/3/23هـ.
ب  -اللجنة الدائمة المعنية بالردود

ُ�شكلت هذه اللجنة في هيئة حقوق الإن�سان بموجب الأمر ال�سامي الكريم رقم (/2775م ب) في1431/3/27هـ
بع�ضوية ممثلين من( :وزارة الداخلية ،وزارة الخارجية ،وزارة العدل ،والنيابة العامة،وهيئة الرقابة والتحقيق)
لإعداد الردود على االدعاءات المتعلقة بم�سائل حقوق الإن�سان.
وتنظر اللجنة االدعاءات الواردة من المقررين الخا�صين �أو الفرق العاملة بمجل�س حقوق الإن�سان التابعللأمم
المتحدة �أو غيرها من الآليات الدولية� ،أو ما يحال �إليها من المقام ال�سامي الكريم.
وقد عقدت اللجنة خالل العام المالي 1439/1438هـ ( )39اجتماع ًا ،نظرت خاللها في ( )38حالة فردية،
و( )30مو�ضوع ًا عام ًا و�أعدت ب�ش�أنها محا�ضر للرد والإجابة على اال�ستف�سارات الواردة حيالها.
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ج  -اللجنة الدائمة إلعداد مشروعات التقارير 

�شكلت هذه اللجنة بموجب الأمر ال�سامي الكريم رقم ( )13084وتاريخ 1436/3/27ه��ـ ،لإعداد م�شروعات
التقارير ال��دوري��ة الخا�صة بالمملكة والمت�صلة باتفاقيات حقوق الإن�سان وتتكون من ممثلين عن وزارات:
(الخارجية ،والداخلية ،وال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد ،والعدل ،وال�صحة ،والثقافة والإعالم ،والعمل
والتنمية االجتماعية ،والتعليم) والنيابة العامة ،وهيئة الخبراء بمجل�س الوزراء .وا�ستناد ًا �إلى�صالحيات اللجنة،
تم �إ�ضافة ممثل في اللجنة عن الهيئة العامة للإح�صاء.
وتخت�ص اللجنة الدائمة  -بنا ًء على الأمر ال�سامي الم�شار �إليه �أعاله  -بجميع ما يت�صل ب�إعداد م�شروعات
التقارير الخا�صة بالمملكة والمت�صلة باتفاقيات حقوق الإن�سان.
اجتماعا منذ �إن�شائها ،منها ( )4لجان فرعية
وقد انبثقت عن اللجنة الدائمة ( )6لجان فرعية عقدت ()22
ً
التزال قائمة في المدة التي ي�شملها التقرير ،وذلك لإعداد م�شاريع التقارير.
وبلغ عدد اجتماعات اللجنة الدائمة لإعداد م�شروعات التقارير ( )17اجتماع ًا منذ �إن�شائها ،تم خاللهامناق�شة
عدد من المو�ضوعات ،و�إنجاز عدد من المهام ،ويبين الجدول الآتي �أبرز الأعمال التي �أنجزتها اللجنةخالل العام
المالي 1439/1438هـ.
الجدول رقم ( )٢٧أبرز الموضوعات التي أنجزتها اللجنة الدائمة إلعداد التقارير خالل العام المالي 1439/1438هـ

م

املو�ضوعات

1

�إعداد و�إقرار تقرير الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال
وا�ستغاللالأطفال يف املواد الإباحية.

مراجعة الورقة املعدة ب�ش�أن املو�ضوعات التي ينبغي �أن تغطيها الوثيقة الأ�سا�سية امل�شرتكة التي�ستمثل اجلزء الأول
2
من كل تقرير تعاهدي �ستقدمه اململكة الحق ًا ،وفق ًا للمبادئ التوجيهية املن�سقة للتقاريراملقدمة لهيئات املعاهدات.
3

تنفيذ الأمر ال�سامي الكرمي رقم  28377وتاريخ 1437/6/12هـ ،ب�ش�أن التو�صيات املقدمة للمملكة
يف �إطار �آليةاال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل خالل الدورة القادمة املقررة يف عام ٢٠١٨م.

4

مراجعة املح�ضر اخلا�ص باملالحظات اخلتامية ال�صادرة عن جلنة حقوق الطفل بعد نظرها
يف تقرير اململكةاجلامع لتقريريها الثالث والرابع.

التح�ضري ملناق�شة تقرير اململكة اجلامع لتقريريها الثالث والرابع املقدم وفق ًا التفاقية الق�ضاء على جميع�أ�شكال
5
التمييز �ضد املر�أة التي تقرر �إجرا�ؤها يف الدورة (التا�سعة وال�ستني) للجنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة.
6

التح�ضري لإعداد م�شروع تقرير اململكة الثالث يف �إطار �آلية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل ،ومناق�شته
يف �أكتوبر - نوفمرب 2018م ،حيث تقرر �أن يكون املوعد املبدئي لتقدمي التقرير يف يوليو 2018م .
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110

م

املو�ضوعات

7

مراجعة و�إقرار تقرير اململكة الأويل اخلا�ص بالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع
الأطفالوبغاء الأطفال وا�ستغالل الأطفال يف املواد الإباحية.

8

�إقرارم�شروع اخلطة الزمنية لإعداد تقرير اململكة اخلا�ص باال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل.

9

�إعداد م�شروع الوثيقة الأ�سا�سية امل�شرتكة اخلا�صة باململكة.

10

�إقرار املح�ضر اخلا�ص بالتو�صيات ال�صادرة عن جلنة مناه�ضة التعذيب.

11

�إقرار املح�ضر اخلا�ص بالتو�صيات ال�صادرة عن جلنة حقوق الطفل.

12

�إقرار املح�ضر اخلا�ص بالتو�صيات ال�صادرة عن جلنة حقوق الإن�سان العربية (جلنة امليثاق).

13

�إعداد مذكرة �إجابات اململكة اخلا�صة بقائمة امل�سائل لتقرير اململكة الثالث والرابع اخلا�ص باتفاقية
الق�ضاءعلى جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.

التقرير السنوي ١٤٣٩ - ١٤٣٨هـ ٢٠١٧ /م

الفصل الخامس

الصعوبات والمقترحات

الصعوبات والمقترحات

أوال :اإلطار النظامي
ً

املقرتح

ال�صعوبة

�أدى عدم وجود م ّدونة �شاملة للجرائم والعقوباتوم َّدونة ت��رى الهيئة �أهمية الإ���س��راع يف �إ���ص��دار مدونة الأحكام
للأحوال ال�شخ�صية �إىل ظهور بع�ض االجتهادات التي الق�ضائية التي �صدر ب�ش�أنها الأمر امللكي رقم (�أ)20/
ا�ستغلت ملحاولة الإ�ساءة مللفحقوق الإن�سان يف اململكة. وت��اري��خ 1436/2/7ه����ـ القا�ضي بتكوين جلنة تخت�ص 
ب�إعداد م�شروع هذه املدونة.
ً
ثانيا :الرد على استفسارات وملحوظات الهيئة

املقرتح

ال�صعوبة

مازالت هناك حتديات تتعلق بت�أخر الردود من اجلهات ت��رى الهيئة �أهمية الت�أكيد على اجلهات ذات العالقة
املخت�صة على ا�ستف�سارات الهيئة وعدم و�ضوح البيانات ب�سرعة الرد على ما يوجه �إليها منا�ستف�سارات يف الوقت
حت�سن ملحوظ يف املحدد وبالتو�ضيح الكايف.
واملعلومات املطلوبة �أحيان ًا ،مع وجود ّ
التعاون مع الهيئة منبع�ض اجلهات.
ً
ثالثا :الكفاءات المتخصصة

املقرتح

ال�صعوبة

��و���س��ع يف ال�برام��ج الأك��ادمي��ي��ة
حمدودية الكفاءات املتخ�ص�صة يف جمال حقوقالإن�سان ت���رى الهيئة �أه��م��ي��ة ال��ت ّ
على امل�ستوى الوطني وقلة عددها مقارنة مع التحديات والتدريبية املتخ�ص�صة يف اجلامعات والكلياتواملعاهد يف
جمال حقوق الإن�سان ،وقد �صدرب�ش�أن ذلك الأمر ال�سامي
التي تواجهها اململكة.
الكرمي ( )13084وتاريخ1436/3/27هـ ،وماتزال الهيئة
تتوا�صل ب�شكلم�ستمر مع وزارة التعليم حل�ض اجلامعات
والكليات وامل��ع��اه��د على التو�سع يف ال�برام��ج القائمة
وا�ستحداث املزيد منها.
ً
رابعا :البيانات واإلحصاءات

112

ال�صعوبة

املقرتح

تعد البيانات والإح�صاءات �أحد امل�ؤ�شرات املهمة لقيا�س
معايري حقوق الإن�سان ،ويجد هذا املو�ضوع �أهمية خا�صة
عند �إع��داد التقارير الدورية التفاقيات حقوق الإن�سان
التي �أ�صبحت اململكة طر ًفا فيها ،وق��د الحظت الهيئة
كاف لدى بع�ض  اجلهات �أو
عدم توافر البيانات ب�شكل ٍ
تفاوتالبيانات والإح�صاءات بني جهة و�أخرى حيال ذات
املو�ضوعات ،ف�ض ًال عن الوقت واجلهد املبذول يفطلب هذه
املعلومات وحتليلها واحل�صول عليها يف الوقت املطلوب.

وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإح�صاء
لتعزيز ال��ت��ع��اون ب�ين  اجلهتني يف جم��ال الإح�����ص��اءات
املتعلقة بحقوق الإن�سان� ،إال �أنهما ما ي��زاالن يواجهان
�صعوبة يف احل�صول على املعلوماتمن اجلهات احلكومية
الأخ��رى .وترى الهيئة �أهمية تن�سيق اجلهود بني الهيئة
العامة للإح�صاء واجلهات احلكومية ذات ال�صلة لبناء
قواعداملعلومات املتعلقة بحقوق الإن�سان.
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ً
خامسا :إدارات حقوق اإلنسان

املقرتح

ال�صعوبة

ع��دم وج��ود �إدارات خا�صة حلقوق الإن�سان يف جميع ت��رى الهيئة �أهمية �إن�شاء �إدارات حلقوق الإن�سان يف
اجلهات احلكومية ،واحلاجة �إىل تفعيلالإدارات احلالية اجلهات احلكومية الأخرى وفق ًا للإجراءات النظامية
بال�شكل الذي يعود بالفائدة على املن�ش�أة �أو امل�ستفيدين املتبعة ،و�أن ترتبط كافة �إدارات حقوق الإن�سان يف
اجلهات احلكومية بامل�س�ؤول الأولباجلهاز وتكون �ضابط
من خدمتها.
ات�صال مع الهيئة.
ً
سادسا :التوعية بحقوق اإلنسان

ال�صعوبة

املقرتح

نفذت بع�ض  اجلهات احلكومية حمالت توعوية لرفع
م�ستوى ال��وع��ي ببع�ض  احل��ق��وق وال��واج��ب��ات املتعلقة
مب��ه��ام��ه��ا واخ��ت�����ص��ا���ص��ات��ه��ا ،وم���ا ي��ق��دم م��نخ��دم��ات
للمواطن واملقيم .وما تزال هناك حاجة ملحة ملبادرة
بقية اجلهات احلكومية لتعزيز الوعي بكافة احلقوق
لدى املواطنني واملقيمني.

ترى الهيئة �ضرورة �أن تعمل اجلهات املخت�صة املعنية
على و�ضع برامج توعوية ،ل�صاحب احلق ،�أو من يقوم
على تقدميه ،بح�سب اخت�صا�صاتاجلهة وم�س�ؤولياتها،
لبيان احلقوق وااللتزاماتوالأطر النظامية والإجرائية
املتعلقة بذلك ،وتلتزم الهيئة بالإ�سهام فني ًا يف تلك
احلمالت وال�برام��ج ،يف �إط��ار م�شروع اال�سرتاتيجية
الوطنية حلقوقالإن�سان املقرتح.

ً
سابعا :وسائل اإلعالم

ال�صعوبة

املقرتح

تتداول بع�ض و�سائل الإعالم املحلية والأجنبية �أخبار ًا
تخت�ص  بحقوق الإن�سان يف اململكة تت�سبب يف الإ�ساءة
مللف حقوق الإن�سان يف اململكة،وبالرغم من �أنها حاالت
فردية حم��دودة وبع�ضها ّ
�ضخم �إعالمي ًا �أو بني على
معلومات غري دقيقة �أومن م�صادر غري معتمدة بع�ضها
و�سائل اعالمحملية� ،إال �أنه يتم تداولها على �أنها حقائق
حم�ضة.

�أه��م��ي��ة حت��ق��ق و���س��ائ��ل الإع��ل��ام امل��ح��ل��ي��ة م���ن �صحة
معلوماتها ،ال�سيما ذات العالقة بحقوق الإن�����س��ان،
و�ضرورة تبيانها بنف�س املكان وامل�ساحة يف حال ن�شرها
لأخبار ثبت ع��دم دقتها ،كما ينبغي لو�سائل الإع�لام
مراعاة �أن هذه الق�ضايا قد تكون حمل حتقيق �أو ما
تزال �أحكام ًا ق�ضائية ابتدائية ،وعلى اجلهاتاحلكومية
املعنية املبادرة لتو�ضيح احلقيقة ب�شكل عاجل لتبيانها
للمجتمع والإعالم.
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ُمــلــحــق

تنظيم هيئة حقوق اإلنسان

تنظيم الهيئة
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( )207وتاريخ 1426/8/8هـ *
والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ( )237وتاريخ 1437/6/5هـ **
ّ

المادة األولى:

ترتبط الهيئة مبا�شرة بالملك ،وتهدف �إلى حماية حقوق الإن�سان وتعزيزها وفق ًا لمعايير حقوق الإن�سانالدولية
في جميع المجاالت ،ون�شر الوعي بها ،والإ�سهام في �ضمان تطبيق ذلك في �ضوء �أحكام ال�شريعةالإ�سالمية .وتكون
هي الجهة الحكومية المخت�صة ب�إبداء الر�أي والم�شورة فيما يتعلق بم�سائل حقوق الإن�سان.
المادة الثانية:

تتمتع الهيئة بال�شخ�صية االعتبارية ويكون لها اال�ستقالل التام في ممار�سة مهماتها المن�صو�ص عليها في هذا
التنظيم ،ويكون مقرها الرئي�س مدينة الريا�ض ،ويجوز لها فتح فروع و�إن�شاء مكاتب في مناطق المملكة.
المادة الثالثة:

يكون للهيئة رئي�س يعين ب�أمر ملكي بمرتبة وزير ،ونائب يعين ب�أمر ملكي بالمرتبة الممتازة.
المادة الرابعة:

يكون للهيئة مجل�س ي�سمى (مجل�س الهيئة) ي�شكل على النحو الآتي:
�أ     -رئي�س الهيئة :رئي�س ًا
ب   -نائب رئي�س الهيئة :نائب ًاللرئي�س
ج   -ثمانية ع�شر ع�ضو ًا على الأقل ،يعينون ب�أمر من الملك ،لمدة �أربع �سنوات قابلة للتجديد ،ويكونون م�ؤهلين
ت�أهيال عالي ًا في ال�شريعة �أو القانون �أو العلوم ال�سيا�سية �أو التربوية ،وم�شهود ًا لهم بالنزاهة والكفاية
والخبرة في ميدان حقوق الإن�سان ،ومتفرغين للعمل فيها خالل مدة الع�ضوية.
د �  -ستة �أع�ضاء على الأقل غير متفرغين ،يعينون ب�أمر من الملك ،لمدة �أربع �سنوات قابلة للتجديد ،ويكونون
معروفين باهتمامهم في ميدان حقوق الإن�سان ،وله�ؤالء الأع�ضاء حق ح�ضور االجتماعات دون �أن يكون لهم
حق الت�صويت.
*    ن�شر يف جريدة �أم القرى يف عددها رقم ( )٤٠٦٥وتاريخ  ١٤٢٦ / ٩ / ٤هـ
** ن�شر يف جريدة �أم القرى يف عددها رقم ( )4612وتاريخ 1437/6/23هـ
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المادة الخامسة:

مجل�س الهيئة هو ال�سلطة المهيمنة على �ش�ؤون الهيئة وت�صريف �أمورها ،ويتخذ جميع ال�سبل الالزمة لتحقيق
�أغرا�ضها في حدود هذا التنظيم ،وله على وجه الخ�صو�ص ما يلي:
1 .1الت�أكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية ،للأنظمة واللوائح ال�سارية فيما يتعلق بحقوق الإن�سان،والك�شف
عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي ت�شكل انتهاك ًا لحقوق الإن�سان ،واتخاذ
الإجراءات النظامية الالزمة في هذا ال�ش�أن.
 .2� 2إبداء الر�أي في م�شروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإن�سان ،ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها
وفق ًا للإجراءات النظامية.
3 .3 متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخ�صها من ال�صكوك الدولية لحقوق الإن�سان التي ان�ضمت �إليها
المملكة ،والت�أكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات الالزمة لتنفيذها.
4 .4 �إبداء الر�أي في ال�صكوك الدولية الخا�صة بحقوق الإن�سان ،فيما يتعلق بان�ضمام المملكة �إليها� ،أو الأحكام
الواردة فيها.
 .5 5الموافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإن�سان ،ورفع ما يلزم منها من قبل رئي�س الهيئة �إلى الملك.
 .6 6زيارة ال�سجون ودور التوقيف في �أي وقت دون �إذن من جهة االخت�صا�ص ،ورفع تقارير عنها �إلى الملك.
 .7 7تلقي ال�شكاوى المتعلقة بحقوق الإن�سان والتحقق من �صحتها ،واتخاذ الإجراءات النظامية في �ش�أنها.
8 .8 و�ضع ال�سيا�سة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإن�سان واقتراح �سبل العمل على ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان
والتوعية بها ،وذلك من خالل الم�ؤ�س�سات والأجهزة المخت�صة بالتعليم والتدريب والإعالم وغيرها.
 .9 9الموافقة على �إ�صدار الن�شرات والمجالت والمطبوعات ،المت�صلة ب�أهداف الهيئة واخت�صا�صاتها  .
1010الموافقة على التقرير ال�سنوي عن �أعمال الهيئة والتقرير ال�سنوي عن حالة حقوق الإن�سان في المملكة،
ورفعهما �إلى الملك.
 11 11الموافقة على م�شروع ميزانية الهيئة وح�سابها الختامي ورفعهما �إلى الملك بح�سب الإجراءات النظامية.
1212 التعاون مع الجمعيات والمنظمات والم�ؤ�س�سات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق
الإن�سان بما يحقق �أهداف الهيئة وتنمية عالقاتها.
1313الموافقة على عقد الم�ؤتمرات والندوات الداخلية والدولية في م�سائل حقوق الإن�سان ،والم�شاركة فيها،
وفق ًا للإجراءات النظامية في هذا ال�ش�أن.
1414الموافقة على �إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بم�سائل حقوق الإن�سان.
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 15�15إقرار اللوائح الإدارية والمالية ،وحقوق �أع�ضاء مجل�س الهيئة والمتعاونين معها ومزاياهم.
1616تكليف �أع�ضاء مجل�س الهيئة �أو بع�ضهم المعينين وفق ًا للفقرة (ج) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم
بالإ�شراف على �إدارات الهيئة المختلفة.
�1717إن�شاء �إدارات �أخرى ،يرى المجل�س �ضرورة وجودها.
1818تكوين لجان دائمة �أو م�ؤقتة من بين الأع�ضاء �أو من غيرهم لأداء مهمات معينة تدخل في اخت�صا�ص 
المجل�س.
المادة السادسة:

لمجل�س الهيئة دع��وة ممثلين من ال��وزارات والأجهزة الحكومية الأخ��رى والم�ؤ�س�سات الأهلية عند درا�سة
المو�ضوعات ذات العالقة بهذه الجهات.
المادة السابعة:

يجتمع مجل�س الهيئة مرة كل �شهر على الأقل ،وكلما دعت الحاجة �إلى ذلك بدعوة من رئي�سه �أو نائبه� ،أوبطلب
من ثلث �أع�ضائه؛ وال يعد االجتماع نظامي ًا �إال �إذا ح�ضره �أغلبية �أع�ضاء مجل�س الهيئة ،بمن فيهمالرئي�س �أو نائبه.
المادة الثامنة:

ي�صدر مجل�س الهيئة قراراته وتو�صياته ب�أغلبية �أ�صوات �أع�ضائه الحا�ضرين الذين لهم حق الت�صويت؛ وعند
ت�ساوي الأ�صوات يرجح الجانب الذي �صوت معه رئي�س االجتماع.
المادة التاسعة:

يتولى الرئي�س �إدارة الهيئة وتمثيلها والعمل على ت�سيير عملها وفق اخت�صا�صاتها ومهماتها وي�شرف علىح�سن
�سيـر عملها ،وله في �سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:
1 .1الإ�شراف على �إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي ت�سير عليها الهيئة تمهيد ًا لإحالتها �إلى مجل�س الهيئة.
 .2 2اعتماد الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقررة في هذا ال�ش�أن.
3 .3الإ�شراف على �سيـر العمل في الهيئة من خالل اللوائح المعتمدة.
4 .4الإ�شراف على �إعداد التقرير ال�سنوي عن �أعمال الهيئة ،والتقرير ال�سنوي عن حالة حقوق الإن�سان في
المملكة ،تمهيد ًا لإحالتهما �إلى مجل�س الهيئة.
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5 .5الإ�شراف على �إعداد م�شروع الميزانية ال�سنوية للهيئة ،وح�سابها الختامي ،تمهيد ًا لإحالتهما �إلى مجل�س
الهيئة.
6 .6تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والم�ؤ�س�سات والهيئات الأخرى ذات العالقة داخل المملكة وخارجها.
7 .7 رفع تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإن�سان �إلى الملك ،بعد موافقة مجل�س الهيئة عليها ،وذلك وفق ًا لما
ورد في الفقرة ( )٥من المادة (الخام�سة) من هذا التنظيم.
المادة العاشرة:

يتولى نائب رئي�س الهيئة م�ساعدة الرئي�س في ح�ضوره ،ويقوم بعمله عند غيابه.
المادة الحادية عشرة:

تتكون الهيئة من الإدارات التالية:
أ -إدارة الشؤون القانونية والدراسات والبحوث:

وتكون مهماتها تقديم اال�ست�شارات ال�شرعية والنظامية المقارنة ،فيما يتعلق بم�سائل حقوق الإن�سان ،ومايحيله
�إليها مجل�س الهيئة �أو رئي�سها ،وكذلك الإ�سهام في �إعداد تقارير المملكة الدورية المترتبة على ان�ضمامها �إلى
ال�صكوك الدولية لحقوق الإن�سان ،و�إعداد الرد على الدعاوى في م�سائل حقوق الإن�سان �أو�إقامتها.
ب -إدارة المنظمات والعالقات الدولية:

 وتكون مهماتها التن�سيق مع المنظمات الدولية المخت�صة بم�سائل حقوق الإن�سان ،الحكومية ،وغيرالحكومية،
والم�ؤ�س�سات المعنية بذلك ،ومتابعة ق�ضايا ال�سعوديين الذين تتعر�ض حقوقهم لالنتهاك خارجالمملكة.
ج -إدارة تلقي الشكاوى:

وتكون مهماتها ا�ستقبال ال�شكاوى ،من الأفراد والم�ؤ�س�سات والمنظمات وغيرها ،في م�سائل حقوق الإن�سان،
والتحقق من �صحتها ،وذلك تمهيد ًا لإحالتها �إلى الإدارة المعنية في الهيئة  .
د  -إدارة المتابعة والتحقيق :

وتكون مهماتها متابعة �أي �شكوى حتى الو�صول �إلى حلها ،وزيارة ال�سجون ودور التوقيف ،وفقَ ما يقدرهمجل�س
الهيئة في هذا الخ�صو�ص دون �إذن من جهة االخت�صا�ص ،والتحقيق فيما يتطلب التحقيق فيه من مخالفات في
م�سائل حقوق الإن�سان ،ورفع النتائج �إلى مجل�س الهيئة.
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هـ -إدارة العالقات العامة:

وتكون مهماتها التن�سيق بين الإدارات المعنية في الهيئة ،وما يحيله �إليها مجل�س الهيئة �أو رئي�سها من طلبات
في هذا ال�ش�أن ،ومتابعة ما ين�شر في و�سائل الإعالم المختلفة فيما يتعلق بحقوق الإن�سان ،والإ�سهام فيالترتيبات
عند �إقامة الم�ؤتمرات والندوات ذات العالقة.
و -إدارة الشؤون المالية واإلدارية:

وتكون مهماتها متابعة �ش�ؤون من�سوبي الهيئة ،وما يتعلق بميزانيتها ،وممتلكاتها ،وما يكفل ت�سيير عملها.
المادة الثانية عشرة:

ين�ش�أ مركز للن�شر والإعالم والتوثيق والترجمة في مجال حقوق الإن�سان ،ويديره �أحد �أع�ضاء مجل�س الهيئة
المتفرغين بنا ًء على تر�شيح من رئي�س الهيئة .ويهدف هذا المركز �إلى الإ�سهام في ن�شر المبادئ والمفاهيم
الأ�سا�سية لحقوق الإن�سان التي تتفق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وت�أ�صيل ثقافتها ،و�إقامة عالقات التعاون مع
الهيئات الدولية والم�ؤ�س�سات الحكومية وغير الحكومية العاملة من �أجل النهو�ض بحقوقالإن�سان.
وللمركز على وجه الخ�صو�ص المهمات الآتية:
1 .1الإ�شراف على تنظيم الم�ؤتمرات والندوات التي تعقد في المملكة حول حقوق الإن�سان.
2 .2ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان ،ومن ذلك �إجراء الدرا�سات المقارنة بين ال�شريعة الإ�سالمية وال�صكوكالدولية
لحقوق الإن�سان وتوعية المواطنين ،واال�ستعانة بالم�ؤ�س�سات والأجهزة المخت�صة ب�ش�ؤون التعليم والإعالم
والثقافة.
 .3�3إعداد الن�شرات والمجالت والمطبوعات المت�صلة ب�أهداف الهيئة واخت�صا�صاتها.
 .4�4إعداد التقرير ال�سنوي عن �أعمال الهيئة تمهيد ًا لإحالته �إلى مجل�س الهيئة  .
5 .5تنظيم دورات خا�صة في المملكة للتوعية في مجال حقوق الإن�سان لمن�سوبي الجهات المعنية بحقوقالإن�سان
وغيرهم من المهتمين بـهذا المجال.
6 .6توثيق جميع ما يتعلق بحقوق الإن�سان والترجمة من اللغة العربية و�إليها.
المادة الثالثة عشرة:

تكون �إدارات حقوق الإن�سان و�أق�سامها في الوزارات �أو الم�صالح الحكومية ذات العالقة �ضابط ات�صال للهيئة.
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المادة الرابعة عشرة:

كاف من الخبراء والمخت�صين والعاملين الم�ؤهلين لأداء مهماتها
للهيئة �أن ت�ستعين  -بح�سب حاجتها  -بعدد ٍ
المن�صو�ص عليها في هذا التنظيم.
المادة الخامسة عشرة:

فيما عدا الرئي�س ونائبه ،يخ�ضع موظفو الهيئة لنظام العمل ونظام الت�أمينات االجتماعية.
المادة السادسة عشرة:

يجب على �أجهزة الدولة تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات �أو معلومات تت�صل ب�أعمالها ،وذلك لأداء مهماتها
المنوطة بها.
المادة السابعة عشرة:

1 .1يكون للهيئة ميزانية م�ستقلة تعد وت�صدر وفق ًا لترتيبات �إ�صدار الميزانية العامة للدولة ،وي�صرف منها
وفق ًا لتعليمات ميزانية الدولة ،وتتكون �أموال الهيئة من:
�أ  -االعتمادات التي تخ�ص�ص لها في ميزانية الدولة.
ب  -الدخل الذي تحققه الهيئة من ممار�سة الن�شاطات التي تدخل �ضمن اخت�صا�صاتها.
ج  -الهبات والإعانات والمنح والو�صايا التي تقبلها الهيئة وفق ًا للقواعد التي ي�ضعها مجل�س الهيئة.
د  -الموارد الأخرى التي يقرر مجل�س الهيئة �إ�ضافتها �إلى �أموال الهيئة.
2 .2 تبد�أ ال�سنة المالية للهيئة مع بداية ال�سنة المالية للدولة وتنتهي مع نهايتها ،وا�ستثنا ًء من ذلك تبد�أ ال�سنة
المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة الثامنة عشرة:

ترفع الهيئة ح�سابها الختامي �إلى الملك خالل ثالثة �أ�شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء ال�سنة المالية للتوجيه
بما يراه في �ش�أنه.
المادة التاسعة عشرة:

ين�شر هذا التنظيم في الجريدة الر�سمية ،ويعمل به بعد �ستين يوم ًا من تاريخ ن�شره.
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