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بسم الله الرحمن الرحيم

آله وصحبه  نبينا محمد وعلى  والمرسلين  األنبياء  العالمين، والصاة والسام على خاتم  لله رب  الحمد 
أجمعين، وبعد:

)2019م(،  1441هـ   -  1440 المالي  للعام  اإلنسان  حقوق  لهيئة  السنوي  األداء  تقرير  م  أقدِّ أن  فيسرني 
بناًء على الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 207 وتاريخ 
1426/8/8هـ والمعّدل بقرار مجلس الوزراء رقم 237 وتاريخ 5 / 6 / 1437هـ، ووفقًا الختصاصات الهيئة، 
وتاريخ   26345 رقم  الكريم  السامي  باألمر  الصادرة  السنوية  التقارير  إعداد  قواعد  إعداده  في  روعي  وقد 

1422/12/19هـ.

ويطيب لي في مطلع هذا التقرير التنويه بالدعم الكبير الذي تحظى به هيئة حقوق اإلنسان من لدن خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
ابن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله–، وما شهده هذا 
العام من تحوالت في مجاالت حقوق اإلنسان امتدادًا للجهود المباركة في السنوات الماضية، حيث شهد 
هذا العام صدور العديد من األنظمة والقرارات والتدابير التي تعزز حقوق اإلنسان وتحفظها، وتسارعت فيه 
وتيرة تمكين المرأة السعودية عبر سن وتعديل العديد من األنظمة بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات، وبما 

يتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تنظر إلى المرأة كشريك مهم وفاعل.

وفي عام 2019م قام وفد من الهيئة بجولة أوروبية شملت فرنسا وبلجيكا واالتحاد األوروبي تم خالها 
النوعية  النقلة  على  اطاعهم  تَم  حيث  اإلنسان،  حقوق  بملفات  المعنيين  المسؤولين  من  بعدد  االلتقاء 
للمملكة في مجال حقوق اإلنسان، كما تم إلقاء الضوء على جهود المملكة المتواصلة في مجال حقوق 

اإلنسان وانفتاحها على العالم، وتطلعها إلى تحقيق المزيد من المنجزات في ظل قيادتها الحكيمة.

الهيئة في مجال مكافحة جرائم االتجار باألشخاص، فقد تم توقيع مذكرة  أنجزته  التقرير ما  ويتناول هذا 
تفاهم بين المملكة ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتعزيز التعاون الفني بين الجانبين، 
كما شاركت لجنة مكافحة جرائم االتجار باألشخاص في بعض المنتديات الخارجية المتخصصة، وزارت بعض 
الجهات الخارجية بغرض تبادل الخبرات في مجال مكافحة االتجار باألشخاص، وتعمل حاليًا على اتخاذ المزيد 
الجرائم في  الدولية لمكافحة هذه  التزام المملكة بالمعايير واالتفاقيات  التي تؤكد  من اإلجراءات واآلليات 

المملكة لتعزيز حقوق اإلنسان وكرامته وحمايتها.   

مع  تماشيًا  كبيرًا  اهتمامًا  أولته  الذي  اإللكترونية  التعامات  ملف  في  الهيئة  جهود  التقرير  ويستعرض 
توجهات المملكة نحو التحول الرقمي، حيث تعمل الهيئة على اتباع أفضل السبل والوسائل للتواصل مع 
جميع الشرائح المجتمعية. وفي هذا الخصوص أطلقت الهيئة منصة الخدمات اإللكترونية التي تقدم خدماتها 
لألفراد والجهات وفقًا الختصاصاتها، وتم تسجيل المنصة على مرصد الخدمات الحكومية لبرامج التعامات 
اإللكترونية »يسر«، حيث أسهم إطاق هذه المنصة في تصدر الهيئة للجهات العدلية في نضج الخدمات 

اإللكترونية وفقًا لتقرير »يسر« للربع الثالث من عام 2019م، وتصنيف الهيئة في الفئة الخضراء.

المقدمة
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ويرصد التقرير الزيارات التفقدية التي تقوم بها الهيئة بشكل متواصل للتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية 
المعنية لألنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق اإلنسان، ورصد الحاالت التي قد تتضمن مخالفات أو انتهاكات، 
)414( زيارة، شملت عددًا من المؤسسات  الزيارات التي نفذتها الهيئة خال عام 2019م  وقد بلغ إجمالي 
االجتماعية، والصحية، والتعليمية، وغيرها. كما رصدت الهيئة عددًا من الحاالت والقضايا المتعلقة بحقوق 
اإلنسان، بلغ عددها )164( حالة في جميع المناطق، وبلغ عدد زيارات السجون ودور التوقيف ودور الماحظة 
 )70( )4211( شكوى. وحضرت  الهيئة عدد  زيارة. كما تلقت   )2094( الفتيات  االجتماعية ومؤسسات رعاية 

جلسة محاكمة لمتهمين في قضايا أمنية، للتأكد من حصولهم خالها على حقوقهم النظامية. 

مع  اإلنسان  بحقوق  المتعلقة  األنظمة  العديد من مشروعات  دراسة  في  الهيئة  التقرير مشاركة  ويظهر 
ذات  والموضوعات  والدولية  اإلقليمية  الصكوك  من  عدد  في  مرئياتها  وإبداء  المعنية.  الحكومية  الجهات 
المملكة  التي أصبحت  الدولية،  الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك  الجهات  الصلة، ومتابعتها مع 

طرفًا فيها، والتأكد من اتخاذها اإلجراءات الازمة لتنفيذها.

ويبرز التقرير تعاون الهيئة في مجال حقوق اإلنسان على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي بصفته 
الركيزة األساسية لتنسيق الجهود وتحقيق العمل المنشود، حيث تقدم الهيئة الخدمات االستشارية والفنية 
في مجاالت حقوق اإلنسان للجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وغيرها، كما تتعاون دوليًا مع 
اإلنسان في  وآليات حقوق  اإلنسان،  اإلنسان، ومجلس حقوق  لحقوق  السامية  المتحدة  األمم  مفوضية 
األمم المتحدة وغيرها من الجهات ذات الصلة، كما أطلقت المملكة ممثلة في الهيئة مبادرة قاعدة البيانات 

الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات اآلليات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان كأول دولة على مستوى المنطقة.

وفي سبيل نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتنمية الوعي بها حرصت الهيئة على تنفيذ العديد من األنشطة 
لحمايتها وتفعيلها، حيث  المملكة  المتبعة في  والتعليمات واإلجراءات  وباألنظمة  الحقوق  بهذه  للتعريف 
أنتجت )84( مادة توعوية في مختلف مجاالت حقوق اإلنسان، ونفذت )101( محاضرة وندوة علمية، و)24( 
ورشة عمل ودورة تدريبية، و)178( نشاطًا وفعاليًة توعوية، و)70( مشاركة مع مؤسسات وجهات حكومية 
وأهلية، كما قامت الهيئة بنشر عدد من المطبوعات والمجات، والفيديوهات والمقاطع المرئية التوعوية 

عبر كافة مواقع التواصل االجتماعي.

وستواصل الهيئة – بحول الله – مسيرتها لخدمة قضايا حقوق اإلنسان، وفق رؤية المملكة 2030م، سعيًا 
لتحقيق تطلعات مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده 

األمين األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله.   

والله ولي التوفيق

رئيس هيئة حقوق اإلنسان

د. عــواد بــن صــالح الـعواد 





الـوضـع اإلداري

الفصل األول



الوضع اإلداري
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الفرع األول: التنظيم اإلداري

يتكون التنظيم اإلداري للهيئة من مجلس الهيئة وعدد من الوحدات التنظيمية واللجان، وذلك على 

النحو اآلتي:

أواًل: مجلس الهيئة واللجان التابعة له

أ - تشكيل مجلس الهيئة: 

ُيشكل مجلس الهيئة وفقًا للمادة )الرابعة( من تنظيم الهيئة، على النحو اآلتي: 

1. رئيس الهيئة                    رئيسًا

2. نائب رئيس الهيئة          نائبًا للرئيس

3. ثمانية عشر عضوًا على األقل يعينون بأمر من الملك لمدة أربع سنوت قابلة للتجديد، ويكونون 

متفرغين للعمل فيها خال مدة العضوية.

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

ويتكون المجلس في دورته الحالية من )18( عضوًا متفرغًا و)10( أعضاء غير متفرغين.

ومجلس الهيئة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع السبل الازمة 

لتحقيق أغراضها، ويستمد صاحياته من تنظيم الهيئة.

ويعقد مجلس الهيئة جلسة عادية لمرة واحدة في الشهر على األقل، ويحدد تاريخ الجلسة وموعدها 

بقرار من رئيس المجلس، ولرئيس المجلس تقديم الجلسة أو تأجيلها أو عقد جلسة طارئة إذا دعت الحاجة 

إلى ذلك، وال يعد االجتماع نظاميًا، إال إذا حضره أغلبية أعضاء مجلس الهيئة بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

ب - أعمال المجلس ونشاطاته:

ُشكل مجلس الهيئة لدورته الثالثة بموجب األمر الملكي الكريم رقم )55154( وتاريخ 1437/11/14ه،  

 )15( عشرة  خمس  1441/1440ه  المالي  العام  خال  عقد  إذ  به،  المنوطة  مهامه  المجلس  ومارس 

جلسة، ناقش خالها )61( موضوعًا تتعلق بحقوق اإلنسان ذات العاقة بالقضايا الشرعية والقانونية، 

وحقوق األسرة والمرأة والطفل، والعدالة الجنائية، والحقوق المدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
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والسياسية، واتخذ بشأنها التوصيات والقرارات الازمة، حيث بلغ عدد قراراته )24( قرارًا، كما أنجزت لجان 

المجلس )الدائمة و المؤقتة( خال هذه المدة ما أحيل إليها من موضوعات، وفقًا الختصاص كل منها.

رسم بياني )1( اعمال المجلس ونشاطاته

ج- اللجان التابعة للمجلس:

شّكل مجلس الهيئة عددًا من اللجان ألداء مهام معينة تدخل في اختصاصات المجلس، وذلك وفقًا 

للصاحيات الممنوحة له بموجب الفقرة )18( من المادة )الخامسة( من تنظيم الهيئة، ومن هذه اللجان:

1. اللجنة العامة:

تتكون اللجنة العامة لمجلس الهيئة من رئيس المجلس ونائبه ورؤساء لجان المجلس الدائمة، وتنظر 

اللجنة العامة في الموضوعات التي يحيلها إليها رئيس الهيئة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

• إعداد مشروع الخطة العامة للمجلس، بما يمّكنه من إنجاز األعمال وتحقيق األهداف، وعرضه على 

المجلس العتمادها.

• تحديد اختصاصات اللجان الدائمة.

• التأكد من النواحي اإلجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعرض على المجلس، وإقرار ما يرفق بها 

عند إدراجها ضمن جدول أعمال المجلس.

• وضع جدول أعمال اجتماعات المجلس.

• الفصل فيما يحيله إليها رئيس الهيئة أو مجلس الهيئة من اعتراضات على مضمون محاضر جلسات 

المجلس أو على نتائج التصويت وفرز األصوات، أو غير ذلك من االعتراضات التي قد تثار أثناء جلسات 

المجلس، ولها دعوة العضو المعترض وسماع وجهة نظره، ويكون قرارها في ذلك نهائيًا.

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

24 قرار61 موضوع15 جلسة
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2. اللجان الدائمة:

تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد من األعضاء يحدده المجلس على أال يقل عن أربعة أعضاء 

لكل لجنة، ويختار المجلس هؤالء األعضاء، ويسمي األعضاء من بينهم رئيس اللجنة ونائبه.

ويوجد حاليًا ست لجان دائمة، يختص كل منها باألنظمة واللوائح والموضوعات المتعلقة بمجاالت 

اختصاصها، ومتابعة تنفيذ الجهات الحكومية المعنية لها وللصكوك الدولية التي أصبحت المملكة طرفًا 

فيها، المتعلقة باختصاص اللجنة، والكشف عن التجاوزات التي تشكل انتهاكًا لحقوق اإلنسان بالمخالفة 

لهذه األنظمة واللوائح والصكوك، كما تختص كل لجنة بدراسة التقارير الصادرة من الدول أو المنظمات 

الدولية، فيما يدخل في اختصاص اللجنة من موضوعات، وباإلضافة إلى ذلك تختص كل لجنة بما يأتي:

لجنة الشؤون الشرعية والقانونية:	 

وتختص بدراسة الموضوعات التي ُتثار حول الحريات الدينية والتسامح والمذاهب، والموضوعات التي 

الرد عليها. ودراسة  الدعاوى، وإعداد  الجلد(، وإقامة  الرجم،  القطع،  )القتل،  البدنية  العقوبات  ُتثار حول 

على،   المملكة  وتحفظات  المملكة،  إليها  تنضم  لم  التي  الدولية  بالصكوك  المتعلقة  الموضوعات 

الصكوك الدولية، وكذا ما يتعلق بموضوع إصاح ذات البين.

لجنة الحقوق المدنية والسياسية:	 

وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، ومتابعة تطبيق اتفاقية القضاء 

على جميع أشكال التمييز العنصري، ومراجعة تقرير المملكة الدوري بشأنها، وما تصدره لجنة القضاء 

على التمييز العنصري التابعة لألمم المتحدة من توصيات.

لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية:	 

اتفاقية  تطبيق  ومتابعة  واالجتماعية،  االقتصادية  بالحقوق  المتعلقة  الموضوعات  بدراسة  وتختص 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ومراجعة تقرير المملكة الدوري بشأنها، ومتابعة ما يصدر من اللجنة 

المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التابعة لألمم المتحدة من توصيات، وزيارة دور اإليواء االجتماعية 

والصحية والنفسية والعمالية وإعداد التقارير بشأنها.
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لجنة الحقوق الثقافية والتوعية بحقوق اإلنسان:	 

الرأي  وقضايا  اإلنسان،  بحقوق  والتوعية  الثقافية  بالحقوق  المتعلقة  الموضوعات  بدراسة  وتختص 

وإعداد  والفنية،  األدبية  األعمال  بحرية  يتعلق  فيما  خاصة  الثقافية  اإلنسان  بحقوق  الصلة  ذات  العام 

العمل على نشر ثقافة حقوق اإلنسان  الوعي بحقوق اإلنسان، واقتراح سبل  العامة لتنمية  السياسة 

والمجات  النشرات  إصدار  ومتابعة  للهيئة،  اإلعامية  والسياسة  االستراتيجية  واقتراح  بها،  والتوعية 

والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها، وإبداء الرأي في عقد المؤتمرات والندوات الداخلية 

والدولية في مسائل حقوق اإلنسان.

لجنة األسرة والمرأة والطفل:	 

اتفاقية  تطبيق  ومتابعة  والطفل،  والمرأة  األسرة  بحقوق  المتعلقة  الموضوعات  بدراسة  وتختص 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومراجعة تقرير المملكة الدوري بشأنها، ومتابعة تنفيذ ما 

يصدر من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة لألمم المتحدة من توصيات، ومتابعة 

تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، وبروتوكوليها، ومراجعة تقرير المملكة الدوري بشأنها، ومتابعة تنفيذ ما 

يصدر من لجنة حقوق الطفل التابعة لألمم المتحدة من توصيات.

لجنة شؤون العدالة الجنائية:	 

وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحقوق المتهم وضماناته أثناء مرحلة االستدالل، والتحقيق، 

والمحاكمة، والتنفيذ، وحضور المحاكمات الجزائية، ومتابعة تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة، ومراجعة تقرير المملكة الدوري بشأنها، 

ومتابعة تنفيذ ما يصدر من لجنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم المتحدة من توصيات.

من  إليها  يحال  وما  منها،  كل  باختصاص  المتصلة  الموضوعات  والمؤقتة  الدائمة  اللجان  وتدرس 

موضوعات من رئاسة الهيئة، حيث شرعت هذه اللجان منذ تشكيلها في إعداد خططها وآلياتها التنفيذية، 

لتنفيذ اختصاصاتها وأعمالها. 

وبلغ عدد اجتماعات لجان المجلس خال العام المالي 1440 / 1441 ه )145( اجتماعًا صدر من خالها 

)74 ( تقريرًا.
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ثانيًا -وكاالت الهيئة: 

أ - وكالة الهيئة للتعاون الدولي:

تتكون هذه الوكالة من اإلدارات اآلتية:

اإلدارة العامة لالتفاقيات والتقارير:	 

تعمل على متابعة تنفيذ المعاهدات اإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان التي أصبحت المملكة طرفًا 

فيها وإعداد التقارير الخاصة بها، باإلضافة إلى التقارير الخاصة بآلية االستعراض الدوري الشامل، ومتابعة 

التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات واآلليات اإلقليمية والدولية ذات الصلة في إطار عملها كأمانة 

إدارة  إدارتين رئيستين هما:  إلى  العامة  التقارير، وتنقسم اإلدارة  الدائمة إلعداد مشروعات  عامة للجنة 

متابعة تنفيذ االتفاقيات، وإدارة التقارير.

اإلدارة العامة للمنظمات والعالقات الدولية:	 

تعمل هذه اإلدارة على ضمان بناء عاقات دولية فاعلة مع المنظمات والجهات اإلقليمية والدولية 

المنظمات  إدارة  رئيستين هما:  إدارتين  إلى  وتنقسم  بها،  الوعي  ونشر  اإلنسان  وتعزيز حقوق  لحماية 

اإلقليمية والدولية، وإدارة العاقات الدولية.

إدارة الردود:	 

تتولى هذه اإلدارة إعداد الردود على االدعاءات والمزاعم التي توجه للمملكة بانتهاكات حقوق اإلنسان 

الواردة في تقارير بعض الدول األجنبية والمنظمات غير الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية 

ذات العاقة في المملكة، باإلضافة إلى قيامها بأعمال أمانة اللجنة الدائمة المعنية بالردود.
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ب - وكالة الهيئة لحماية حقوق اإلنسان:

تتكون هذه الوكالة من اإلدارات اآلتية:

اإلدارة العامة للشكاوى:	 

المتعلقة  المؤسسات  أو  المنظمات  أو  األفراد  للهيئة من شكاوى  يرد  دراسة ما  اإلدارة  تتولى هذه 

والتعليمات  األنظمة  وفق  لمعالجتها  بها  المعنية  الجهات  مع  والتنسيق  اإلنسان،  حقوق  بمسائل 

الصادرة في موضوعاتها بما يزيل أسباب الشكوى ويضمن التمتع بالحقوق، ووضع اآلليات واإلجراءات 

المتعلقة بذلك ومراقبة تطبيقها. 

اإلدارة العامة للمتابعة والتحقيق:	 

االنتهاكات  ورصد  جهة،  أي  من  إذن  دون  وغيرها  التوقيف  ودور  السجون  زيارة  اإلدارة  هذه  تتولى 

والتجاوزات لحقوق اإلنسان ومتابعتها وتحليلها، والتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختصة لمعالجتها 

ومتابعة تنفيذ القرارات التي تتخذ حيالها.

اإلدارة العامة للشراكات والتواصل:	 

الحكومية  وغير  الحكومية  الجهات  مع  فاعلة  شراكات  وبناء  تطوير  ضمان  على  اإلدارة  هذه  تعمل 

ومؤسسات المجتمع المدني وجميع شرائح المجتمع في المملكة، وتنقسم إلى إدارتين رئيستين هما: 

إدارة المجتمع المدني، وإدارة التنسيق الحكومي.

فروع الهيئة:	 

تتولى فروع الهيئة المنتشرة في أغلب مناطق المملكة خدمة المستفيدين والمتعاملين مع الهيئة في 

هذه المناطق بما يتوافق مع توجهات وخطط الهيئة لحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها ونشر الوعي بها.
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ج - وكالة الهيئة للموارد المؤسسية:

     تتكون هذه الوكالة من اإلدارات اآلتية:

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية:	 

تقوم على توفير جميع الخدمات اإلدارية والمالية للوحدات التنظيمية في الهيئة، وتنقسم إلى ثاث 

إدارات رئيسة، هي: إدارة الشؤون اإلدارية، وإدارة الشؤون المالية، وإدارة المشتريات والعقود، إضافة 

إلى وحدة مراقبة المخزون.

اإلدارة العامة للموارد البشرية:	 

تقوم على توفير الموارد البشرية المؤهلة وتطويرها والمحافظة عليها وفقا للخطط واللوائح واإلجراءات 

المعتمدة، وتنقسم إلى ثاث إدارات رئيسة، هي: إدارة تخطيط الموارد البشرية، وإدارة تطوير الموارد 

البشرية، وإدارة خدمات الموارد البشرية.

اإلدارة العامة لتقنية المعلومات:	 

تقوم على تصميم وتطوير البنية المتكاملة لنظم وتقنية المعلومات في الهيئة، وتنقسم إلى إدارتين 

رئيستين هما: إدارة التطبيقات والخدمات اإللكترونية، وإدارة التشغيل والشبكات.
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ثالثًا-اإلدارات األخرى:

أ- اإلدارة العامة للشؤون القانونية:

القانونية، وتطوير األنظمة واللوائح والتعليمات واإلجراءات  القضايا  تعمل هذه اإلدارة على معالجة 

لجميع  القانونية  والخدمات  والمشورة  الرأي  وتقديم  اإلنسان،  بحقوق  المتعلقة  بالمملكة  المطبقة 

وإدارة  واللوائح،  األنظمة  إدارة  هما:  رئيستين،  إدارتين  إلى  وتنقسم  الهيئة،  في  التنظيمية  الوحدات 

االستشارات القانونية.

ب- اإلدارة العامة للدراسات والبحوث:

حقوق  وحماية  تعزيز  في  للمساهمة  المتخصصة  والبحوث  الدراسات  بتوفير  اإلدارة  هذه  تقوم 

اإلنسان في المملكة، وتنقسم إلى إدارتين رئيستين، هما: إدارة الدراسات والترجمة، وإدارة المعلومات 

واإلحصاءات.

ج- اإلدارة العامة للتخطيط االستراتيجي والتميز المؤسسي: 

تنفيذ مشاريعها ومبادراتها وتقييم  للهيئة واإلشراف على  الخطط االستراتيجية  إعداد وتطوير  تتولى 

التميز  وإدارة  االستراتيجي،  التخطيط  إدارة  هي:  رئيسة،  إدارات  ثاث  إلى  وتنقسم  ونتائجها،  منجزاتها 

المؤسسي، ومكتب إدارة المشاريع، وتعمل اإلدارة حاليًا على تحديث الخطة االستراتيجية للهيئة.

د- مركز النشر واإلعالم:

يعمل المركز على ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان من خال النشر والتوعية بها، وينقسم إلى ثاث إدارات 

رئيسة، هي: إدارة الرصد والتحليل، وإدارة نشر ثقافة حقوق اإلنسان، وإدارة الشؤون اإلعامية.

ه- أمانة مجلس الهيئة:

تتولى األمانة توفير المساندة اإلدارية والخدمات المكتبية لمجلس الهيئة واللجان المنبثقة عنه، وإعداد 

لتنفيذها،  المعنية  لإلدارات  وإباغها  وتوجيهاته  المجلس  قرارات  ومشاريع  الجلسات  محاضر  وتنظيم 

وتنقسم إلى وحدتين، هما: وحدة شؤون الجلسات، ووحدة شؤون األعضاء.
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و- أمانة لجنة مكافحة جرائم االتجار باألشخاص:

تتولى األمانة توفير الدعم اإلداري والفني للجنة مكافحة جرائم االتجار باألشخاص.

ز- إدارة العالقات العامة:

تتولى تقديم خدمات المراسم والمشاركة في الفعاليات والتعريف برسالة الهيئة وأهدافها وخدماتها 

وإبراز جهود الهيئة المتميزة في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان.

ح- إدارة األمن السيبراني:

تتولى هذه اإلدارة التحقق من أمن المعلومات، وحماية البيانات من االختراق، وتحديث أنظمة الشبكة 

واألجهزة لمنع االختراقات، وتطبيق ضوابط األمن السيبراني، وما يصدر من تحديثات من الهيئة الوطنية 

لألمن السيبراني.

ط - إدارة المتابعة اإلدارية: 

تقوم بمهمات المتابعة الفعالة للوحدات التنظيمية في الهيئة وفروعها، لتعزيز كفاءة األداء واالنضباط 

الوظيفي واألخاقيات المهنية.

ي - إدارة المراجعة الداخلية: 

تتولى التحقق من صحة وسامة وكفاءة األداء المالي واإلداري والفني ونظم المعلومات في الهيئة، 

وترتبط فنيًا بمجلس الهيئة وإداريًا برئيس الهيئة.

ك- وحدة الوثائق والمحفوظات:

سامتها  يضمن  بما  بالهيئة  الخاصة  والمحفوظات  الوثائق  وتصنيف  حفظ  الوحدة  هذه  تتولى 

واالستفادة منها. 

ل- المراقب المالي: 

لألنظمة  وفقًا  تسير  أنها  من  والتثبت  وبعده،  الصرف  قبل  المالية  العمليات  على  الرقابة  يتولى 

والتعليمات المعتمدة. 
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رابعًا: اللجان المشكلة بصورة دائمة في الهيئة

أ - لجنة مكافحة جرائم االتجار باألشخاص:

وتاريخ  )244( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  على  بناًء  باألشخاص  االتجار  جرائم  مكافحة  لجنة  ُأنشئت 

20/ 7/ 1430هـ، القاضي بالموافقة على تشكيل لجنة لمكافحة جرائم االتجار باألشخاص في هيئة حقوق 

اإلنسان، وأن يصدر رئيس الهيئة قرارًا بترتيب أعمال هذه اللجنة، وأن تتكون من ممثلين عن كل من: 

• وزارة الداخلية.

• وزارة الخارجية.

• وزارة العدل.

• وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

• وزارة اإلعام

• هيئة حقوق اإلنسان.

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم )342( وتاريخ 1434/10/26ه ُأضيفت النيابة العامة إلى عضوية اللجنة.

وقد حدد قرار تشكيل اللجنة بأن تكون اختصاصاتها على النحو اآلتي :

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

وضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب أفراد على وسائل التعّرف على الضحايا.. 2

التنسيق مع السلطات المختصة إلعادة المجني عليه إلى موطنه األصلي في الدولة التي ينتمي . 3

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

إذا . 4 العمل  من  ُيمّكنه  بما  النظامية  أوضاعه  وتوفيق  المملكة  في  عليه  المجني  بإبقاء  التوصية 

نفسها كل سنة  باإلجراءات  اعتمادها-للمراجعة  -عند  التوصية  تلك  ذلك، وتخضع  األمر  اقتضى 

كحد أقصى.

إعداد البحوث والمعلومات والحمات اإلعامية والمبادرات االجتماعية واالقتصادية لمنع االتجار . 5

باألشخاص ومكافحته.

التنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات واإلحصاءات المتعلقة بجرائم االتجار باألشخاص.. 6
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ب - اللجنة الدائمة المعنية بالردود:

وتاريخ  ب(  م   /  2775( رقم  الكريم  السامي  األمر  على  بناًء  بالردود  المعنية  الدائمة  اللجنة  ُأنشئت 

27/ 1431/3ه، القاضي بتكوين لجنة دائمة في هيئة حقوق اإلنسان، وتضم في عضويتها مختصين 

في األنظمة من ممثلين عن كل من:

• وزارة الداخلية.

• وزارة الخارجية.

• وزارة العدل.

• النيابة العامة.

• هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

أمن  "رئاسة  باسم  جهاز  بإنشاء  1438/10/26ه  وتاريخ  )أ/293(  رقم  الكريم  الملكي  األمر  على  وبناًء 

الدولة" وضم المديرية العامة للمباحث إلى رئاسة أمن الدولة؛ تم إضافة رئاسة أمن الدولة إلى اللجنة.

كما صدر األمر الملكي الكريم رقم )11319( وتاريخ 1440/2/29ه القاضي بإعادة تشكيل لجنة الردود 

في هيئة حقوق اإلنسان لتكون تحت إشراف رئيس الهيئة. 

وتختص بالرد على االدعاءات الفردية التي ترد من آليات األمم المتحدة، كما تختص بالرد على كل ما يثار 

ضد المملكة من ادعاءات ومزاعم ترد من المقررين الخاصين أو الفرق العاملة بمجلس حقوق اإلنسان 

إليها من المقام السامي الكريم سواًء  التابع لألمم المتحدة أو غيرها من اآلليات الدولية، أو ما يحال 

للحاالت الفردية أو لموضوعات عامة.
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ج- اللجنة الدائمة إلعداد مشروعات التقارير:

ُأنشئت اللجنة الدائمة إلعداد مشروعات التقارير الخاصة بالمملكة والمتصلة باتفاقيات حقوق اإلنسان 

في هيئة حقوق اإلنسان بناًء على األمر السامي الكريم رقم )13084( وتاريخ 1436/3/27هـ، وتتكون 

واإلرشاد،  والدعوة  اإلسامية  والشؤون  والداخلية،  )الخارجية،  وزارات:  عن  ممثلين  من  اللجنة  هذه 

وهيئة  العامة،  والنيابة  والتعليم(  االجتماعية،  والتنمية  البشرية  والموارد  واإلعام،  والصحة،  والعدل، 

الخبراء بمجلس الوزراء. 

وتختص هذه اللجنة – بناًء على األمر السامي المشار إليه – بجميع ما يتصل بإعداد مشروعات التقارير 

الخاصة بالمملكة والمتصلة باتفاقيات حقوق اإلنسان. ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

إعداد مشروعات التقارير الدورية للمملكة.. 1

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

بمناقشة . 3 المختصة  الدورية  اللجنة  عن  -الصادرة  المملكة  قبلتها  -التي  التوصيات  تنفيذ  متابعة 

اللجنة،  في  الجهة  ممثل  خال  من  وذلك  دوري،  بشكل  العاقة  ذات  الجهات  مع  الدول  تقارير 

تمهيدًا لتضمينها في مشروع التقرير الاحق.

وضع القواعد الخاصة بعملها من حيث آلية االجتماعات وطريقة التصويت، وضوابط االستعانة . 4

بمن ترى الحاجة إليهم في عملها.

بناء قاعدة معلومات في هيئة حقوق اإلنسان تحتوي على جميع المعلومات المقدمة من الجهات . 5

الحكومية فيما يتصل بإعداد التقارير الدورية.

وقد اعطى األمر السامي المشار إليه أعاه للجنة صاحية دعوة من تراه من الجهات الحكومية وغير 

الحكومية للمشاركة في إعداد التقارير، كما أجاز لها – أيضًا – تشكيل لجان فرعية أو فرق عمل تخصصية 

– دائمة أو مؤقتة – بحسب طبيعة كل اتفاقية تتطلب إعداد تقرير خاص بها، واقتراح من يمثل المملكة 

المقام  إلى  باتفاقيات حقوق اإلنسان، تمهيًدا لرفع ذلك  الخاصة بها والمتصلة  التقارير  أثناء مناقشة 

السامي للنظر فيه والتوجيه بشأنه.
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خامسًا-فروع الهيئة

للهيئة أحد عشر فرعًا في إحدى عشرة منطقة إدارية، إضافة إلى قيام المقر الرئيس باألعمال المتعلقة 

بمهام فرع منطقة الرياض، وذلك في إطار سعيها لتيسير أداء مهماتها وإيصال رسالتها لجميع المواطنين 

والمقيمين في جميع مناطق المملكة، حيث افتتحت الهيئة خال العام المالي 1441/1440ه فرعيها 

في منطقتي الحدود الشمالية ونجران، وتعمل حاليًا على إجراءات تجهيز فرع منطقة الباحة، وبذلك تكون 

الهيئة قد غطت مناطق المملكة كافة، وتوضح الخريطة التالية فروعها ومركزها الرئيس:

ويتكون كل فرع من هذه الفروع من أربع إدارات رئيسة هي: إدارة التواصل والتوعية، وإدارة الشكاوى، 

وإدارة المتابعة والتحقيق، وإدارة الشؤون اإلدارية، وتتولى هذه الفروع عدة اختصاصات، أبرزها ما يأتي:

يتعلق  السارية فيما  واللوائح  لألنظمة  المنطقة  المعنية في  الحكومية  الجهات  تنفيذ  التأكد من   .1

بحقوق اإلنسان، والكشف عن التجاوزات والمخالفات لألنظمة المعمول بها في المملكة، والتي تشكل 

انتهاكًا لحقوق اإلنسان، واتخاذ اإلجراءات النظامية في هذا الشأن.

الدولية  الصكوك  من  يخصها  لما  تطبيقها  من  للتأكد  المنطقة،  في  الحكومية  الجهات  متابعة   .2

لحقوق اإلنسان التي انضمت إليها المملكة.
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3. زيارة السجون ودور التوقيف ودور اإليواء بحسب النطاق الجغرافي للمنطقة في أي وقت دون إذن 

من جهة االختصاص، ورفع تقرير عنها إلى رئيس الهيئة.

4. تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنسان بحسب تنظيم الهيئة في نطاق عمل الفرع الجغرافي، 

والتحقق من صحتها، واتخاذ اإلجراءات النظامية في شأنها.

5. تنفيذ برامج نشر ثقافة حقوق اإلنسان المخصصة للفرع والتوعية بها بالتعاون مع الجهات ذوات 

العاقة.

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

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

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

القيام  على  البحث،  ومراكز  الجامعات  مثل  المنطقة،  في  والتربوية  التعليمية  المؤسسات  حث   .9

بالبحوث والدراسات ذات العاقة بحقوق اإلنسان.

10. استقبال ضيوف الهيئة القادمين للمنطقة ومرافقتهم وتقديم كل ما يحتاجون إليه من دعم ألداء 

مهماتهم.

11. تنظيم لقاءات دورية مع المختصين في مجال حقوق اإلنسان من اإلدارات الحكومية في المنطقة 

والتشاور معهم حول حالة حقوق اإلنسان في المنطقة ورفع تقرير بذلك إلى رئيس الهيئة.

12. إعداد التقرير السنوي عن إنجازات أعمال وأنشطة الفرع.

13. القيام بأي أعمال أخرى يكلف الفرع بها في نطاق اختصاصه.
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الفرع الثاني: القوى البشرية

أواًل: الموظفون والموظفات:

موظفًا   )438( 1441/1440ه  المالي  العام  في  فروعها  بجميع  بالهيئة  الموظفين  عدد  إجمالي  بلغ 
وموظفة، منهم )114( موظفة، وبنسبة توطين بلغت )100 ٪(، والجدول اآلتي يوضح حركة التوظيف 

في الهيئة خال السنوات الخمس الماضية:

الجدول )1( يوضح عدد الموظفين بالهيئة حسب العام المالي

عدد الموظفاتعدد الموظفينالعام المالي  
إجمالي عدد 
الموظفين

نسبة التوطين

99.9 %1437/143629692388هـ

99.9 %1438/1437290104394هـ  

100 %1439/1438289103392ه

100 %1440/1439309108417ه

100 %1441/1440324114438ه

وتعمل الهيئة على ضوء تعليمات الميزانية على تحقيق النسبة المستهدفة لتمكين المرأة في القطاع 

الحكومي.

ثانيًا: الوظائف الشاغرة والمشغولة

بنسبة  وظيفة   )438( منها  شغل  وظيفة،   )580( الهيئة  في  المعتمدة  الوظائف  عدد  إجمالي  يبلغ 
)75,51 ٪( من إجمالي الوظائف المعتمدة في الهيئة، وعدد المتعاقدين )7(، وبالتالي فإنَّ عدد الوظائف 

الشاغرة للعام المالي 1441/1440ه، هي )142( وظيفة.

وتسعى الهيئة لشغل الوظائف وفقًا للهيكل التنظيمي من خال جمع البيانات عن احتياجات الوحدات 
التنظيمية في المركز الرئيس، وخاصة اإلدارات الجديدة، وحصر الوظائف الشاغرة، وتحديد النسب لكل 
إدارة، وتنفيذ برامج االستقطاب للكفاءات البشرية، واستقبال الطلبات عبر الموقع المخصص للتوظيف، 

مع التنويه إلى أن شغل الوظائف الشاغرة خاضع ألطر العمل المعتمدة مع وزارة المالية لكل عام مالي.
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ثالثًا: التدريب والتطوير

استمرت الهيئة في تدريب منسوبيها وتطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم وإكسابهم المهارات والمعارف 

الحديثة التي تعينهم على أداء مهماتهم، ويبلغ عدد موظفي الهيئة الحاصلين على شهادة الدبلوم فما 

فوق )314( موظفًا وموظفة، يشكلون )71.68 %( من إجمالي الموظفين البالغ عددهم )438( موظفًا، 

منهم )262( موظفًا حاصلون على الشهادة الجامعية فما فوق، ويوضح الجدول اآلتي برامج التدريب 

والتطوير المقدمة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

الجدول )2( يقارن برامج التدريب والتطوير المقدمة لموظفي الهيئة خالل عامي 1440/1439ه  

و1441/1440ه

1441/1440ه1440/1439هالبرنامج 

349805تدريب 

1813إيفاد داخلي

11ابتعاث خارجي

368819المجموع 

الرسم البياني رقم )2( يبين عدد برامج التدريب والتطوير لموظفي الهيئة في عامي 

1440/1439ه  و 1441/1440ه
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أواًل: الميزانية

الماليين  العامين  للهيئة خال  المصروفات  وإجمالي  المالية  االعتمادات  إجمالي  أدناه  الجدول  يظهر 

1440/1439ه، 1441/1440هـ.

ن إجمالي اعتمادات الميزانية وإجمالي المصروفات الفعلية للعامين الماليين  الجدول )3( يبيِّ

1440/1439ه  و 1441/1440ه

السنوات الماليةم 
إجمالي اعتمادات 

الميزانية بالريال

إجمالي المصروفات 

بالريال
نسبة الصرف بالريال

90.41 %157.151.016.84 *1440/1439173.813.558ه1 

96.56 %181.196.875 1441/1440187.644.900ه2

*بناًء على المصروفات الفعلية قبل إعداد الحساب الختامي.
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ثانيًا: المباني

المكرمة،  مكة  التالية:  المناطق  من  كل  وفروعها في  بالرياض  الرئيس  مقرها  مباني  الهيئة  تستأجر 
المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، جازان، الجوف، الحدود الشمالية، نجران، أما مبنى 

فرع الهيئة بحائل فيقع في مجمع للدوائر الحكومية. ويوضح الجدول اآلتي بيانات هذه المباني.

ن قائمة بمباني الهيئة المستأجرة خالل العام المالي 1441/1440ه   الجدول )4( يبيِّ

1441/1440هتاريخ آخر عقدالغرض المخصص لهالمنطقةم 

1440/7/115,750,000ه مبنى الهيئة الرئيس بالرياض الرياض1 

1441/1/121,050,000ه مبنى فرع الهيئة بجدة - الرجالي والنسويمكة المكرمة2

1437/3/21200,000ه مبنى فرع الهيئة بالمدينة المنورة -الرجاليالمدينة المنورة3

1437/3/21200,000ه مبنى فرع الهيئة بالمدينة المنورة-النسويالمدينة المنورة4

1441/1/1300,000ه مبنى فرع الهيئة ببريدة - الرجالي القصيم5

1441/1/160,000ه مبنى فرع الهيئة ببريدة - النسويالقصيم6

1438/11/11,132,000ه مبنى فرع الهيئة بالدمام - الرجالي والنسويالشرقية7

1441/1/1242,000ه مبنى فرع الهيئة بأبها - الرجاليعسير8

1441/1/1220,000ه مبنى فرع الهيئة بأبها-النسوي عسير9

1436/10/7198,000ه مبنى فرع الهيئة بتبوك -الرجاليتبوك10

1436/10/7198,000ه مبنى فرع الهيئة بتبوك -النسويتبوك11

1439/3/2450,000ه مبنى فرع الهيئة بجازان - الرجالي والنسويجازان12

1440/8/1200,000ه مبنى فرع الهيئة بنجران - الرجالي والنسوينجران13

1441/1/1200,000ه مبنى فرع الهيئة بسكاكا - الرجالي والنسويالجوف14

1440/3/17200,000همبنى فرع الهيئة بعرعر - الرجالي والنسوي الحدود الشمالية15

20.600.000االجمالي





التعامالت اإللكترونية

الفصل الثالث
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التعامالت اإللكترونية

تولي هيئة حقوق اإلنسان اهتمامًا كبيرًا للتحول إلى التعامات اإللكترونية، وذلك تمشيًا مع توجهات 

الشرائح  للتواصل مع جميع  السبل والوسائل  اتباع أفضل  الرقمي، وتعمل على  التحول  إلى  المملكة 

المجتمعية من المواطنين والمقيمين في مناطق المملكة كافة، ومنها الوسائل اإللكترونية، لتوفير 

الجهد والنفقات وسرعة التواصل والبت في اإلجراءات والمعامات.

التعامات  لجنة  تشكيل  بإعادة  الهيئة  رئيس  معالي  قرار  صدر  1441/1440هـ  المالي  العام  وخال 

اإللكترونية في الهيئة بتاريخ 7 / 9 / 1440 هـ، كان من أبرز قرارات اللجنة:

الوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين من خال القنوات اإللكترونية.• 

التأكيد على التحول الرقمي وأن تتم المعامات داخل الهيئة با ورق.• 

وشرعت اإلدارة العامة لتقنية المعلومات بتنفيذ ذلك من خال إنشاء منصة التعامات اإللكترونية 

 Responsive المستخدمين من خال تصميم مرن  عدد من  لتصل ألكبر  الويب  على شبكة  وإتاحتها 

 WAP يتسم بسهولة االستخدام والتوافق مع جميع أنظمة التشغيل واألجهزة المختلفة كما يوفر خدمة

لألجهزة الذكية.

كما وفرت المنصة مجموعة من الخدمات اإللكترونية المختلفة التي تستهدف األفراد والقطاع الخاص 

.G-G و G-B و G-C والقطاع الحكومي

وقدمت الهيئة 11 خدمة إلكترونية منها 9 خدمات إجرائية - إجرائية وخدمتين إجرائية - تكاملية.

وحازت المنصة خال تقييم برنامج التعامات اإللكترونية على النطاق األخضر بمجموع تجاوز 91 ٪ 

تصدرت بها القطاع العدلي.

كما صدر أيضًا قرار معالي رئيس الهيئة بتشكيل لجنة األمن السيبراني في الهيئة بتاريخ 7/ 9 / 1440ه ، 

وقامت اللجنة باتخاذ مجموعة من القرارات أبرزها وضع خطة استراتيجية لألمن السيبراني بالهيئة، وإنشاء 

إدارة لألمن السيبراني ترتبط في الهيكل التنظيمي برئيس الهيئة. وبدأت اللجنة اإلشرافية بالعمل على 

إعداد الخطة االستراتيجية لألمن السيبراني بالتعاون مع بيت خبرة متخصص في األمن السيبراني.

كما تعمل اللجنة على مراجعة تنفيذ الضوابط األساسية لألمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية 

لألمن السيبراني، وإعداد مجموعة من السياسات الخاصة باالستخدام اآلمن والمنسجمة مع ضوابط 

مستويات  تراعي  مدروسة  خطة  وفق  عمل  وورش  تدريبية  دورات  إلعداد  باإلضافة  الوطنية،  الهيئة 

الوعي  مستوى  لرفع  والتخصص،  العمل  طبيعة  مع  تتناسب  متنوعة  حقائب  خال  من  الموظفين 

والمهارات لموظفي الهيئة بما يحقق االلتزام بالضوابط.
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التعامالت اإللكترونية

وجرى العمل خال عام 1441/1440ه على مواصلة التحول الرقمي داخل الهيئة، حيث تم استكمال 

عدد من المشاريع، منها:

 	:E-Services منصة الخدمات اإللكترونية

تم إطاق منصة الخدمات اإللكترونية للهيئة والتي تقدم خدماتها لألفراد والجهات وفقًا الختصاصات 

الهيئة، وتم تسجيل المنصة على مرصد الخدمات الحكومية لبرامج التعامات اإللكترونية "يسر"، حيث 

أسهم إطاق هذه المنصة في تصدر الهيئة للجهات العدلية في نضج الخدمات اإللكترونية في تقرير 

"يسر" للربع الثالث لعام 2019م، وتصنيف الهيئة في الفئة الخضراء.

البنية التحتية والشبكة الداخلية وأمن المعلومات:	 

استمرت اإلدارة العامة لتقنية المعلومات في تطبيق وتفعيل سياسة أمنية صارمة لتأمين الشبكة 

الداخلية للهيئة، وأنظمة الهيئة اإللكترونية، والشبكة الداخلية للفروع، وأجهزة الحاسب، وتحديث أنظمة 

الشبكة واألجهزة لمنع االختراقات. 

تحليل  السيبراني وعمل  الوطنية لألمن  الهيئة  التعاون مع  1441/1440ه  المالي  العام  وجرى خال 

للثغرات لموقع الهيئة اإللكتروني، وتحديث أنظمة الشبكة واألجهزة لمنع االختراقات وتطبيق ضوابط 

األمن السيبراني وما يصدر من تحديثات من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني، ونقل مركز البيانات من 

.)G-cloud( إلى السحابة الحكومية بمركز المعلومات الوطني )Data Center( الهيئة

كما تمت مواصلة الجهود التوعوية والتثقيفية من خال السلسلة التوعوية "كن آمنًا" الهادفة لتوعية 

اإلنفو  رسوم  بواسطة  المعلومات  وتبسيط  المعلومات  أمن  على  التأكيد  خال  من  المستخدمين 

جرافيك، لمنع االختراق من خال الهندسة االجتماعية ورفع مستوى الوعي لدى المستخدمين وتدريبهم 

على كيفية التعامل مع التهديدات المختلفة ألمن المعلومات والتي تصدر بشكل أسبوعي وقد بلغت 

)56( إصدارًا.
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ربط الفروع:	 

IP-" تم االنتهاء من جميع المراحل الثاث لربط فروع الهيئة بالمركز الرئيس عن طريق شبكة آمنة هي

VPN"، والتي توفرها شركة االتصاالت السعودية.

وخال العام المالي 1441/1440ه تم ربط فرع منطقة الحدود الشمالية ربطًا كامًا مع المركز الرئيس 

بالرياض وتفعيل جميع األنظمة، وربط الهيئة بالشبكة الحكومية اآلمنة، وتوقيع اتفاقيات مع برنامج 

التعامات اإللكترونية "يسر" بشأن خدمات قناة تكامل "GSB" والتصديق الرقمي.

مشروع نظام الشكاوى والزيارات )حماية(:	 

الشكاوى  لمعالجة  موحد  مركزي  نظام  وهو  "حماية"  نظام  لتطوير  األولى  المرحلة  من  االنتهاء  تم 

والزيارات في جميع فروع الهيئة ومتابعة القضايا والشكاوى والزيارات الميدانية ووضعها تحت مظلة 

النظام بخدمة »يقين« للتحقق من هوية  )Cloud Technology(، ويرتبط  التقنية السحابي  واحدة على 

دورية تساعد  تقارير  استخراج  النظام  ويتيح   ،"DMS" اإلدارية  االتصاالت  بنظام  يرتبط  المشتكي، كما 

المسؤولين في الهيئة للعمل على الدراسات االستراتيجية.

باستقبال  الخاصة  وتدريب  واختبار  تشغيل  عمل  بيئات  ثاث  تجهيز  تم  1441/1440ه  العام  وخال 

ومعالجة الشكاوى وجار العمل على إنهاء المرحلة التالية التي تخص نظام المتابعة والزيارات للسجون 

ودور التوقيف.

 	:)DMS( نظام االتصاالت اإلدارية

تقنية  وهي   ،)Cloud Technology( السحابية  التقنية  على  يعمل  إلكترونيًا،  الوثائق  إلدارة  نظام  هو 

تتميز بسهولة الوصول ودرجة عالية من األمان، حيث تم تصميم النظام من قبل شركة »علم« ويتولى 

فريق متخصص في أمن المعلومات مراقبة وحماية الخوادم على مدار الـساعة، ويهدف إلى تسريع إنجاز 

المعامات ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنها، كما يتيح ميزة التقارير اإلحصائية واألرشفة اإللكترونية 

وتحرير الدراسات والخطابات إلكترونيًا.

وقد جرى هذا العام المالي 1441/1440ه مواصلة إدخال عدد من التحسينات على النظام للتسهيل 

على المستخدمين، وشملت اإلشعارات واإلحاالت وعددًا من المميزات األخرى.



اختصاصات الهيئة

الفصل الرابع
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أواًل: التأكد من تنفيذ األنظمة واللوائح

نصت الفقرة )1( من المادة )الخامسة( من تنظيم الهيئة على أن لمجلس الهيئة الحق في "التأكد من 

تنفيذ الجهات الحكومية المعنية لألنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان، والكشف عن 

واتخاذ  اإلنسان،  لحقوق  انتهاكًا  تشكل  التي  المملكة  في  بها  المعمول  لألنظمة  المخالفة  التجاوزات 

االجراءات النظامية الازمة في هذا الشأن"، وعليه فقد استمرت الهيئة في إجراء الزيارات التفقدية ورصد 

الحاالت التي قد تتضمن مخالفة لألنظمة المعمول بها في المملكة وقد تشكل انتهاكًا ألي حق من 

حقوق اإلنسان، وقد انتهجت الهيئة في سبيل إنجاز هذه المهمة العديد من السبل المتاحة لتحقيقها 

ومنها:

أ - الزيارات التفقدية للمرافق والمنشآت الحكومية في مختلف مناطق المملكة.

ب - رصد ما ينشر عبر وسائل اإلعام ومواقع التواصل االجتماعي فيما يتعلق بجوانب حقوق اإلنسان.

ج- تلقي الباغات من األفراد والمؤسسات والمنظمات داخل المملكة وخارجها.

د- تلقي ما يرد من الجهات الحكومية بخصوص حقوق اإلنسان.

هـ-  ما ينشر على اإلنترنت.

و- حضور المحاكمات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

وقد جاءت بيانات العام المالي 1441/1440هـ على النحو اآلتي: 

أ -الزيارات التفقدية )باستثناء السجون ودور التوقيف حيث أفرد لها بند خاص(:

تقوم الهيئة بتنفيذ زياراتها وفق خطة سنوية معتمدة، تحدد فيها الجهات المستهدفة بالزيارة وعدد 

الزيارات التي ينبغي تنفيذها لتلك الجهات، والنماذج المستخدمة في تلك الزيارات، وتنوعت الجهات التي 

تّمت زيارتها بحسب مجاالت حقوق اإلنسان المختلفة، وشملت هذه الزيارات جميع مناطق المملكة، 

عدد  زيارة  تّمت  كما  األولية،  الرعاية  ومراكز  كالمستشفيات  الصحية  الجهات  عدد من  زيارة  تّمت  حيث 

من المؤسسات االجتماعية ودور اإليواء، كمراكز الحماية، ومراكز الحضانة، والجمعيات الخيرية، ومراكز 

التأهيل الشامل، ومعاهد ذوي اإلعاقة وغيرها، إضافة إلى عدد من المؤسسات التعليمية، كالمدارس 

التاليان  الجدوالن  ويوضح  المملكة،  مناطق  جميع  في  زيارة   )414( الزيارات  اجمالي  وبلغ  والجامعات. 

عدد الزيارات التفقدية خال العامين الماليين 1439 / 1440هـ و 1440 / 1441هـ وتوزيعها على الجهات 

المشمولة بها.
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  جدول )5( يبين عدد الزيارات التفقدية خالل العامين الماليين 1440/1439ه و1441/1440ه  

المنطقة
عدد الزيارات التفقدية

1441/1440ه1440/1439ه

440الرياض
3850مكة المكرمة 1

3047المدينة المنورة 

2437القصيم

4247المنطقة الشرقية

3324عسير 

1417تبوك

2026حائل

015جازان

6975الجوف 

10---نجران 

26---الحدود الشمالية 

274414المجموع

رسم بياني )3( يبين توزيع الزيارات التفقدية حسب الفروع للعام المالي 1441/1440هـ

مكة المكرمة 1
% 12.08

الجوف
% 18,12 

الحدود الشمالية
% 6,28 

نجران
% 2,42 

الرياض
% 9,66

المدينة المنورة 
% 11.35

القصيم 
% 8.94

المنطقة الشرقية
% 11.35

عسير
% 5.80

تبوك
% 4.11

حائل
% 6.28

جازان
% 3.62

1 )يغطي منطقة الباحة(.
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  جدول )6( يبين توزيع الزيارات التفقدية خالل العامين الماليين 1440/1439ه و1441/1440ه    

الجهات التي تمت زيارتها
عدد الزيارات التفقدية

1441/1440ه1440/1439ه

118جهات عدلية
114جهات تابعة لوزارة الداخلية 1

86117جهات صحية

2420جهات تعليمية

128259دور اإليواء والمؤسسات االجتماعية

مكاتب العمل وهيئات تسوية الخافات 
العمالية

65

81أخرى 

274414المجموع

رسم بياني )4( يبين توزيع الزيارات التفقدية على الجهات للعام المالي 1441/1440هـ.

جهات عدلية
% 1.93

جهات تابعة لوزارة الداخلية 1 
% 0.97

جهات صحية
% 28.26

جهات تعليمية
% 4.83

دور اإليواء 
والمؤسسات االجتماعية

% 62.56

مكاتب العمل وهيئات تسوية 
الخالفات العمالية

% 1.21

أخرى 
% 0.24

1 )بخالف السجون ودور التوقيف(.
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عليها  الوقوف  تم  التي  الحاالت  معظم  معالجة  في  دور  الهيئة  بها  قامت  التي  للزيارات  كان  وقد 

ورصدها خال الزيارة وذلك بالتنسيق مع الجهة المستهدفة أو مرجعها إن أستدعى األمر، كما قامت 

الهيئة أثناءها بالتأكيد على الجهات بتنفيذ األنظمة واللوائح السارية المتعلقة بحقوق اإلنسان، والعمل 

مع تلك الجهات على تجاوز المعوقات والصعوبات التي تقف أمامها في تنفيذ ذلك، كما أسهمت هذه 

الزيارات في نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتعزيزها في تلك الجهات، عبر تزويدها بالمنشورات والمطبوعات 

التي أصبحت  والدولية  اإلقليمية  العاقة، والصكوك  األنظمة ذات  المكفولة في  بالحقوق  التعريفية 

المملكة طرفًا فيها.

وأصبح واضحًا من خال ارتفاع نسبة الشكاوى المقدمة للهيئة من النزالء أو المستفيدين من تلك 

الجهات، ادراكهم لحقوقهم المكفولة لهم نظامًا، ومعرفتهم بالمهام التي تسعى لها الهيئة، وهي حماية 

حقوق اإلنسان وتعزيزها واإلسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة اإلسامية.

وينبغي اإلشارة في هذا الصدد إلى أن الهيئة تقوم بإعداد تقارير خاصة عن زياراتها لدور اإليواء ترفع 

للمقام الكريم وتتضمن نتائج تلك الزيارات والتوصيات المقترحة بشأنها.

ب-الرصد:

اإلنسان،  بحقوق  المتعلقة  والقضايا  الحاالت  من  عددًا  1441/1440هـ  العام  خال  الهيئة  رصدت 

وسعت حسب اختصاصها إلى التأكد من تنفيذ األنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان، 

والكشف عن التجاوزات، حيث بلغ عدد هذه الحاالت )164( حالة في مختلف مناطق المملكة، واتخذت 

حيالها اإلجراءات النظامية الازمة بموجب تنظيمها. وقد تنوعت آلية رصد هذه الحاالت لتشمل الصحف 

والمجات، ومواقع التواصل االجتماعي، ومقاطع الفيديو على شبكة اإلنترنت، كما تم رصد عدد من 

المخالفات أثناء الزيارات والجوالت التي يجريها منسوبو الهيئة. 

العامين  الهيئة بفروعها المختلفة، خال  التي تم رصدها من قبل  ويبين الجدول اآلتي عدد الحاالت 

الماليين الماضيين.
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  جدول )7( يبين توزيع الحاالت التي رصدتها الهيئة بحسب موضوعها خالل العامين الماليين 

1440/1439ه و1441/1440ه   

الحاالت التي رصدتها الهيئة بحسب 
موضوعها

عدد الحاالت

1441/1440ه1440/1439ه

9264العدالة الجنائية

9---الحماية من االتجار باألشخاص

2718الحماية من العنف

91الهوية والجنسية

5---العمل

308التعليم

1122الرعاية االجتماعية

4626الصحة
2811أخرى 1

243164المجموع

رسم بياني )5( يبين توزيع الحاالت التي رصدتها الهيئة بحسب موضوعها للعام المالي 1441/1440هـ

1 )تشمل الموضوعات اآلتية: المساواة وعدم التمييز/الرأي والتعبير/الزواج وتكوين األسرة/المستوى المعيشي الكافي/الخصوصية وأمن المعلومات/
التملك/الحقوق الثقافية/البيئة السليمة/التنمية وغيرها من المجاالت(.

العدالة الجنائية
% 39.02

الحماية من االتجار باألشخاص
% 5,49

التعليم
٪ ٨,٦٠

الحماية من العنف
% 10.98

الهوية والجنسية
% 0.61

العمل
% 3.05

الرعاية االجتماعية
% 13,41 

الصحة
% 15,85 

التعليم
% 4,88 

أخرى 1 
% 6,71
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ج-حضور المحاكمات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة

صدر األمر السامي رقم )6867/م ب( وتاريخ 1430/8/12هـ، القاضي بحضور الهيئة جلسات محاكمة 

المالي  العام  خال  حضرت  للهيئة،  الممنوحة  الصاحيات  وبموجب  األمنية.  القضايا  في  المتهمين 

1441/1440ه )70( جلسة محاكمة شملت )85( متهمًا في قضايا أمنية، منهم )79( سعوديًا و )6( غير 

سعوديين، وقد تابعت الهيئة إجراءات المحاكمة للتأكد من حصول المتهمين على حقوقهم النظامية 

وفق ما نص عليه نظام اإلجراءات الجزائية واألنظمة العدلية، وقد كانت أبرز التطورات المرصودة  إفهام 

المدعى عليهم بأن لهم الحق في توكيل محام أو وكيل شرعي، وفي حالة عدم قدرتهم على دفع التكاليف 

تتولى وزارة العدل ذلك، وطلب مترجمين لحضور بعض الجلسات للمدعى عليهم الذين ال يتكلمون اللغة 

العربية، وإعام المدعى عليهم بأن من حقهم االعتراض على األحكام وفقًا لنظام اإلجراءات الجزائية، 

الجلسات،  بحضور  األجنبية  السفارات  عن  وممثلين  اإلعام  ووسائل  عليهم  المدعى  لذوي  والسماح 

وذلك تطبيقًا لمبدأ عانية الجلسات.

رسم بياني )6( حضور المحاكمات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة

70
جلسة محاكمة

85 متهمًا 
في قضايا أمنية

6 غير سعودي 79 سعودي 
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ثانيًا: دراسة األنظمة ومشروعاتها 

نصت الفقرة )2( من المادة )الخامسة( من تنظيم الهيئة على أَن لمجلس الهيئة الحق في "إبداء الرأي 

وفًقا  تعديلها  واقتراح  القائمة  األنظمة  ومراجعة  اإلنسان،  بحقوق  المتعلقة  األنظمة  مشروعات  في 

لإلجراءات النظامية".

المتعلقة  األنظمة  مشروعات  من  العديد  دراسة  في  1441/1440ه  عام  خال  الهيئة  شاركت  وقد 

بحقوق اإلنسان، وذلك على النحو اآلتي:

أ-دراسة مشروعات األنظمة:

شاركت الهيئة في دراسة األنظمة أو مشروعاتها ذات الصلة بحقوق اإلنسان مع الجهات الحكومية 

ذات العاقة، ومنها:

1. مشروع نظام مكافحة التسول.

2. مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم.

3. مشروع النظام األساسي التحاد اللجان العمالية.

4. مشروع الائحة التنفيذية لنظام األحداث.

5. التعديات على نظام المرافعات الشرعية.

6. التعديات على نظام وثائق السفر ونظام األحوال المدنية.

7. التعديات على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

8. التعديات على نظام المطبوعات والنشر.

9. التعديات على الائحة التنفيذية لنظام اإلجراءات الجزائية.
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ب-دراسة موضوعات متعلقة بحقوق اإلنسان:

شاركت الهيئة في دراسة بعض الموضوعات مع الجهات الحكومية ذات العاقة وهي على النحو اآلتي:

بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  المملكة ومكتب  بين  الفني  للتعاون  التفاهم  1. مشروع مذكرة 

والجريمة.

2. دور المرأة السعودية في المجتمع وفي قطاعات األعمال المختلفة في الجهات الحكومية.

3. ضبط وكشف عمليات التهريب للمخدرات وذلك للحد من تطبيق عقوبة اإلعدام في المملكة.

4. زواج القاصرات.

5. إيجاد آلية لاستعانة بمحام أثناء إجراءات التحقيق مع المتهم الذي ال يكون قادرًا على االستعانة 

بمحام أو وكيل للدفاع عنه على نفقة الدولة.

6. التوقيع على وثيقة الميثاق الطوعي بين الدول واألمين العام لألمم المتحدة لدعم االلتزام المتبادل 

والتضامن والقضاء على االستغال واالعتداء الجنسيين في منظومة األمم المتحدة.

7. إنشاء إدارات حقوق اإلنسان في الوزارات والمصالح الحكومية.

8. اإلعان عن تنفيذ حكم القتل بحق األجنبي قبل إباغ بعثة باده.

9. آلية التعامل مع أصحاب الماشية من القطريين الموجودين بالمملكة والمركبات التي تحمل لوحات 

قطرية داخل المملكة.

10. إنشاء دور إيواء تخصص إليواء األطفال الذين يتعرضون لإليذاء او اإلهمال.

11. توصيات اللجنة الوطنية للصحة النفسية وعاج اإلدمان.

12. طلب وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية تعديل اسم )دور الماحظة االجتماعية( إلى )دور 

األحداث للذكور( واسم )مؤسسات رعاية الفتيات( إلى )دور األحداث لإلناث(.

13. إسناد مهمة إيواء العامات المنزليات ومن في حكمهن إلى القطاع الخاص.

14. مقترح إيجاد مبان مناسبة وماصقة لسجون النساء إليواء أطفال السجينات.

15. الترتيبات الخاصة بأوالد المواطنة السعودية من غير السعودي.
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في  إقامته  مدة  الصحية  والرعاية  التعليم  في  السعودي  غير  الطفل  حق  تكفل  ضوابط  وضع   .16

المملكة وحتى إجراءات ترحيلهم مع أسرهم أو تجديد إقاماتهم.

17. استثناء المستفيدين من مراكز تأهيل ذوي اإلعاقة غير الحكومية - ممن تثبت تقاريرهم الطبية 

المعتمدة وجود مشكلة نمائية تمنعهم من النضج الجسدي للوصول إلى مرحلة البلوغ- من الحاقهم 

بأقسام الذكور.

18. طلب الموافقة على إصدار أمر بجواز التبليغات الواردة في نظام اإلجراءات الجزائية عبر الرسائل 

اإللكترونية كالرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف.

19. التوصيات الواردة في العرض المقدم من الهيئة في شأن تحديد المؤشرات الدولية ذوات الصلة 

بحقوق اإلنسان وتحسين ترتيب المملكة في تلك المؤشرات.

20. ظاهرة تهريب األطفال من الدول المجاورة.

21. اتفاقية التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة )IOM( لتعزيز آليات مكافحة جرائم االتجار باألشخاص 

في المملكة العربية السعودية )المرحلة األولى(.
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ثالثًا: الصكوك اإلقليمية والدولية الخاصة بحقوق اإلنسان

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

الموافق  1416/4/16هـ،  وتاريخ  )م/7(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الطفل،  حقوق  اتفاقية   .1

1995/9/12م.

2. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة، 

بموجب المرسوم الملكي رقم )م/11( وتاريخ 1418/4/4هـ، الموافق 1997/8/8م.

رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  العنصري،  التمييز  أشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية  االتفاقية   .3

)م/12( وتاريخ 1418/4/16هـ، الموافق 1997/8/20م.

4. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بموجب المرسوم الملكي رقم)م/25( وتاريخ 

1421/5/28هـ، الموافق 2000/8/28م.

وتاريخ1427/8/27هـ،  )م/54(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  اإلسام،  في  الطفل  حقوق  عهد   .5

الموافق 2006/9/20م.

وتاريخ  )م/28(  الملكي  المرسوم  بموجب  وبروتوكولها،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية   .6

1429/5/22هـ، الموافق 2008/5/27م.

وتاريخ1430/3/27هـ،  )م/19(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  اإلنسان،  لحقوق  العربي  الميثاق   .7

الموافق 2009/3/24م.

واستغال  األطفال  وبغاء  األطفال  ببيع  المتعلق  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول   .8

الموافق  1431/7/18هـ،  وتاريخ  )م/38(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  اإلباحية،  المواد  األطفال في 

2010/6/30م.

المسلحة،  النزاعات  المتعلق باشتراك األطفال في  الطفل  البروتوكول االختياري التفاقية حقوق   .9

بموجب المرسوم الملكي رقم )م/39( وتاريخ 1431/7/18هـ، الموافق 2010/6/30م.

وتقوم الهيئة فيما يخص الصكوك اإلقليمية والدولية الخاصة بحقوق اإلنسان بما يأتي:
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أ-متابعة تطبيق الصكوك اإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان التي أصبحت 

المملكة طرًفا فيها:         

تتابع هيئة حقوق اإلنسان -وفقًا الختصاصاتها الواردة في تنظيمها -الجهات الحكومية المعنية لتطبيق 

ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان التي أصبحت المملكة طرفًا فيها، وذلك من خال أداء 

بشأنها،  النظامية  اإلجراءات  واتخاذ  اإلنسان  بحقوق  المتعلقة  الشكاوى  تلقي  المتمثلة في  المهمات 

والجوالت الميدانية، وإشرافها على إعداد مشروعات تقارير المملكة المتعلقة بحقوق اإلنسان، ورفع ما 

يلزم منها من قبل رئيس الهيئة إلى الملك.

وقد أشرفت الهيئة من خال اللجنة الدائمة إلعداد مشروعات التقارير على إعداد التقارير والمذكرات 

اآلتية:

1. تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الخاص بالمملكة اإلضافي، وهو تقرير 

وتاريخ   30140 رقم  الملكي  باألمر  اعتماده  وتم   )1/5( رقم  اإلنسان  حقوق  مجلس  لقرار  وفقًا  يقدم 

1440/6/2ه

2. مذكرة اإلجابة على قائمة المسائل الصادرة عن لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة باألمم المتحدة 

وتم إرسال المذكرة إلى وزارة الخارجية بكتاب الهيئة رقم 2090 وتاريخ 1440/5/7ه

3. مذكرة تتضمن معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الماحظات الختامية الصادرة عن لجنة 

القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في الفقرتين 20 )أ( و24)ب(، وتم إرسال المذكرة إلى وزارة 

الخارجية بكتاب الهيئة رقم 1176 وتاريخ 1441/2/14ه.

ب-إبداء الرأي في الصكوك والوثائق اإلقليمية والدولية

يتعلق  فيما  اإلنسان،  بحقوق  الخاصة  والدولية  اإلقليمية  الصكوك  من  عدٍد  في  رأيها  الهيئة  أبدت 

بانضمام المملكة إليها، أو األحكام الواردة فيها، سواء بقبول أو رفض االنضمام إليها، أو التحفظ على 

بعض بنودها، متخذًة من الشريعة اإلسامية السمحة والقيم المجتمعية والثقافية األصيلة للمملكة 

مرجعية لرأيها، وهي على النحو اآلتي:

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

2. تعديل الفقرة )1( من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
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رابعًا: الرد على التقارير المتعلقة بحقوق اإلنسان

ت الفقرة )5( من المادة )الخامسة( من تنظيم هيئة حقوق اإلنسان على اختصاص مجلس الهيئة  نصَّ

"بالموافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق اإلنسان، ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة إلى 

الملك".

وقد أعدت الهيئة وفًقا الختصاصها عددًا من الردود على التقارير التي تناولت موضوعات خاصة عن 

المملكة في مجال حقوق اإلنسان ومنها: 

العالم  في  اإلنسان  أوضاع حقوق  حول  البريطانية  الخارجية  وزارة  تقريري  على  الرد  يتضمن  تقرير   .1

حالة  عام عن  البريطانية في كل  الخارجية  وزارة  تقرير سنوي تصدره  )2018م( وهو  و  )2017م(  لعامي 

يتعلق  فيما  الدبلوماسية  وبعثاتها  الوزارة  نشاط  على  عامة  نظرًة  ويلقي  العالم،  في  اإلنسان  حقوق 

م هذا التقرير إلى البرلمان  بحقوق اإلنسان، ويقدم تحليًا ألوضاع حقوق اإلنسان في أنحاء العالم، ويقدَّ

من قبل وزير الخارجية البريطاني، وقد شمل عدة دول من ضمنها المملكة العربية السعودية. 

وقد تضمن تقريرا وزارة الخارجية البريطانية لعامي )2017م( و)2018م( فيما يخص المملكة العربية 

السعودية عدة موضوعات شملت: حقوق المرأة، وعقوبة اإلعدام، وحرية الدين والمعتقد، وحرية التعبير، 

ومكافحة االتجار باألشخاص. 

وتم دراسة الجزء الخاص بالمملكة في التقريرين والرد على المزاعم الواردة فيهما. وبناًء على التوجيهات 

السامية في هذا الشأن تمت الكتابة إلى المقام السامي ورأي الهيئة بإحالته لوزارة الخارجية لتعميمه على 

سفارات المملكة وبعثاتها الدائمة لاستفادة منه في بيانات المملكة والرد على ما يثار من ادعاءات من 

قبل ممثلي بعض الدول والمنظمات الدولية.

الرد على المزاعم الواردة عن المملكة في تقرير وزارة الخارجية األمريكية حول حالة  2. تقرير يتضمن 

حقوق اإلنسان في العالم الصادر عام )2017م( وعام )2018م(، وهو تقرير سنوي تصدره وزارة الخارجية 

األمريكية عن حالة حقوق اإلنسان في العالم امتثااًل للمادتين 116 )د( و502 )ب( من القانون األمريكي 

للمساعدات الخارجية لعام 1961م بصيغته المعدلة، ومن ثم تتولى الوزارة رفعه إلى الكونغرس، وينص 

القانون على أن يقوم وزير الخارجية، بحلول 25 فبراير من كل عام، بتسليم رئيس مجلس النواب ولجنة 

العاقات الخارجية في مجلس الشيوخ »تقريرًا شامًا وكامًا حول أوضاع حقوق اإلنسان المعترف بها 

دوليًا، ضمن المعنى المنصوص عليه في المادة الفرعية )أ( ... في الدول التي تتلقى مساعدات بموجب 

هذا الجزء، و ... في جميع الدول األجنبية األخرى األعضاء في األمم المتحدة والتي ال تتم تغطية أوضاع 

حقوق اإلنسان فيها في أي تقرير آخر بموجب هذا القانون". 
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ولم يختلف التقرير عام 2018م من ناحية حدته وأسلوب التطرق للمواضيع التي يتناولها التقرير سنويًا 

عن التقارير في األعوام السابقة، ولكن نسبة التغطية لهذا العام زادت عن األعوام السابقة بحكم كثرة 

المزاعم واالدعاءات فيما يخص حقوق اإلنسان لهذا العام في ضوء التطورات األخيرة، وما أثير من مزاعم 

حول الموقوفات. 

ات المدنية،  وقد تضمن كل من التقريرين الموضوعات التالية: )احترام كرامة األشخاص، واحترام الُحريَّ

والتمييز  الحكومة،  في  الشفافية  إلى  واالفتقار  والفساد  السياسي،  النشاط  في  المشاركة  وحرية 

بالحاالت  تتعلق  ادعاءات  جانب  إلى  ال(،  الُعمَّ وحقوق  باألشخاص،  واالتجار  المجتمعية  واالنتهاكات 

الفردية الواردة فيه.

وتمت دراسة الجزء الخاص بالمملكة في التقريرين والرد على االدعاءات الواردة فيهما، حيث تم الرفع 

واألمنية  السياسية  الشؤون  إلى مجلس  الموضوع  بإحالة  الكريم  التوجيه  السامي وصدر  للمقام  عنه 

إلكمال الازم.

3. تقرير يتضمن الرد على الجزء الخاص بالمملكة في تقرير الهيئة األمريكية للحريات الدينية الدولية 

الصادر لعام 2018م، وهو تقرير سنوي تصدره الهيئة األمريكية لحرية األديان الدولية )USCIRF( حول 

حالة الحريات الدينية الدولية، وتعتبر الهيئة األمريكية جهة استشارية حكومية مستقلة، تعمل على مراقبة 

الحرية الدينية حول العالم ودراسة أوضاع الحرية الدينية في دول معينة. ومن أبرز مهامها تقييم مدى 

تطبيق حكومة الواليات المتحدة األمريكية لقانون الحرية الدينية )IRFA( وتقديم التوصيات السياسية 

للرئيس األمريكي ووزير الخارجية والكونجرس.

وقد استهلت الهيئة األمريكية لحرية األديان الدولية في تقريرها 2018م في الجزء الخاص بالمملكة 

بالنتائج التي توصلت إليها ووضعتها تحت عنوان )النتائج الرئيسية(، ومن ثم التوصيات المقدمة إلى 

أوضاع  عن  الحديث  ثم  السعودية،  العربية  المملكة  عن  مرجعية  معلومات  ويليه  األمريكية،  الحكومة 

الحريات الدينية في عام 2018م، الذي بدأ بالحديث عن التطورات اإليجابية ثم االدعاءات، وُختم التقرير 

مور«، مفوض  »جوني  السيد  من  الوارد  المستقلة  اآلراء  وتقرير  األمريكية،  السياسة  عن  الحديث  في 

الهيئة األمريكية لحرية األديان الدولية. وقد لوحظ أن التقرير جاء أقل حدة من تقارير األعوام السابقة، 

وأورد التقرير )4 توصيات( إلى الحكومة األمريكية.

للمقام  عنه  الرفع  تم  حيث  فيه،  الواردة  االدعاءات  على  والرد  بالمملكة  الخاص  الجزء  دراسة  وتمت 

السامي وصدر التوجيه الكريم بإحالة الموضوع إلى مجلس الشؤون السياسية واألمنية إلكمال الازم.
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خامسًا: زيارة السجون ودور التوقيف

نظًرا لما لزيارة السجون ودور التوقيف من أهمية، للوقوف على مدى تمتع المحكومين والموقوفين 

بكامل حقوقهم التي كفلتها لهم الشريعة اإلسامية واألنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية، 

ومدى ماءمة ذلك مع المعايير الدولية لحقوق السجناء، فقد منحت الفقرة )6( من المادة )الخامسة( 

من تنظيم الهيئة مجلس الهيئة صاحية زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة 

االختصاص، ورفع تقارير عن تلك الزيارات.

كما حددت الفقرة )د( من المادة )الحادية عشرة( مهمات إدارة المتابعة والتحقيق، التي من ضمنها زيارة 

السجون ودور التوقيف وفق ما يقدره مجلس الهيئة في هذا الخصوص دون إذن من جهة االختصاص، 

والتحقيق فيما يتطلب التحقيق فيه من مخالفات في مسائل حقوق اإلنسان.

التوقيف، وذلك عبـر برامج محددة وخطط  زياراتها للسجون ودور  الهيئة  وبناًء على ذلك فقد كثفت 

سنوية، سواء كان ذلك بالزيارات التفقدية والمفاجئة، أو بناًء على ما يردها من شكاوى، أو ما ترصده عبر 

وسائل التواصل االجتماعي وقنوات الرصد األخرى.

وتستهدف أعمال الهيئة المتعلقة بالسجون ودور التوقيف التأكد من حصول الموقوف أو المحكوم 

على جميع حقوقه المكفولة له نظامًا تحقيقًا ألهداف الهيئة، ويمكن إجمالها فيما يأتي: 

1. نظامية التوقيف واستناده على أوامر مسببة ومحددة المدة.

2. نظامية إجراءات التحقيق، والمدد المحددة لذلك.

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

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

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

6. حالة المبنى ومدى مراعاة احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة.

7. تصنيف النزالء ووجود أماكن مخصصة للعزل الصحي والنزيات األمهات.

8. نظامية الجزاءات المتخذة بحق النزالء خال فترة تواجدهم في السجن أو دار التوقيف ووجود سجات 

خاصة بذلك، وكذلك اآللية المعتمدة لتزويدهم بمعلومات عن حقوقهم وسير إجراءات قضيتهم وآلية 

استام شكواهم.
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9. حصول النزالء على أوقات كافية للزيارة ووجود أماكن مهيأة لذلك.

10. جودة ونظافة اإلعاشة المقدمة للنزالء.

الرعاية  وكذلك  والتدريب  والتأهيل  والتعليم  الصحية  الرعاية  في  حقوقهم  على  النزالء  حصول   .11

االجتماعية لهم وألسرهم.

وينبغي اإلشارة في هذا الصدد إلى أن الهيئة تقوم بإعداد تقارير خاصة بزياراتها المنفذة للسجون ودور 

التوقيف وما في حكمها، وتتضمن تلك التقارير التي يتم الرفع بها للنظر الكريم على نتائج تلك الزيارات 

والتوصيات المقترحة بشأنها.

وقد تبين للهيئة أن االكتظاظ الشديد الذي تشهده السجون العامة ودور التوقيف يعد أحد أهم العوامل 

المؤثرة على الخدمات المقدمة للنزالء والبرامج الهادفة إلصاح وتقويم سلوكهم، كما اتضح أن التوسع 

الكبير في التوقيف االحتياطي أسهم في موضوع االكتظاظ، وذلك مرتبط بالتوسع في تحديد الجرائم 

الموجبة للتوقيف، فضًا عن تأخر الفصل في القضايا، وكذلك عدم تفعيل العقوبات البديلة.

وبالرغم من التقدم المحرز في مجال التطور اإللكتروني والحد من التعامل الورقي في معظم الجهات 

التي تمت زيارتها إاّل أن الحاجة ال زالت ماسة لزيادة التنسيق بين الجهات ذات العاقة وإيجاد آلية تقنية 

واضحة ومتقدمة تسهم في سرعة اإلجراءات وتقليل التكاليف.

كما لوحظ قدم بعض األنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في الجهات التي تمت زيارتها، 

النظامية  التطورات  في ضوء  والتعليمات  واللوائح  األنظمة  بعض  لمراجعة  ماسة  الحاجة  يجعل  مما 

والتنظيمية في مجال العدالة الجنائية وفي ضوء رؤية المملكة 2030 .

وبدأ واضحًا للهيئة أن بعض الجهات ال تزال في مباٍن مستأجرة وال تفي بالغرض المطلوب منها، كون 

تلك المباني ال تلبي الحد األدنى من المعايير الخاصة لمثل هذه المرافق، وتدعو الحاجة في هذا الصدد 

إلى سرعة استكمال إنشاء المباني المعتمدة لبعض هذه الجهات واعتماد إنشاء مباٍن جديدة وفق معايير 

ومواصفات مرتبطة بفئة نزالءها أو مستفيديها وكذلك الخدمات المقدمة فيها.

الماحظة  ودور  التوقيف  ودور  للسجون  الهيئة  بها  قامت  التي  الزيارات  عدد  بلغ  العام،  هذا  وفي 

االجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات )2094( زيارة في جميع مناطق المملكة، وذلك على النحو اآلتي:
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  الجدول )8( يبين عدد الزيارات التي قامت بها الهيئة للسجون ودور التوقيف ودور المالحظة 

االجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات خالل العامين الماليين 1440/1439ه، 1441/1440ه.  

جهة الزيارة
1441/1440ه1440/1439ه

النسبةالعددالنسبةالعدد

29.32 %23.50614 %338سجون عامة

26.60 %32.06557 %461سجون المباحث العامة

39.88 %40.40835 %581دور التوقيف 

2.34 %3.0649 %44دور الماحظة االجتماعية

1.86 %0.9739 %14مؤسسات رعاية الفتيات 

100 %1002094 % 1438اإلجمالي 

رسم بياني )7( يبين عدد الزيارات التي قامت بها الهيئة للسجون ودور التوقيف ودور الماحظة 

االجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات خال العام المالي 1441/1440هـ.
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وخال زيارات الهيئة للسجون ودور التوقيف تم رصد عدد من التدابير واإلجراءات اإليجابية من أبرزها:

1. تتميز مباني سجون المباحث العامة من حيث تصاميمها الهندسية، وأجنحة النزالء فيها وتلبيتها 

للبرامج اإلصاحية.

2. تفعيل برنامج اليوم العائلي داخل األجنحة المثالية الموجودة في عدد من السجون.

3. تمكين بعض النزالء من الخروج لمدد محددة لحضور مناسبات الزواج أو العزاء، أو لزيارة أحد الوالدين 

في المنزل في حال عجزه عن الزيارة.

4. السماح لبعض النزالء بإكمال دراساتهم الجامعية أو ما دونها.

التواصل  الموقوفين والسجناء، وتسهيل  بيانات ومعلومات  )تواصل( لعرض  نافذة  اعتماد نظام   .5

والنفقات  المؤقت،  والخروج  الزيارة  تقديم طلبات  يتم من خاله  أنه  إلى  إضافة  ذويهم،  وبين  بينهم 

والشكاوى واالقتراحات.

6. السماح لعدد من النزالء بالخروج مرة واحدة في الشهر وقضاء يوم كامل مع عائاتهم.

في حين رصدت الهيئة خال زياراتها بعض الملحوظات ومن أبرزها:

1. اكتظاظ عدد من السجون ودور التوقيف بالنزالء، بما يتجاوز الطاقة االستيعابية المخصصة لها، 

في  لهم، سواء  المكفولة  عن حقوقهم  للسجناء، فضًا  المقدمة  الخدمات  معه  تتأثر  قد  الذي  األمر 

اإلعاشة، أو ترتيب الزيارات، أو االتصاالت الهاتفية، والرعاية الصحية داخل السجن.

2. عدم ماءمة بعض السجون، ومعظم دور التوقيف لظروف األشخاص ذوي اإلعاقة.

3. تجاوز مدد التحقيق في بعض القضايا للمدد النظامية، إضافة إلى تأخر البت في بعض القضايا 

بسبب تباعد مواعيد الجلسات، علًما أنه يجري في هذه الحاالت التنسيق الفوري مع الجهات المعنية 

لمعالجة ذلك.

4. سوء مستوى النظافة والتهوية في بعض السجون، وكذلك ضعف الصيانة الدورية، مما قد يترتب 

عليه انتشار العدوى واألمراض خصوًصا إذا لم يكن في السجن غرف عزل صحية.

5. عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية المقدمة للنزالء داخل السجون العامة، حيث ال يوجد في الغالب 

إاّل طبيب عام أو طبيب زائر في أيام محددة من األسبوع، إضافة إلى النقص في األجهزة الطبية واألدوية.
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وقد خاطبت الهيئة الجهات ذات العاقة بشأن الماحظات المرصودة والعمل على تافيها والحيلولة 

دون تكرارها.

وتشير الهيئة إلى األمر السامي الكريم رقم 36231 وتاريخ 1441/6/11هـ، الصادر بشأن تقرير الهيئة 

وردت  التي  التوصيات  عدد من  على  بالموافقة  والقاضي  1439هـ،  لعام  التوقيف  ودور  السجون  عن 

في تقرير الهيئة، ومن ضمنها العمل على سرعة إنشاء مباٍن حديثة للسجون للحد من اكتظاظ السجون 

بالنزالء وأثر ذلك في الخدمات المقدمة داخل تلك السجون.
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سادسًا: الشكاوى

»تلقي  بـ:  الهيئة  مجلس  اختصاص  على  الهيئة  تنظيم  من  )الخامسة(  المادة  من   )7( الفقرة  نصت 

الشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ اإلجراءات النظامية بشأنها«.

بلغ  حيث  اإلنسان،  حقوق  مجاالت  مختلف  في  والباغات  الشكاوى  الهيئة  تتلقى  ذلك  على  وبناًء 

مجموعها خال العام المالي 1441/1440ه )4211( شكوى، وتخضع هذه الشكاوى لعدد من المراحل 

اإلجراء  باتخاذ  وانتهاًء  بدراستها،  مروًرا  واستقبالها،  بالشكوى  التقدم  من  ابتداًء  اإلجرائية  والخطوات 

المناسب بشأنها ثم متابعتها، حيث يتم استقبال أصحاب هذه الشكاوى في الهيئة أو أحد فروعها وتعبئة 

االستمارة المخصصة لهذا الغرض، أو عن طريق الموقع اإللكتروني، أو الفاكس، أو البريد، أو الهاتف، 

أو البريد اإللكتروني.

معهم  التواصل  أو  العاقة  أصحاب  ومقابلة  ومعلوماتها،  الشكاوى  بيانات  ذلك  بعد  وتستكمل 

الستيضاح جوانبها كافة، ومن ثم دراستها في ضوء المعطيات المتاحة، وإخضاع معلوماتها للتمحيص 

الدقيق في ضوء النصوص النظامية والتعليمات المعتمدة، وأحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية 

التي أصبحت المملكة طرًفا فيها، لتحديد ما إذا كانت تدخل ضمن نطاق اختصاص الهيئة من عدمه، 

وما هو أساسها القانوني الذي تستند إليه

ويتم بناًء على ذلك اتخاذ اإلجراء النظامي المناسب، وتتنوع اإلجراءات التي تتخذ في هذا اإلطار لتشمل 

اآلتي:

األول: أن تقرر الهيئة خروج موضوع الشكوى عن اختصاصها بموجب تنظيمها، كالشكاوى المتعلقة 

هذه  وفي  اإلدارية،  القرارات  أو  القضائية،  األحكام  على  االعتراض  أو  األفراد،  بين  المالية  بالمنازعات 

الحالة تقدم اإلدارات المعنية االستشارة النظامية الازمة لصاحب العاقة، ويتم إرشاده إلى الخطوات 

واإلجراءات الواجب عليه اتباعها بحسب طبيعة شكواه.

التحقق من صحة  الهيئة أن موضوع الشكوى يدخل ضمن اختصاصها، حيث تباشر  الثاني: أن تقرر 

محل  معالجة  على  معها  العمل  ثم  ومن  المعنية،  للجهة  الكتابة  خال  من  فيها  الواردة  المعلومات 

الشكوى أو الرفع عن الموضوع للمقام الكريم حسب الحالة.

الثالث: أن تقرر الهيئة ضرورة الوقوف على وقائع الشكوى ميدانيًا، والتحقق من صحة المعلومات 

الواردة.
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رسم توضيحي رقم )8( يبين مراحل تقديم الشكوى ودراستها وإجراءات معالجتها

أ.  الشكاوى الواردة إلى الهيئة حسب الفروع والموضوعات
تصدر فرع الهيئة بمنطقة جازان خال العام المالي 1441/1440ه  فروع الهيئة من حيث عدد الشكاوى 

الواردة، حيث تلقى الفرع )1114( شكوى، تمثل ما نسبته )26,45 ٪( من إجمالي عدد الشكاوى الواردة 

للهيئة، تاه اإلدارة العامة للشكاوى بالمقر الرئيس للهيئة حيث تلقت خال العام ذاته )1090( شكوى 

تمثل ما نسبته )25,88 ٪( من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة، ثم فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة 

الذي تلقى )978( شكوى، بما نسبته )23,22( من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة.

وقد بلغ عدد الشكاوى التي تعلقت موضوعاتها بقضايا العدالة الجنائية )844( شكوى تمثل ما نسبته 

)20,04 %( من إجمالي عدد الشكاوى، كما بلغت الشكاوى المتعلقة بالحماية من العنف )627( شكوى، 

بما يعادل )14,89 %( من إجمالي عدد الشكاوى، في حين بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالهوية والجنسية 

)566( شكوى تمثل )13.44 %( من إجمالي الشكاوى.

والرعاية  والصحة  والتعليم  بالعمل  المتصلة  الموضوعات  في  الشكاوى  من  عدًدا  الهيئة  تلقت  كما 

االجتماعية واللجوء إلى القضاء، كما تلقت عدًدا من الشكاوى في الموضوعات األخرى، شملت التملك، 

والتنمية، والبيئة السليمة، والخصوصية وأمن المعلومات، والرأي والتعبير وغيرها من الموضوعات.

ويوضح الجدول رقم )9( كافة الشكاوى التي وردت للهيئة في العام المالي 1441/1440ه وموضوعاتها 

في المقر الرئيس وكافة الفروع، كما يقارن الجدوالن )10( و )11( عدد الشكاوى التي وردت للهيئة خال 

العامين الماليين 1440/1439ه و1441/1440ه حسب الفروع والموضوعات على التوالي.
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الجدول )9( يبين عدد الشكاوى التي وردت للهيئة خالل العام المالي 1441/1440ه موزعة حسب 
الفروع والموضوعات:
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7.91 %10512921181271942322333العمل
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3528711341631075174% 4.13

4.80 %5432912232227176202الصحة

10.81 %882812911635616280455التعليم

16.67 %1671592043212112141121240702أخرى 3

100 %1090978164220145796185107947411144211اإلجمالي

100 26.45 1.76 2.23 2.54 2.02 1.45 1.88 3.44 5.22 3.89 23.22 25.88 النسبة )%(

1 ويشمل الشكاوى التي تكون موضوعاتها ذات عالقة بــ: الحق في الحياة/الحق في الحرية واألمان الشخصي/ الحق في الحماية من التعذيب والمعاملة 
القاسية/ وحقوق السجناء والموقوفين والمجني عليهم/ الحق في المحاكمة العادلة.

2 ويشمل الشكاوى التي تكون موضوعاتها ذات عالقة بــ: الحق في الضمان االجتماعي/الحماية في حاالت العجز والشيخوخة والطوارئ/المستوى المعيشي 
الكافي.

3 ويشمل الشكاوى التي تخرج موضوعاتها عن نوعية الحقوق المذكورة في هذا البيان مثل: الحق في الحركة والتنقل/ الحق في الزواج وتكوين األسرة// الحق 
في حرية الرأي والتعبير/الحق في البيئة السليمة/الحق في التنمية/الحق في الخصوصية وأمن المعلومات/الحق في التمّلك، وغير ذلك من الحقوق.
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الجدول )10( يقارن بين عدد الشكاوى التي وردت للهيئة خالل العامين الماليين 1440/1439 

و1441/1440ه، حسب الفروع:
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رسم بياني )9( يوضح عدد الشكاوى التي وردت للهيئة خال العامين الماليين حسب الفروع
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الجدول )11( يقارن بين عدد الشكاوى التي وردت للهيئة خالل العامين الماليين 1440/1439 

و1441/1440ه، حسب الموضوعات:
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ب. الشكاوى الواردة إلى الهيئة حسب الجنس

بلغ عدد شكاوى الذكور التي استلمتها الهيئة خال العام المالي 1441/1440ه )2448( شكوى، بنسبة 

)58,13 ٪( من إجمالي عدد الشكاوى، في مقابل )1763( شكوى لإلناث بواقع )41,87 ٪(، وقد كان المقر 

الرئيس للهيئة األكثر استقبااًل لشكاوى الذكور حيث تلقى )728( شكوى من إجمالي )1090(، في حين أن 

فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة كان األكثر استقبااًل لشكاوى اإلناث التي بلغت )535( شكوى من أصل 

)978( شكوى. ويبين الجدول رقم )12( عدد الشكاوى التي وردت للهيئة خال العام المالي 1441/1440ه 

بحسب الجنس.

الجدول )12( يبين عدد الشكاوى التي وردت للهيئة خالل عام 1441/1440ه حسب الجنس.
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ج. الشكاوى الواردة إلى الهيئة بحسب الجنسية

بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة من المواطنين خال العام المالي 1441/1440ه )2430( شكوى، 

بنسبة )57,71 %( من إجمالي الشكاوى، في مقابل )1781( شكوى من غير السعوديين، بواقع )42,29 %(، 

وقد كان المقر الرئيس للهيئة بالرياض هو األكثر استقبااًل لشكاوى المواطنين، حيث تلقى )690( شكوى 

من إجمالي )1090(، في حين كان فرع الهيئة بمنطقة جازان هو األكثر استقبااًل للشكاوى المقّدمة من غير 

السعوديين، حيث بلغت )771( شكاوى من إجمالي  )1114(، ويبين الجدول رقم )13( عدد الشكاوى التي 

وردت للهيئة خال العام المالي 1441/1440ه بحسب الجنسية. 

الجدول )13( يبين عدد الشكاوى التي وردت للهيئة خالل عام 1441/1440ه حسب الجنسية.
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رسم بياني )12( يوضح عدد الشكاوى التي وردت للهيئة حسب الجنسية
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د. الشكاوى الواردة إلى الهيئة حسب انتهاء معالجتها

بلغ عدد الشكاوى التي انتهت معالجتها للعام المالي 1441/1440ه )2881( شكوى، من أصل )4211( 

شكوى تم استامها، بواقع )68.42 %( من إجمالي عدد الشكاوى، في حين بلغت الشكاوى التي ما 

نسبته  ما  وتمثل  شكوى،   )1103( إلنهائها  العاقة  ذات  الحكومية  الجهات  مع  تتواصل  الهيئة  زالت 

)26.19 %( من إجمالي الشكاوى، ويوجد )227( شكوى تحت الدراسة بنهاية العام المالي الذي يغطيه 

هذا التقرير، وتمثل نسبة )5,39 %( من عدد الشكاوى المستلمة خال العام المالي.

1441/1440ه حسب  المالي  العام  للهيئة خال  التي وردت  الشكاوى  )14( عدد  الجدول رقم  ويبين 

انتهاء معالجتها.

الجدول رقم )14( يبين عدد الشكاوى التي وردت للهيئة عام 1441/1440ه حسب انتهاء معالجتها 

النسبةالمجموعحالة الشكوى

68.42 %2881المنتهى منها

26.19 %1103بانتظار رد الجهات المعنية

5.39 %227تحت الدراسة

100 %4211اإلجمالي

رسم بياني )13( يوضح عدد الشكاوى التي وردت للهيئة حسب انتهاء معالجتها

المنتهى منها  
% 68.42

بانتظار رد الجهات المعنية
% 26.19

تحت الدراسة
% 5.39
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وال بد من اإلشارة في هذا الصدد إلى تفاوت مستوى تجاوب الجهات مع طلبات الهيئة بشأن التأكد من 

صحة الشكاوى، حيث تتطلب طبيعة أغلب الشكاوى استكمال المعلومات األساسية بشأن موضوعها، 

وبعث استفسار مكتوب للجهة المعنية للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الشكوى، والرد على 

انتهاكًا  اعتبارها تمثل  الواردة وتقييمها، ومدى  المعلومات  لها في ضوء ذلك مقارنة  ليتسنى  الهيئة، 

ألي من حقوق اإلنسان من عدمه، وتتم عملية التقييم في ضوء أحكام الشريعة اإلسامية، واألنظمة 

التي أصبحت  الدولية  اتفاقيات حقوق اإلنسان  واللوائح السارية المتصلة بموضوع الشكوى، وأحكام 

المملكة طرًفا فيها.

ويمثل التأخر في الرد على استفسارات الهيئة، أو عدم ورود أي إفادة بشأنها، السبب الرئيس لعدم إنهاء 

بعض الشكاوى أو البت فيها، وتعتمد الهيئة في إنهاء الشكاوى ثاثة مسارات:

مع  بالمتابعة  اإلفادة  أو  المرصودة،  المخالفة  معالجة  توضح  المعنية  الجهة  من  إفادة  ورود  األول: 

الشاكي لضمان معالجة موضوعه، أو تشير إلى عدم صحة ما ذكر في الشكوى، أو أن جميع اإلجراءات 

المتخذة بشأن موضوعها كانت موافقة لألحكام النظامية ذات الصلة بموضوع الشكوى وتخضع إفادة 

الجهة لمراجعة وتدقيق الهيئة ومتابعتها.

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

الثالث: تقديم االستشارات النظامية ألصحاب العاقة التخاذ الخطوات اإلجرائية الازمة لدى الجهات 

الحكومية المعنية.
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سابعًا: نشر ثقافة حقوق اإلنسان

ُيعد االهتمام بنشر ثقافة حقوق اإلنسان دليًا على التقدم والتحضر الدال على مدى وعي الشعوب 

اء في أكثر من موضع في  دت عليه الشريعة اإلسامية الغرَّ حضاريًا، وفق مبدأ المساواة بين البشر الذي أكَّ

القرآن الكريم والسنة المطهرة. ومن هذا المنطلق، تهتُم المملكة العربية السعودية بنشر ثقافة حقوق 

الحكومي  القطاع  المؤسسية في  القدرات  وبناء  والتراحم،  والتسامح،  األخوة  مناخ من  اإلنسان، في 

يتفق  وما  السمحة،  اإلسام  رسالة  باستلهام  اإلنسان  لحماية حقوق  ز  المعزِّ أداؤها  ليرتقي  والخاص، 

معها من العهود والمواثيق الدولية.

ت الفقرة )8( من المادة )الخامسة( من تنظيم هيئة حقوق اإلنسان على أن من اختصاصات  وقد نصَّ

العمل على نشر  الوعي بحقوق اإلنسان، واقتراح سبل  لتنمية  العامة  السياسة  الهيئة "وضع  مجلس 

ثقافة حقوق اإلنسان والتوعية بها، وذلك من خال المؤسسات واألجهزة المختصة بالتعليم والتدريب 

واإلعام وغيرها".

أفراد  بين  اإلسام  كفلها  التي  اإلنسان  بحقوق  الوعي  تنمية  إلى  برامجها  خال  من  الهيئُة  وتهدف 

حماية  على  تعمل  التي  المملكة  في  المتبعة  واإلجراءات  والتعليمات  باألنظمة  والتعريف  المجتمع، 

على  والعمل  منها،  والتحذير  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  إلى خطورة  والتنبيه  وتفعيلها،  اإلنسان  حقوق 

ومفاهيمها،  اإلنسان  حقوق  مبادئ  مع  الجمهور  مع  التنفيذي  والسلوك  واإلجراءات  اللوائح  توافق 

والتعريف باألساليب والوسائل التي تساعد على حماية هذه الحقوق.

ولتحقيق التوعية بحقوق اإلنسان، وإنفاذًا لما ورد في تنظيم الهيئة، فقد عملت الهيئة خال السنة 

التدريبية  1441/1440هـ على تنفيذ برامج تثقيفية، من خال المحاضرات والندوات والدورات  المالية 

بمعظم  التوعية  المملكة، شملت  مناطق  التوعوية في معظم  والفعاليات  واألنشطة  العمل  وورش 

الحقوق، إضافة إلى تقديم استشارات حقوقية، من خال المشاركة في المناسبات الدورية التي تعقد 

في الجامعات، أو في المعارض الموسمية.

وأنتجت الهيئة مواد توعوية ُتعنى بقضايا الطفل والمرأة وكبار السن وذوي اإلعاقة والعمال ومكافحة 

عبر  والدولية  اإلقليمية  والصكوك  الوطنية  األنظمة  من  بالعديد  والتعريف  باألشخاص  االتجار  جرائم 

وسائل التواصل االجتماعي، وذلك بهدف الوصول إلى شرائح المجتمع كافة، وتحقيق الهدف التوعوي 

المنشود، وهو التعريف بحقوق اإلنسان داخل المملكة العربية السعودية. وفيما يأتي إيضاح لألنشطة 

التي قدمتها الهيئة لتحقيق ذلك:
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أ-المواد التوعوية:

أنتجت الهيئة خال عام 1441/1440هـ )84( مادة توعوية، لنشر ثقافة حقوق اإلنسان، وذلك من خال 

وسائل التواصل االجتماعي، بهدف التواصل مع أكبر قدر من الشرائح االجتماعية، خصوصًا فئة الشباب.

الجدول )15( يوضح المواد التوعوية التي نشرتها الهيئة

التاريخالمواد التوعويةم

1440/4/25هالحقوق والواجبات في النظام األساسي للحكم.1

2
ــوم العالمــي للغــة  ــل بمناســبة الي ــم بلغــة براي ــرز جهــود المملكــة فــي التعلي أب

ــل. براي
1440/4/28ه

1440/5/1هنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.3

1440/5/7هالضوابط العامة لـبيئة العمل .4

1440/5/9هحقوق المرأة العاملة في إجازة الوضع.5

1440/5/11هحقوق المرأة العاملة عند العودة لمزاولة عملها بعد إجازة الوضع.6

1440/5/14هالخدمات االجتماعية الملزمة للمنشأة بحسب  نظام العمل.7

1440/5/17هالمهمات وااللتزامات التي من شأنها المحافظة على البيئة.8

1440/5/29هنظام الضمان االجتماعي.9

1440/6/1هإجراءات الشكاوى في هيئة حقوق اإلنسان.10

1440/6/13هنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية.11

1440/6/21هالقواعد المنظمة الستقبال المجني عليهم في جرائم االتجار باألشخاص.12

13
أبــرز األوامــر والقــرارات الخاصــة بالمــرأة الســعودية خال العقــد 2009 – 2019م 

بمناســبة اليــوم العالمــي للمرأة.
1440/7/1ه

14. )UPR( 1440/7/6هاالستعراض الدوري الشامل

1440/7/9هالميثاق العربي لحقوق اإلنسان بمناسبة اليوم العربي لحقوق اإلنسان.15

1440/7/13هاإلطار النظامي والمؤسسي لذوي اإلعاقة وأبرز حقوقهم.16
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1440/7/13هالترتيبات والخدمات التيسيرية في بيئة العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة.17

18
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري وتقريــر المملكة بشــأنها، 

بمناســبة اليــوم العالمــي للقضــاء علــى التمييــز العنصري.
1440/7/14ه

1440/7/17هالمؤشرات العامة لضحايا االتجار باألشخاص.19

1440/8/2هحقوق المرضى، بمناسبة اليوم العالمي للصحة.20

21
المصنفــات المحميــة وحقــوق األداء العلنــي بمناســبة اليــوم العالمــي للكتــاب 

وحقــوق المؤلــف.
1440/8/18ه

22
أبــرز مهمــات واختصاصــات الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة بمناســبة اليــوم 

العالمــي للملكيــة الفكريــة.
1440/8/20ه

1440/8/25هقرارات عدلية عززت حقوق المرأة، وأسهمت في تمكينها.23

1440/8/30هالحق في المحافظة على الذوق العام.24

25
ــوم العالمــي  ــرز أهــداف واختصاصــات مجلــس شــؤون األســرة بمناســبة الي أب

لألســرة.
1440/9/10ه

26
تنظيــم خدمــات المعتمريــن وزوار المســجد النبــوي الشــريف القادميــن مــن 

خــارج المملكــة.
1440/9/12ه

1440/9/26هحقوق غير المدخنين، بمناسبة اليوم العالمي لامتناع عن تعاطي التبغ.27

1440/10/8هحظر العمل تحت الشمس خال الصيف.28

1440/10/9هحظر عمل الطفل، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل األطفال.29

1440/10/13هحقوق المصابين بمتازمة العوز المناعي المكتسب "اإليدز" وواجباتهم.30

1440/10/14هالحقوق والمزايا في نظام اإلقامة المميزة.31

32
الضوابــط الخاصــة بوضــع األطفــال الســعوديين فــي الخــارج مــن أب ســعودي 

وأم غيــر ســعودية.
1440/10/16ه

1440/10/17هحقوق الاجئين بمناسبة اليوم العالمي لاجئين.33

1440/10/21هالترتيبات الخاصة بأوالد المواطنة السعودية من غير السعودي.34

1440/10/23هحقوق المرضى النفسيين.35

1440/10/30هنظام التنفيذ.36



التقرير السنوي 1440هـ - 1441هـ / 2019م 74

اختصاصات الهيئة

1440/11/7ه حقوق المستهلك على موفر الخدمة في نظام التجارة اإللكترونية.37

1440/11/12ه مبادرة األولوية لهم الموجهة لكبار السن وذوي اإلعاقة والمرأة38

39
حقــوق المســتهلك فــي حمايــة المنافســة العادلــة وتشــجيعها، ومكافحــة ومنــع 

الممارســات االحتكارية.
1440/11/13ه 

1440/11/18ه مبادرة طريق مكة.40

41
نظــام  أحــكام  ومخالفــات  المغشــوش  المنتــج  شــراء  مــن  المتضرريــن  حــق 

التجــاري. الغــش  مكافحــة 
1440/11/19ه 

1440/11/22ه تنظيم صندوق النفقة.42

1440/11/25ه مؤشرات استغال العمالة المنزلية.43

44
االتجــار  لمكافحــة  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  باألطفــال  االتجــار  مؤشــرات   

باألشــخاص.
1440/11/27ه 

45
مؤشــرات العمــل أو الخدمــة قســرًا، بمناســبة اليــوم العالمــي لمكافحــة االتجــار 

باألشــخاص.
1440/11/28ه 

1440/12/3هبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 46.2030

1440/12/5هحقوق حجاج الداخل والخارج.47

1440/12/17هحقوق المستهلك فيما يتعلق باإلعان والترويج للمنتجات الغذائية.48

49
أبــرز أعمــال مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية، بمناســبة اليــوم 

العالمــي للعمــل اإلنســاني.
1440/12/18ه

1440/12/20هضوابط سكن العمال خارج العمران.50

1440/12/21هحقوق األحداث.51

1440/12/26هحقوق المرأة العاملة على صاحب العمل.52

53
الحــاالت التــي يجــوز فيهــا نقــل خدمــات العامل/العاملــة مــن فئــة عمــال الخدمــة 

المنزليــة ومــن فــي حكمهــم إلــى صاحــب عمــل آخــر. 
1440/12/27ه

1441/1/2ه حقوق العامل في األجور واإلجازات وساعات العمل وفترات الراحة.54

55
المبــادئ العامــة للميثــاق األخاقــي للعامليــن فــي القطــاع الخيــري، بمناســبة 

اليــوم العالمــي للعمــل الخيــري. 
1441/1/6ه 

56
اإلجــراءات والجهــود اإلنســانية التــي قامــت بهــا المملكــة خــال األزمــة القطريــة 

فيمــا يتعلــق بالحــاالت اإلنســانية.
1441/1/8ه 
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1441/1/9ه نظام التعليم، بمناسبة اليوم العالمي لمحو األمية.57

58
برنامــج التحــول الوطنــي، أحــد برامــج رؤيــة المملكــة 2030 بمناســبة اليــوم 

الوطنــي.
1441/1/24ه 

1441/1/27ه حقوق المستهلك في حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية.59

60
لجنــة كبــار الســن فــي مجلــس شــؤون األســرة، بمناســبة اليــوم العالمــي لكبــار 

الســن.
1441/2/1ه 

1441/2/2ه حقوق كبار السن في األنظمة الوطنية والصكوك الدولية.61

1441/2/11ه نظام الرعاية الصحية النفسية، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.62

1441/2/15ه حقوق الُمدعي والُمدعى عليه في نظام المرافعات الشرعية.63

1441/2/23ه الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل.64

1441/3/13ه الحقوق التعاقدية والمالية لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.65

1441/3/14ه حق الطفل في التعليم.66

1441/3/17ه حقوق مرضى السكري، بمناسبة اليوم العالمي للسكري.67

68
جهــود المملكــة فــي المصالحــة بيــن دول القــرن اإلفريقــي، بمناســبة اليــوم 

العالمــي للتســامح.
1441/3/19ه 

1441/3/21ه جهود المملكة في حماية حقوق الطفل.69

1441/3/22ه المحظورات المتصلة بحماية الطفل..70

1441/3/23ه حقوق الطفل في األنظمة السعودية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل.71

72
معــًا للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، بمناســبة اليــوم العالمــي للقضــاء علــى 

العنــف ضــد المــرأة.
1441/3/28ه 

73
اليــوم العالمــي للتضامــن مــع الشــعب  دعــم المملكــة لألونــروا، بمناســبة 

لفلســطيني. ا
1441/4/2ه

1441/4/3هأبرز تطورات حقوق اإلنسان في عهد الملك سلمان بمناسبة يوم البيعة.74

1441/4/4هحقوق مرضى اإليدز بمناسبة اليوم العالمي لإليدز.75

76
خدمــة أولويــة لتيســير حصــول ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن ومرضــى الرعايــة 

الخدمــات الصحيــة. المنزليــة علــى  الصحيــة 
1441/4/5ه
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77
حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، بمناســبة اليــوم العالمــي لألشــخاص ذوي 

اإلعاقــة.
1441/4/6ه

1441/4/11هبرنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 78.2030

79
التعــاون الوطنــي واإلقليمــي والدولــي لـــهيئة حقــوق اإلنســان فــي مجــال حقوق 

اإلنســان، بمناســبة اليــوم العالمــي لحقوق اإلنســان.
1441/4/13ه

1441/4/16هحقوق المرضى في الطوارئ.80

81
دور اللغــة العربيــة فــي حفــظ ونشــر حضــارة اإلنســان وثقافتــه، بمناســبة اليــوم 

العالمــي للغــة العربيــة.
1441/4/21ه

1441/4/22هحقوق الطفل في الطوارئ.82

83
المســاعدات المقدمــة للزائريــن اليمنييــن والســوريين للمملكــة، بمناســبة اليــوم 

العالمــي للتضامن اإلنســاني.
1441/4/23ه

1441/4/26هالشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران.84
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ب- المحاضرات والندوات

أقامت الهيئة خال عام 1441/1440هـ )101( محاضرة وندوة علمية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان 

في المجتمع، موضحة تفصيًا في الجدول التالي:

الجدول )16( يوضح المحاضرات والندوات التي أقامتها الهيئة حسب المنطقة.

التاريخالمنطقةالمحاضرات والندواتم

1
محاضــرة وركــن توعــوي، بمناســبة اليــوم العالمــي لليتيــم بقاعــة 

تبــوك الكبــرى.
1440/5/13هـتبوك

2
نــدوة )نشــر وتعزيــز مفهــوم ثقافــة حقــوق اإلنســان عبــر الفــن 

جــازان. بجامعــة  التشــكيلي( 
1440/5/22هجازان

3
محاضــرة وركــن توعــوي فــي المتوســطة الحاديــة عشــرة للبنــات، 

للتعريــف بالعنــف األســري.
1440/5/24هـتبوك

4
محاضــرة وركــن توعــوي عــن الســامة الشــخصية للطفــل بالروضــة 

الثانيــة بمنطقــة تبــوك.
1440/6/8هـتبوك

5
ــاإلدارة  ــدوات ب محاضــرة )التنمــر أســبابه وطــرق عاجــه( بقاعــة الن

ــل. ــم بمنطقــة حائ العامــة للتعلي
1440/6/13هـحائل

6
ــز حقــوق  ــة وتعزي ــة حقــوق اإلنســان فــي حماي محاضــرة  )دور هيئ
اإلنســان والحــق فــي الحمايــة مــن العنــف واإليــذاء( بــإدارة تعليــم 

المخــواة للبنــات.
1440/6/15هـمكة المكرمة

7
نــدوة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالشــراكة مــع مكتــب هيئــة 

األمــم المتحــدة بالمملكــة.
1440/6/15هالرياض

8
محاضــرة )حقــوق الطفــل وحمايتــه مــن اإليــذاء( بابتدائيــة حمــرة 

ــا. علكــم بأبه
1440/6/19هـعسير

9
محاضــرة تعريفيــة بحقــوق اإلنســان بالتعــاون مــع جامعــة الملــك 

فيصــل.
1440/6/26هالرياض

1440/6/29هجازانمحاضرة بعنوان ) االتجار باألشخاص ( بشرطة منطقة جازان10

1440/6/30هالرياضندوة تمكين المرأة في المملكة.11

12
نــدوة بمناســبة االحتفــال باليــوم العالمــي للمــرأة بمســرح جامعــة 

جــازان.
1440/7/6هجازان
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13
محاضــرة وركــن توعــوي بمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة بجمعيــة 

األميــر فهــد بــن ســلطان االجتماعيــة.
1440/7/6هـتبوك

14
محاضــرة ) نحــو تمكيــن المــرأة 2030( بمناســبة اليــوم العالمــي 

للمــرأة.
1440/7/6هـمكة المكرمة

15
محاضــرة ضمــن البرنامــج التثقيفــي لمنســوبي األمــن العــام بقاعة 

األميــر محمــد بــن نايــف بشــرطة الجــوف.
1440/7/11هـالجوف

16
التعليــم  إدارة  فــي  المــدارس(  فــي  العنــف  )ظاهــرة  محاضــرة 

حائــل. بمنطقــة 
1440/7/11هـحائل

17
ــز حقــوق  ــة وتعزي ــة حقــوق اإلنســان فــي حماي محاضــرة )دور هيئ
اإلنســان بالمملكــة والحــق فــي الحمايــة مــن العنــف واإليــذاء( 

بــإدارة تعليــم المخــواة للبنــات.
1440/7/12هـمكة المكرمة

18
محاضــرة ولقــاء تعريفــي عــن أبــرز األوامــر والقــرارات المتعلقــة 

العالمــي للمــرأة. اليــوم  بالمــرأة الســعودية بمناســبة 
1440/7/13هـتبوك

19
محاضــرة توعويــة بمناســبة اليــوم العربــي لحقــوق اإلنســان بالكليــة 

التقنيــة بالجوف.
1440/7/13هـالجوف 

20
محاضــرة )نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان والتربيــة عليهــا( بمناســبة 
اليــوم العربــي لحقــوق اإلنســان بثانويــة مــدارس ريــاض الصالحيــن 

للبنيــن.
1440/7/13هـتبوك

21
ــة،  ــة النهاري ــز التحــدي للرعاي ــات فــي مرك ــة لألمه محاضــرة توعوي

بمناســبة اليــوم العالمــي لمتازمــة داون.
المنطقة 
الشرقية

1440/7/14هـ

محاضرة تعريفية بحقوق اإلنسان بإسكان قوى األمن.22
الحدود 
الشمالية

1440/7/17هـ

23
محاضــرة وركــن توعــوي فــي وحــدة الحمايــة االجتماعيــة -  وزارة 
المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ، بمناســبة اليــوم العالمــي 

للمــرأة.
1440/7/18هـتبوك

1440/7/18هـالرياضمحاضرة تعريفية بحقوق اإلنسان في مدارس الروابي .24

25
محاضــرة )مفهــوم حقــوق اإلنســان ودور الهيئــة( بالمعهــد العلمــي 

. بصبيا
1440/7/19هجازان

26
نــدوة بعنــوان " العدالــة الجنائيــة وحقــوق اإلنســان" بجامعــة الملــك 

لد خا
1440/7/25هـعسير

1440/7/25هـالقصيملقاء تعريفي باالتجار باألشخاص بشرطة منطقة القصيم 27
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28
رعايــة  بمركــز  اإلنســان  حقــوق  ثقافــة  لنشــر  توعويــة  محاضــرة 

الموهوبــات.
1440/7/26هـالجوف

29
محاضــرة )التعريــف بالهيئــة واألنظمــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان( 

بمتوســطة المعرفــة األهليــة بجــازان.
1440/7/26هـجازان

30
ــز  ــى التميي ــوم العالمــي للقضــاء عل ــال بالي ــدوة بمناســبة االحتف ن

العنصــري.
1440/7/26هجازان

31
محاضــرة وركــن توعــوي ضمــن الملتقــى الثقافــي األول للقانــون 

فــي المكتبــة العامــة بجــدة.
1-1440/8/7هـمكة المكرمة

32
باألشــخاص  االتجــار  جرائــم  مكافحــة  عــن  توعويــة  محاضــرة 

بالجــوف. العــام  األمــن  بمســرح  العــام  األمــن  لمنســوبي 
1440/8/2هـالجوف

33
محاضــرة بمناســبة اليــوم العربــي لحقــوق اإلنســان بجامعــة أم 

القــرى.
1440/8/2هـمكة المكرمة

34
محاضــرة ) كيفيــة حمايــة الطفــل مــن اإليــذاء( بمناســبة اليــوم 

الريــان. للخدمــة االجتماعيــة بمركــز صحــي  العالمــي 
1440/8/2هـمكة المكرمة

35
محاضــرة ضمــن برنامــج األمــن العــام التثقيفــي لمنســوبي األمــن 

العام.
المنطقة 
الشرقية

1440/8/4هـ

1440/8/12هـمكة المكرمةمحاضرة في هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة.36

16-1440/8/19هـمكة المكرمةمحاضرة بمناسبة مؤتمر سامة المرضى.37

38
محاضــرة عــن )االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال 
االجتماعــي  اإلشــراف  إدارة  مــع  بالتعــاون  العنصــري(  التمييــز 

اإليوائيــة. الــدور  ومتابعــة 
1440/8/19هـتبوك

39
ــز  ــى التميي ــوم العالمــي للقضــاء عل ــال بالي ــدوة بمناســبة االحتف ن

العنصــري.
1440/8/26هجازان

40
محاضــرة عــن )االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال 
تبــوك قســم  العــام بمنطقــة  الســجن  فــي  العنصــري(  التمييــز 

النســاء.
1440/8/26هـتبوك

41
لقــاء تعريفــي عــن اختصاصــات الهيئــة ومهماتهــا بجامعــة الحــدود 

الشــمالية.
الحدود 
الشمالية

1440/9/9هـ

42
لقــاء تعريفــي باختصاصــات الهيئــة ومهماتهــا بالمحكمــة الجزائيــة 

بالمنطقــة.
الحدود 
الشمالية

1440/9/16هـ

43
لقــاء تعريفــي باختصاصــات الهيئــة ومهماتهــا بفــرع النيابــة العامــة 

بالمنطقــة.
الحدود 
الشمالية

1440/9/22هـ
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44
محاضــرة )العنــف األســري ضــد المــرأة( بوحــدة الحمايــة االجتماعيــة 

بفــرع وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فــي جــازان.
1440/10/2هـجازان

1440/10/10هـمكة المكرمةمحاضرة للتعريف بهيئة حقوق اإلنسان بمدرسة طليطلة.45

46
محاضــرة )التشــريعات الوطنيــة واأُلطــر المؤسســية التــي أنجزتهــا 
المملكــة لحمايــة وتعزيــز حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة( بمركــز 

التأهيــل الشــامل.
1440/10/14هـتبوك

47
محاضــرة )نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان والتربيــة عليهــا( مجمــع 

األمــل للصحــة النفســية.
1440/10/15هـتبوك

48
محاضــرة )العنــف األســري ضــد المــرأة( بوحــدة الحمايــة االجتماعيــة 

بفــرع وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فــي جــازان.
1440/10/22هـجازان

49
محاضــرة تثقيفيــة، بمناســبة اليــوم العالمــي لمســاندة ضحايــا 

التعذيــب بالســجن العــام.
1440/10/23هـتبوك

50
محاضــرة )مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 
لمســاندة ضحايــا  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  القاســية(  العقوبــة 

العــام. بالســجن  التعذيــب 
1440/10/23هـحائل

51
محاضــرة )مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 
لمســاندة ضحايــا  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  القاســية(  العقوبــة 

االجتماعيــة. الماحظــة  بــدار  التعذيــب 
1440/10/23هـحائل

52
لمســاندة ضحايــا  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  تثقيفيــة  محاضــرة 

الجــوازات شــعبة  الوافديــن  إدارة  بمبنــى  التعنيــف 
1440/10/30هـتبوك

53
االتجــار  جرائــم  لمكافحــة  والدوليــة  الوطنيــة  )المعاييــر  نــدوة 

. باألشــخاص(
1440/11/26هـمكة المكرمة

54
نــدوة بمناســبة اليــوم العالمــي لمكافحــة جرائم االتجار باألشــخاص 

علــى مســرح الغرفــة التجارية.
1440/11/27هحائل

55
االتجــار  جرائــم  لمكافحــة  والدوليــة  الوطنيــة  )المعاييــر  نــدوة 

. باألشــخاص(
1440/11/27هالرياض

56
االتجــار  جرائــم  لمكافحــة  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  محاضــرة 

الجــوازات. شــعبة  الوافديــن  إدارة  بمبنــى  باألشــخاص 
1440/11/28هـتبوك

57
االتجــار  جرائــم  لمكافحــة  والدوليــة  الوطنيــة  )المعاييــر  نــدوة 

. باألشــخاص(
المنطقة 
الشرقية

1440/11/28ه

58
نــدوة )مكافحــة جرائــم االتجــار باألشــخاص وجهــود المملكــة فــي 
هــذا المجــال( بمناســبة اليــوم العالمــي لمكافحــة جرائــم االتجــار 

باألشــخاص بمكتــب األســس للخدمــات العماليــة.
1440/11/29هـحائل
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59
محاضــرة وركــن توعــوي بمناســبة اليــوم العالمــي لمكافحــة جرائــم 

االتجــار باألشــخاص بمنتــزه األميــر فهــد بــن ســلطان.
1440/12/2هـتبوك

1440/12/21هـتبوكمحاضرة وركن توعوي بمستشفى الوالدة.60

1441/1/11هـالجوفندوة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان بالمتوسطة الثانية بسكاكا.61

1441/1/18هـالجوفندوة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان بالمتوسطة التاسعة بسكاكا.62

1441/1/19هـالجوفندوة  للتوعية بحقوق الطفل باالبتدائية الثانية عشرة بسكاكا.63

64
نــدوة للتوعيــة بحقــوق الطفــل باالبتدائيــة الثانيــة لتحفيــظ القــرآن 

بســكاكا.
1441/1/25هـالجوف

65
محاضــرة )حقــوق الطفــل وحمايتــه مــن اإليــذاء( بمناســبة أســبوع 

رفــق بابتدائيــة تحفيــظ الرابعــة بالرصــراص.
1/ 1441/2هـعسير

66
محاضــرة وركــن توعــوي بمناســبة اليــوم العالمــي لكبــار الســن 

التخصصــي. فهــد  الملــك  بمستشــفى 
1441/2/4هـتبوك

67
ــة  ــف بمهمــات الهيئ ــة للتعري ــات جامعــة طيب لقــاء تعريفــي لطالب

ودورهــا واختصاصاتهــا .
المدينة 
المنورة 

1441/2/08ه 

68
ــة( بالتعــاون مــع مكتــب الضمــان  محاضــرة )حقــوق المــرأة العامل

ــي. االجتماع
1441/2/9هـتبوك

69
محاضــرة التعريــف بهيئة حقوق اإلنســان ومهماتهــا واختصاصاتها 

بالمتوســطة الســابعة عشرة بعرعر.
الحدود 
الشمالية

1441/2/9هـ

70
والمتوســطة  الثامنــة  باالبتدائيــة  الطفــل(  )خــط مســاندة  نــدوة 

التاســعة.
1441/2/10هـالجوف

محاضرة ) حقوق اإلنسان( بمكتب تعليم غرب الدمام.71
المنطقة 
الشرقية

1441/2/21هـ

72
محاضــرة التعريــف بهيئة حقوق اإلنســان ومهماتهــا واختصاصاتها 

باالبتدائيــة الثانيــة والثاثــون للبنات بعرعر.
الحدود 
الشمالية

1441/2/23ه

73
محاضــرة التعريــف بهيئة حقوق اإلنســان ومهماتهــا واختصاصاتها 

بالثانويــة التاســعة بعرعر.
الحدود 
الشمالية

1441/2/25هـ

1441/2/29هـتبوكمحاضرة وركن توعوي باالبتدائية )66(.74

1441/3/1هـالجوفندوة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان بالثانوية األولى بسكاكا.75

1441/3/8هـالجوفندوة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان باالبتدائية الثانية بسكاكا.76
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محاضرة )حقوق الطفل في المدرسة والمنزل( بالحرس الوطني.77
المنطقة 
الشرقية

1441/3/8هـ

78
واالتصــال  اإلعــام  بــإدارة  اإلنســان  حقــوق  مبــادئ  محاضــرة 

لتعليــم. با
الحدود 
الشمالية

1441/3/8هـ

79
لحــاالت  المبكــر  واالكتشــاف  الشــخصية  )الحمايــة  محاضــرة 

بالظهــران. الجويــة  بالقاعــدة  التحــرش( 
المنطقة 
الشرقية

1441/3/9هـ

1441/3/9هـالجوفندوة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان بالمتوسطة الثانية بسكاكا.80

81
باالبتدائيــة  واختصاصاتهــا  ومهماتهــا  بالهيئــة   تعريفــي  لقــاء 

للبنــات. عشــرة  السادســة 
الحدود 
الشمالية

1441/3/10ه

1441/3/15هـالجوفندوة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان باالبتدائية الخامسة بسكاكا.82

83
محاضــرة توعويــة ) االكتشــاف المبكر لحــاالت التحرش ( باالبتدائية 

الســابعة عشــر للبنات .
المنطقة 
الشرقية

1441/3/22هـ

84
الثانيــة  بالروضــة  للطفــل  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  محاضــرة 

األمــن. قــوى  بإســكان 
الحدود 
الشمالية

1441/3/23هـ

85
 ) التحــرش  لحــاالت  المبكــر  االكتشــاف   ( توعويــة  محاضــرة 
بســيهات  الطفــل  لضيافــة  الطفولــة  ألــوان  مركــز  لمنســوبات 

للطفــل. العالمــي  اليــوم  بمناســبة 

المنطقة 
الشرقية

1441/3/23هـ

1441/3/27هالرياضندوة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة.86

87
محاضــرة بمناســبة اليــوم العالمــي للقضــاء علــى العنــف ضــد 

المــرأة بمنتــزه األميــر فهــد بــن ســلطان.
1441/3/29هـتبوك

محاضرة )حقوق اإلنسان( بمكتب تعليم شرق الدمام.88
المنطقة 
الشرقية

1441/3/30هـ

89
محاضــرة وركــن توعــوي بمناســبة اليــوم العالمــي للقضــاء علــى 

ــوك. ــات بتب ــة للبن ــة التقني ــف ضــد المــرأة بكلي العن
1441/3/30هـتبوك

90
ــف  ــى العن ــوم العالمــي للقضــاء عل ــال بالي ــدوة بمناســبة االحتف ن

ضــد المــرأة بجامعــة جــازان.
1441/4/4هـجازان

1441/4/4هـالجوفندوة بمناسبة اليوم العالمي للطفل بالروضة الحكومية الثالثة.91

92
اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  محاضــرة 

العشــرون. بالروضــة 
1441/4/6هـتبوك
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93
ــوم العالمــي  ــرع بمناســبة الي ــر الف ــة بمق محاضــرة وورشــة تدريبي

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
المنطقة 
الشرقية

1441/4/8هـ

94
نــدوة حقــوق اإلنســان رؤيــة نحــو المســتقبل بالتعــاون مــع مكتــب 

األمــم المتحــدة.
1441/4/13هالرياض

95
ــة 2030( بمناســبة  ــا وفــق رؤي ــدوة )حقــوق اإلنســان وتطبيقاته ن

ــوم العالمــي لحقــوق اإلنســان. الي
الحدود 
الشمالية

1441/4/13ه

96
محاضــرة التطــورات فــي مجــال حقــوق اإلنســان فــي المملكــة 

بالتعــاون مــع وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة.
1441/4/13هالرياض

1441/4/13هـالجوفندوة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان بالثانوية األولى.97

98
محاضــرة بمناســبة اليــوم العالمــي لحقــوق اإلنســان بمــدارس دار 

الحنــان النموذجيــة.
1441/4/14هـتبوك

99
محاضــرة بمناســبة اليــوم العالمــي لحقــوق اإلنســان فــي إدارة 

تعليــم منطقــة عســير.
1441/4/14هعسير

100
محاضــرة تعريفيــة بحقــوق اإلنســان فــي مكتــب مكافحــة التســول 

بالريــاض.
1441/4/15هالرياض

101
ــوان ) حقــوق  محاضــرة فــي ملتقــى رواء لإلرشــاد االجتماعــي بعن

ــاء الســجناء (  ــة أبن اإلنســان وجهــود المملكــة فــي رعاي
المدينة 
المنورة

1441/4/22ه
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ج- ورش العمل والدورات التدريبية

أقامت الهيئة خال عام 1441/1440هـ )24( ورشة عمل ودورة تدريبية، بهدف تدريب المشاركين فيها 

اإلنسان وتعريفهم  الحكومية واألهلية على حماية وتعزيز حقوق  والجهات  المؤسسات  أو  األفراد  من 

باالتفاقيات واألنظمة ذات العاقة، وتزويد الملتحقين بها بالمهارات والمعارف الازمة ألداء مهمات 

الجدول  ويوضح  وأساليبها،  اإلنسان  حقوق  ثقافة  نشر  دائرة  وتوسيع  المطلوب،  الوجه  على  عملهم 

التالي موضوعاتها وأماكن إقامتها.

الجدول )17( يوضح ورش العمل والدورات التدريبية التي أقامتها الهيئة حسب المنطقة

التاريخالمنطقةورش العمل / الدورات التدريبيةم

24 – 25/ 1440/5هـ الرياضورشة عمل عن قضايا الضحايا في حقوق اإلنسان.1

28 – 29 /1440/5هـ الرياضورشة عمل عن مؤشرات حقوق اإلنسان.2

1440/6/2هالرياضورشة عمل تحضيرية لندوة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.3

ورشة عمل عن االبتزاز اإللكتروني بالثانوية األولى بالربيعية.4
المنطقة 
الشرقية

1440/6/29هـ

5
الدولــي  والنظــام  اإلنســان  حقــوق  مفهــوم  تدريبــي  برنامــج 

عملــه. وآليــات 
7/24-1440/8/6همكة المكرمة 

6
الوطنــي  اإلحالــة  نظــام  آليــة  بإحــداث  خاصــة  عمــل  ورشــة 

باألشــخاص. االتجــار  جرائــم  لمكافحــة 
2-1440/8/3هالرياض

7

دورة تدريبيــة لمنســوبي وزارة الدفــاع بعنــوان )مبــادئ القانــون 
للجنــة  اإلقليميــة  البعثــة  مــع  بالتعــاون  اإلنســاني(  الدولــي 
الدوليــة للصليــب األحمــر لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

ــة. العربي

9-1440/8/13همكة المكرمة

8
برنامــج اإلعــام اإلنســاني للصحفييــن بالتعــاون مــع أكاديميــة 

األميــر أحمــد بــن ســلمان لإلعــام التطبيقــي.
17-1441/8/19هالرياض

9
ــة 2030 وأهــداف  ــة المملك ــي رؤي ــوق اإلنســان ف منظــور حق

التنميــة المســتدامة.
1440/8/27هالرياض

10
الزيــارة الميدانيــة الرابعــة للمســؤولين الرســميين فــي الجهــات 
المتحــدة  األمــم  مفوضيــة  لمكتــب  المختلفــة  الحكوميــة 

اإلنســان. لحقــوق 
12-1440/11/16هجنيف
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11
ضــروب  مــن  وغيــره  التعذيــب  )مناهضــة  عــن  عمــل  ورشــة 

القاســية(. العقوبــة  أو  المعاملــة 
1440/11/27هـحائل

12
ورشــة عمــل عــن احتــرام حقــوق اإلنســان فــي ســياق مكافحــة 

اإلرهــاب.
17-1441/1/19هالرياض

13
ورشــة عمــل تدريبيــة عــن )الحماية الشــخصية( لطالبــات المرحلة 

االبتدائيــة بمــدارس رنــد العالمية.
المنطقة 
الشرقية

1441/1/20ه

14
ورشــة عمــل عــن دور الجمعيــات والمؤسســات األهليــة فــي 

ــحقوق اإلنســان. ــة لـ ــات الدولي ــات اآللي ــذ توصي ــة تنفي متابع
21-1441/2/22هالرياض

15
برنامــج تدريبــي عــن اآلليــة الوطنيــة إلعــداد التقاريــر والمتابعــة 

وقاعــدة البيانــات الوطنيــة لتتبــع توصيــات اآلليــات الدوليــة.
7-1441/3/9هالرياض

16
برنامــج تدريبــي بمركــز تدريــب قــوات أمــن المنشــآت لنشــر 

ثقافــة حقــوق اإلنســان بيــن الجهــات الحكوميــة.
المدينة 
المنورة

1441/3/13هـ - 
1441/6/12ه 

1441/3/23هالرياضورشة عمل التنمر وحقوق الطفل. 17

18
ورشــة تفاعليــة لألطفــال فــي مقــر المدرســة )62( االبتدائيــة 

بمينــاء الدمــام بمناســبة اليــوم العالمــي للطفــل.
 المنطقة 
الشرقية 

1441/4/6ه

19
حلقــة نقــاش األســاليب المثلــى إلدمــاج األطفــال مــن ذوي 

اإلعاقــة فــي مؤسســات التعليــم.
1441/4/6هالرياض

20
برنامــج تدريبــي لمنســوبات مركــز التأهيــل الشــامل بعنــوان 
حقــوق  حمايــة  فــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  )جهــود 

.) دقيــق  وتطبيــق  ثابــت  مبــدأ  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 

المدينة 
المنورة 

1441/4/11ه

21
اإلنســان  لحقــوق  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  عمــل  ورشــة 

ســلمان. الملــك  بمستشــفى 
1441/4/13هـحائل

22
اإلنســان  العالمــي لحقــوق  اليــوم  تدريبــي بمناســبة  برنامــج 
والمواثيــق  األنظمــة  فــي  الســجناء  حقــوق  )حمايــة  بعنــوان 

الدوليــة(.

المدينة 
المنورة

1441/4/13هـ

23
البحــث والتحقيــق فــي مجــال  إجــراءات  عــن  تدريبــي  برنامــج 

باألشــخاص. االتجــار  جرائــم 
25- 28 / 4 /1441هـالرياض

24
ورشــة عمــل بمناســبة اليــوم العالمــي لحقــوق اإلنســان بمقــر 

جمعيــة ود الخيريــة للتكافــل والتنميــة األســرية.
المنطقة 
الشرقية

1441/4/29هـ
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د-األنشطة والفعاليات التوعوية

أقامت الهيئة خال عام 1441/1440هـ )178( نشاطًا وفعاليًة توعوية، في معظم مناطق المملكة، 

بهدف نشر ثقافة حقوق اإلنسان والتعريف بالهيئة وأنشطتها واإلجابة عن استفسارات الجمهور وتقديم 

االستشارات الازمة لهم، وإيضاح ذلك في الجدول التالي:

الجدول )18( يوضح األنشطة والفعاليات التوعوية التي أقامتها الهيئة حسب المنطقة.

التاريخالمنطقةورش العمل / الدورات التدريبيةم

4/13-1440/5/3هالرياضجناح توعوي في المهرجان الوطني للتراث والثقافة.1

19-1441/4/30همكة المكرمةركن توعوي بمعرض جدة الدولي للكتاب.2

3
الدولــي  حائــل  لرالــي  المصاحبــة  بالفعاليــات  توعــوي  جنــاح 

2019م.
حائل

1440/4/25ه
1440/5/4ه

4
ــة بمناســبة  ــة محافظــة النعيري ركــن توعــوي بالتعــاون مــع أمان

ــة 18. ــع النعيري مهرجــان ربي
المنطقة 
الشرقية

1440/5/2هـ

3-1440/5/12هـالقصيمركن توعوي بمعرض الكتاب ببريدة.5

6
جنــاح توعــوي بمهرجــان الزيتــون الحــادي عشــر بمركــز عبداإللــه 

الحضــاري.
1440/5/17هـالجوف

19-1440/5/25همكة المكرمةركن توعوي بمناسبة مهرجان الربيع بمحافظة المويه.7

8
للتوعيــة  واســتمتع(  ســالمًا  )ابــق  حملــة  فــي  توعــوي  ركــن 

القــرى. أم  بجامعــة  الطفــل  بحقــوق 
28-1440/5/30هـمكة المكرمة

9
ركــن توعــوي بمناســبة المؤتمــر الدولــي للموهوبيــن مــن ذوي 

اإلعاقــة بجمعيــة اإلرادة.
28-1440/5/30هـمكة المكرمة

10
التعليــم  بــإدارة  زيــارة توعويــة لنشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان 

القريــات. بمحافظــة 
1440/6/8هالجوف

1440/6/8همكة المكرمةركن توعوي بمعرض جدة الدولي للسياحة والسفر.11

1440/6/8هـالقصيمركن توعوي بثانوية الريان ببريدة.12

1440/6/19هـالباحةركن توعوي في مهرجان ربيع قلوة.13
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14
ركــن توعــوي لطــاب المرحلــة الثانويــة بمعــرض الشــراكات 

الكســائي. بثانويــة  المجتمعيــة 
1440/6/20هـحائل

15
ركــن توعــوي بمستشــفى الملــك فهــد للقــوات المســلحة فــي 
المؤتمــر الثانــي لمركــز حمايــة األســرة والطفــل مــن العنــف 

واإلهمــال بجــدة.
20-1440/6/22هـمكة المكرمة

1440/6/22هـالقصيمركن توعوي بثانوية محمد العبودي ببريدة.16

17
ركــن توعــوي بتنظيــم المديريــة العامــة للدفــاع المدني بمناســبة 
الظهــران  معــارض  بمركــز  المدنــي  للدفــاع  العالمــي  اليــوم 

)اكســبو(.

المنطقة 
الشرقية

27-144/6/30هـ

1440/6/28هـالقصيمركن توعوي بثانوية القيروان ببريدة.18

1440/7/1هـالقصيمركن توعوي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بالعثيم مول.19

1440/7/2هـالجوفركن توعوي بمناسبة ملتقى تكامل بالكلية التقنية بالقريات.20

21
ركــن توعــوي )المــرأة في اإلســام حقوقهــا وواجباتها( بمناســبة 

اليــوم العالمــي للمــرأة بالثانويــة الرابعة والعشــرون للبنات.
1440/7/3هـحائل

1440/7/3هـالقصيمركن توعوي بروضة أبناء بريدة.22

23
عــرض مرئــي توعــوي بمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة بالثانويــة 

األولى. 
1440/7/5هـالجوف

24
ركــن توعــوي بمهرجــان مكــة بيــن التــراث واألصالــة بجامعــة أم 

القــرى.
5-1440/7/9هـمكة المكرمة

25
ركــن توعــوي )المــرأة في اإلســام حقوقهــا وواجباتها( بمناســبة 

اليــوم العالمــي للمرأة بمستشــفى النســاء والوالدة.
1440/7/6هـحائل

26
ركــن توعــوي بمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة بالتعــاون مــع 
لجنــة التنميــة االجتماعيــة األهليــة بحفــر الباطــن فــي مجمــع 

المــكان مــول.

المنطقة 
الشرقية

1440/7/6هـ

1440/7/7هـالقصيمركن توعوي بمجمع الريان الثانوي.27

7-1440/7/11هـمكة المكرمةركن توعوي بمناسبة مؤتمر زراعة النخاع األول.28

29
ركــن توعــوي بمناســبة اليــوم العربــي لحقــوق اإلنســان بكليــات 

بريــدة األهليــة.
1440/7/9هـالقصيم

1440/7/11هـالقصيمركن توعوي لطالبات المتوسط والثانوي ببريدة.30
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31
اليــوم  بمناســبة  الائــق"  الســكن  فــي  "الحــق  توعــوي  ركــن 
العربــي لحقــوق اإلنســان بمستشــفى محافظــة الشــنان العــام.

1440/7/12هـحائل

1440/7/13هـالقصيمركن توعوي بمتوسطة األمين ببريدة.32

33
بمناســبة  الســعودية،  الخطــوط  مــع  بالتعــاون  توعــوي  ركــن 

دوان. لمتازمــة  العالمــي  اليــوم 
13-1440/7/15هـمكة المكرمة

34
ركــن توعــوي بمناســبة اليــوم العالمــي للقضــاء علــى جميــع 

أشــكال التمييــز العنصــري بمطــار حائــل.
1440/7/14هـحائل

35
ركــن توعــوي لنشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان، بمناســبة اليــوم 

العربــي لحقــوق اإلنســان.
1440/7/14هـتبوك

36
ــز  ــى التميي ــوم العالمــي للقضــاء عل ــوي بمناســبة الي ــن توع رك

ــزة مــول. العنصــري بعني
1440/7/17هـالقصيم

37
جنــاح توعــوي بالمديريــة العامــة للســجون بمنطقــة المدينــة 

المنــورة.
المدينة 
المنورة

17-1440/7/28هـ

38
زيــارة توعويــة نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان لعميــد وطــاب كليــة 

الشــريعة والقانــون فــي جامعــة الجوف.
1440/7/18هـالجوف 

39
التمييــز  للقضــاء  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  توعــوي  ركــن 

العــام. طبرجــل  بمستشــفى  العنصــري 
1440/7/19هـالجوف

40
ركــن توعــوي بمناســبة اليــوم العالمــي للخدمــة االجتماعيــة 

بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل.
المنطقة 
الشرقية

1440/7/19هـ

41
ركــن توعــوي بمناســبة اليــوم العالمــي للخدمــة االجتماعيــة فــي 

مستشــفى الملــك ســلمان التخصصــي.
1440/7/20هـحائل

42
ــز  ــم مرك ــوم العالمــي للتوحــد بتنظي ركــن توعــوي بمناســبة الي

ــة. ــة النهاري ــر للرعاي الطفــل الصغي
المنطقة 
الشرقية

1440/7/28هـ

2-1440/8/7هـمكة المكرمةركن توعوي في مهرجان الورود بمحافظة الطائف.43

44
ذوي  لرعايــة   الخيريــة  الجمعيــة  مــع  بالتعــاون  توعــوي  ركــن 
اإلعاقــة )هــدكا( بمناســبة منتــدى حائــل األول للرعايــة والتأهيــل.

1440/8/10هـحائل

10-1440/8/28هـمكة المكرمةركن توعوي في مهرجان الخرمة.45

46
ورشــة عمــل تدريبيــة لمعلمــات ريــاض األطفــال فــي الروضــة 

الثالثــة بالثقبــة.
المنطقة 
الشرقية

1440/8/19هـ

1440/9/5هـالجوفركن توعوي قناديل رمضان بمنتزه ميدان المبخرة.47
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1440/9/7هـالجوفركن  توعوي بنادي الحي بثانوية اليرموك بإدارة التعليم.48

49

وإلدارة  بجــدة  المنزليــة  العمالــة  إيــواء  لمركــز  توعويــة  زيــارة 
المنســوبين  لتعريــف  المكرمــة  مكــة  بمنطقــة  الجــوازات 
باألشــخاص  االتجــار  جرائــم  مكافحــة  بنظــام  والمســتفيدين 

الجريمــة. علــى  تــدل  التــي  والمؤشــرات 

1441/9/9همكة المكرمة

50

إيــواء  المكرمــة و مركــز  العامــة بمنطقــة مكــة  النيابــة  زيــارة 
المنســوبين  لتعريــف  الطائــف  بمحافظــة  المنزليــة  العمالــة 
باألشــخاص  االتجــار  جرائــم  مكافحــة  بنظــام  والمســتفيدين 

الجريمــة. علــى  تــدل  التــي  والمؤشــرات 

1441/9/10همكة المكرمة

51

زيــارة شــرطة منطقــة مكــة المكرمة وفرع وزارة الموارد البشــرية 
والمســتفيدين  المنســوبين  لتعريــف  االجتماعيــة  والتنميــة 
بنظــام مكافحــة جرائــم االتجــار باألشــخاص والمؤشــرات التــي 

تــدل علــى  الجريمــة.

1441/9/11همكة المكرمة

ركن توعوي في  مجمع الراشد مول.52
المدينة 
المنورة

11-1440/9/13ه

1440/9/16هـالقصيمركن توعوي بجمعية اإلعاقة الحركية للكبار بالهالية.53

1440/10/10هـعسيرجناح توعوي ضمن فعاليات مهرجان أبها للتسوق.54

55
ــة العامــة  ــة لنشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان بالمديري ــارة توعوي زي

ــوازات. للج
1440/10/10هـالجوف

10-1440/10/17هـجازانركن توعوي ضمن فعالية جازان تبتهج.56

57
جنــاح ضمــن أنشــطة فعاليــات صيــف منطقــة عســير )مهرجــان 

النماص(.
10/15 /1440هعسير

برنامج توعوي بعنوان )ثقافتي سر سعادتي( بمقر الهيئة.58
المدينة 
المنورة

1440/10/16هـ

59
جنــاح ضمــن أنشــطة فعاليــات صيــف منطقــة عســير )مهرجــان 

أحــد رفيــدة(.
1440/10/20هعسير

60
زيــارة لجمعيــة األطفــال ذوي اإلعاقــة بجــازان للترحيب باألطفال 

الجدد.
1440/10/22هجازان

61
ركــن توعــوي بمناســبة اليــوم العالمــي لمناهضــة التعذيــب 

العــام. بالســجن  الاإنســانية  والمعاملــة 
الحدود 
الشمالية

1440/10/23هـ

1440/11/6هـالجوفزيارة توعوية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان بمركز خوعاء.62
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1440/11/6هـالقصيمركن توعوي بمركز الفوارة بمهرجان صيف الفوارة.63

1440/11/7هـمكة المكرمةركن توعوي بمهرجان جدة في الواجهة البحرية.64

1440/11/12هـالقصيمركن توعوي بمهرجان صيف البصر.65

66
ــوم العالمــي  ــل الي ركــن توعــوي بملتقــى همــة بمناســبة تفعي

ــر شــركة باســقات األعمــال. ــارات الشــباب ٢٠١٩م بمق لمه
المدينة 
المنورة

12-1441/11/13هـ

1440/11/13هـالقصيمركن توعوي بمناسبة مهرجان صيف بريدة.67

68
ركــن توعــوي بمناســبة مهرجــان الــورد والفاكهــة بمنتــزه األميــر 

فهــد بــن ســلطان.
1440/11/15هـتبوك

69
زيــارة توعويــة للمؤسســة العامــة للتقاعــد لنشــر ثقافــة حقــوق 

اإلنســان.
1440/11/20هـالجوف

1440/11/20هـالجوفركن توعوي بمهرجان الجوف حلوة بمنتزه النخيل.70

71
زيــارة توعويــة لفــرع وزارة الشــؤون اإلســامية لنشــر ثقافــة 

اإلنســان. حقــوق 
1440/11/21هـالجوف

72
االتجــار  لمكافحــة  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  توعــوي  ركــن 

الدولــي. فهــد  الملــك  بمطــار  باألشــخاص 
المنطقة 
الشرقية

23-1440/11/24هـ

73
االتجــار  لمكافحــة  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  توعويــة  زيــارة 
باألشــخاص لمكتــب مكافحــة التســول بالدمــام وإلدارة جوازات 

المنطقــة.

المنطقة 
الشرقية

1440/11/25ه

74
الشــباب  العالمــي لمهــارات  اليــوم  زيــارة توعويــة  بمناســبة 

المنــورة. بالمدينــة  للشــرطة  العامــة  بالمديريــة 
المدينة 
المنورة

1440/11/26هـ

75
االتجــار  لمكافحــة  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  توعويــة  زيــارة 
التســول  مكافحــة  ومكتــب  الجــوازات  إلدارة  باألشــخاص 

باألحســاء.

المنطقة 
الشرقية

1440/11/26هـ

76
زيــارة تعريفيــة بمناســبة اليــوم العالمــي لمكافحــة جرائــم االتجــار 
باألشــخاص للمحاكــم والنيابــة العامــة والجــوازات ودور اإليــواء 

فــي المنطقــة.
1440/11/27هـالجوف

77
ركــن تعريفــي بمناســبة اليــوم العالمــي لمكافحــة جرائــم االتجــار 

باألشــخاص بمطــار الجــوف.
1440/11/27هـالجوف

78
االتجــار  لمكافحــة  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  توعــوي  ركــن 

والمطــار. مــول  بعرعــر  باألشــخاص 
الحدود 
الشمالية

1440/11/27هـ
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79
االتجــار  لمكافحــة  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  توعــوي  ركــن 
الدولــي. عبدالعزيــز  بــن  نايــف  األميــر  بمطــار  باألشــخاص 

1440/11/27هـالقصيم

80
التســول  مكافحــة  مكتــب  لمنســوبات  توعــوي  برنامــج 
وإيــواء الخادمــات بمناســبة اليــوم العالمــي لمكافحــة االتجــار 

باألشــخاص.

المدينة 
المنورة

1440/11/27هـ

81
االتجــار  لمكافحــة  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  توعــوي  ركــن 
االتجــار  جرائــم  مكافحــة  بنظــام  للتعريــف  باألشــخاص 

العزيــز. عبــد  الملــك  بمطــار  باألشــخاص 
1440/11/27همكة المكرمة

82
االتجــار  لمكافحــة  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  توعــوي  ركــن 

بســكاكا. النخيــل  بمنتــزه  باألشــخاص 
1440/11/28هـالجوف

83
ركــن توعــوي بمطــار األميــر محمــد بــن عبــد العزيــز الدولــي، 

باألشــخاص. االتجــار  لمكافحــة  العالمــي  اليــوم  بمناســبة 
المدينة 
المنورة

28-1440/11/29هـ

84
االتجــار  لمكافحــة  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  توعــوي  ركــن 

الجنــدل. دومــة  بحيــرة  بمنتــزه  باألشــخاص 
1441/11/29هـالجوف

85
االتجــار  لمكافحــة  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  توعــوي  ركــن 

رويــال. بمجمــع  باألشــخاص 
1441/11/29هـنجران

86
زيــارة توعويــة لفــرع النيابــة العامــة بمناســبة اليــوم العالمــي 

. باألشــخاص  االتجــار  لمكافحــة 
المدينة 
المنورة

1440/11/29هـ

87
االتجــار  لمكافحــة  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  توعــوي  جنــاح 

مــول. الراشــد  بمجمــع  باألشــخاص 
29-1440/11/30عسير

88
زيــارة تعريفيــة بمناســبة اليــوم العالمــي لمكافحــة جرائــم االتجــار 
البشــرية  المــوارد  وزارة  وفــرع  القريــات  إلمــارة  باألشــخاص 

والتنميــة االجتماعيــة مركــز مــاذ لرعايــة الفتيــات.
1440/12/3هـالجوف

89
ركــن توعــوي بمناســبة اليــوم العالمــي لاتجــار باألشــخاص 

اللياقــة. نــادي وادي 
1440/12/3هـنجران

1440/12/19هـالجوفزيارة توعوية لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بسكاكا.90

1440/12/21هـمكة المكرمةركن توعوي بمطار الملك عبد العزيز.91

92
الهــال  بهيئــة  اإلنســان  حقــوق  ثقافــة  لنشــر  توعويــة  زيــارة 

بســكاكا. األحمــر 
1440/12/25هـالجوف

93
ركــن توعــوي ضمــن حفــل جائــزة جمعيــة ود الســكنية لألســرة 

المثاليــة.
المنطقة 
الشرقية 

1441/12/25ه 
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1440/12/28هـالقصيمركن توعوي في مهرجان صيف عقلة الصقور.94

2-1441/1/6هـالقصيمركن توعوي بمهرجان تمور بريدة.95

96
زيــارة توعويــة لمركــز التأهيــل الشــامل لنشــر ثقافــة حقــوق 

اإلنســان.
1441/1/5هـالجوف

97
زيــارة توعويــة للشــؤون الصحيــة بالمنطقــة لنشــر ثقافــة حقــوق 

اإلنسان.
1441/1/6هـالجوف

98
زيــارة توعويــة لمحافظــات عذفــاء وخوعــاء والعماريــة وصويــر 

للتوعيــة بحقــوق العمــال )الرعــاة(.
7-1441/1/11هـالجوف

1441/1/10هـالقصيمركن توعوي بمستشفى د سليمان الحبيب.99

1441/1/10هـحائلركن توعوي بمناسبة بداية العام الدراسي بالروضة األولى.100

1441/1/12هـالجوفزيارة توعوية لمركز زلوم للتوعية بحقوق العمال )الرعاة(.101

1441/1/12هـمكة المكرمةركن توعوي بملتقى )رؤية لصحة أفضل( بوزارة الداخلية.102

1441/1/13هـالجوفزيارة توعوية لمركز هديب للتوعوية بحقوق العمال )الرعاة(.103

104
ثقافــة  لنشــر  القريــات  ومستشــفى  لشــرطة  توعويــة  زيــارة 

اإلنســان. حقــوق 
1441/1/13هـالجوف

105
برنامــج توعــوي بمناســبة تفعيــل اليــوم الدولــي لمحــو األميــة 

بــدار النســمات الطبيــة.
المدينة 
المنورة

1440/1/13هـ

106
زيــارة توعويــة لجمعيــة التنميــة األســرية لنشــر ثقافــة حقــوق 

اإلنســان.
1441/1/13هـالجوف

13-1441/1/15هـمكة المكرمةركن توعوي )رؤية لصحة أفضل( بمجمع الرد سي مول.107

108
زيــارة توعويــة لمركــز وشــرطة ومستشــفى العيســاوية لنشــر 

ثقافــة حقــوق اإلنســان.
 1441/1/14هالجوف

109
ومبادئهــا  مفهومهــا  اإلنســان:  )حقــوق  توعــوي  ركــن 

. ) مينهــا مضا و
1441/1/17هـمكة المكرمة

1441/1/18هـالجوفزيارة توعوية إلدارة تسوية المخالفات العمالية.110

111
ركــن توعــوي فــي مهرجــان األندلــس الثانــي بمجمــع األندلــس 

مــول التجــاري.
1441/1/18هـمكة المكرمة
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112
ركــن توعــوي بمناســبة اليــوم الوطنــي بســجن المباحــث العامــة 

بجدة.
1441/1/26هـمكة المكرمة

113
ــة  ــة الثانوي ــة لنشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان بالثانوي ــارة توعوي زي

بســكاكا.
1441/2/2هـالجوف

114
زيــارة توعويــة بمناســبة اليــوم العالمــي لكبــار الســن لــدار الرعايــة 

االجتماعية للمســنين.
1441/2/2هـحائل

115
الرعايــة  بــدار  الســن  لكبــار  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  احتفــاء 

بأبهــا. االجتماعيــة 
1441/2/3هـعسير

116
ركــن توعــوي بمناســبة اليــوم العالمــي للمســنين بمستشــفى 

الدمــام المركــزي.
المنطقة 
الشرقية

1441/2/7هـ

117
زيــارة توعويــة بمناســبة اليــوم العالمــي للمعلــم بمدرســة بــال 

بــن ربــاح االبتدائيــة.
1441/2/10هـحائل

118
بســرطان  للتوعيــة  العالمــي  الشــهر  بمناســبة  توعــوي  ركــن 

بالدمــام. العثيــم  بمجمــع  الثــدي 
المنطقة 
الشرقية

10-1441/2/14ه

119
والمســؤولين  الطائــف  محافظــة  لمحافــظ  توعويــة  زيــارة 

اإلنســان.                                                                                  حقــوق  ثقافــة  لنشــر  بالمحافظــة  المعنييــن 
1441/2/13همكة المكرمة

1441/2/15هـالقصيمركن توعوي بمجمع األمير سلطان القسم المتوسط.120

121
ركــن توعــوي  فــي فعاليــة االحتفــال باليــوم العالمــي للعصــا 

البيضــاء.
1441/2/16هـجازان

1441/2/16هـالقصيمركن توعوي بثانوية الشيخ عبدالله بن حميد.122

123
زيــارة توعويــة لمحافــظ محافظــة رابــغ والمســؤولين المعنييــن 

بالمحافظــة لنشــر ثقافــة حقــوق االنســان.
1441/2/18همكة المكرمة

1441/2/23هـالجوفزيارة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان لمكتب الشئون التعليمية.124

1441/2/23هـالقصيمركن توعوي بابتدائية أبي موسى األشعري ببريدة.125

126
والمســؤولين  والجمــوم  القنفــذة  لمحافظــي  توعويــة  زيــارة 

االنســان.                                                                           حقــوق  ثقافــة  لنشــر  المعنييــن 
1441/2/26همكة المكرمة

مكة المكرمةركن توعوي بمناسبة اليوم العالمي للسرطان بجدة.127
1441/2/29هـ -  

1441/3/2هـ

1441/3/1هـالقصيمركن توعوي بمستشفى الرس العام.128
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129
ركــن توعــوي بملتقــى األســرة بنــاء وعطــاء )تفعيــل برنامــج 
التابــع للجنــة شــؤون األســرة بإمــارة  تثقيــف األم والطفــل( 

المنــورة. المدينــة 

المدينة 
المنورة

2-1441/3/3هـ

1441/3/3هـالقصيمركن توعوي بجامعة القصيم.130

1441/3/7هـالقصيمركن توعوي بابتدائية أبي هريرة.131

132
ركــن توعــوي بمعــرض الجامعــة والمجتمــع بتنظيــم جامعــة 

الملــك فيصــل باألحســاء
المنطقة 
الشرقية

1441/3/7هـ

1441/3/9هـالقصيمركن توعوي بمستشفى رياض الخبراء العام.133

134
زيــارة توعويــة لمحافظــي الليــث  والعرضيــات والمســؤولين 

المعنييــن لنشــر ثقافــة حقــوق االنســان.
1441/3/10همكة المكرمة

135
األســري(  واإلهمــال  )العنــف  مؤتمــر  فــي  توعــوي  ركــن 

بالجبيــل. المســلحة  القــوات  مستشــفى 
المنطقة 
الشرقية

9-1441/3/11ه

136
الملــك  والمجتمــع جامعــة  الجامعــة  بمعــرض  توعــوي  ركــن 

باألحســاء. فيصــل 
المنطقة 
الشرقية

1441/3/14هـ

ركن توعوي بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية بالخبر.137
المنطقة 
الشرقية

1441/3/16هـ

138
زيــارة توعويــة لمحافــظ محافظــة تربــة  والمســؤولين المعنييــن 

بالمحافظــة لنشــر ثقافــة حقــوق االنســان.
1441/3/17همكة المكرمة

139
زيــارة تعريفيــة بمناســبة اليــوم العالمــي للطفولــة بمــدارس 

الحاديــة والعشــرون بســكاكا. والروضــة  العمريــة 
1441/3/23هـالجوف 

140
الــرواد  االحتفــاء بمناســبة اليــوم العالمــي للطفــل بمــدارس 

للبنــات.
1441/3/23هـعسير

141
ركــن توعــوي بمناســبة اليــوم العالمــي للطفــل فــي روضــة آثــال 

وابتدائيــة ســراقة بــن مالــك ببريــدة.
1441/3/23هـالقصيم

142
العالمــي للطفــل مستشــفى  اليــوم  ركــن توعــوي بمناســبة 

جامعــة الملــك عبــد العزيــز.
1441/3/23هـمكة المكرمة

143
العزيــز  عبــد  الملــك  مــدارس  مــع  بالتعــاون  توعــوي  ركــن 

للطفــل. العالمــي  اليــوم  بمناســبة  النموذجيــة 
1441/3/23هـتبوك

144
ركــن توعــوي بمناســبة اليــوم العالمــي لحقــوق الطفــل بالراشــد 

مول.
المدينة 
المنورة

23-1441/3/24هـ
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145
ركــن توعــوي بالتعــاون مــع فــرع وزارة التعليــم بمناســبة اليــوم 

العالمــي للطفــل بجرانــد مــول.
1441/3/24هـحائل

146
مركــز  فــي  للطفــل  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  توعــوي  ركــن 

بالخبــر. الصغيــر  الطفــل 
المنطقة 
الشرقية

1441/3/24ه

147
زيــارة توعويــة لمحافظــي محافظــات الخرمــة  ورنيــة  وميســان 
حقــوق  ثقافــة  لنشــر  بالمحافظــة  المعنييــن  والمســؤولين 

االنســان.
1441/3/24همكة المكرمة

148
ــب  ــوم العالمــي للطفــل بمركــز تدري ركــن توعــوي بمناســبة الي

ــال. ــاض األطف معلمــات ري
1441/3/24هـحائل

149
زيــارة توعويــة لنشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان للمركــز الصحــي 

ومركــز  شــرطة ومــدارس طلعــة عمــار.
1441/3/25هـالجوف 

150
ركــن توعــوي بمناســبة اليــوم العالمــي للطفــل بمستشــفى 

الــوالدة واألطفــال.
1441/3/25هـتبوك

151
بمدرســة  للطفــل  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  توعــوي  ركــن 

والعشــرون. الخامســة 
1441/3/27هـنجران

نشاط توعوي بمناسبة اسبوع التاحم الوطني.152
الحدود 
الشمالية

27-1441/3/30ه

نشاط توعوي بمناسبة اليوم العالمي للطفل بعرعر مول.153
الحدود 
الشمالية

1441/3/28هـ

154
ركن توعوي في منتدى األســرة الســعودية "األســرة الســعودية 

والتقنية".
1441/3/28هالرياض

155
ــف  ــى العن ــوم العالمــي للقضــاء عل ــوي بمناســبة الي ــن توع رك

ضــد المــرأة بكليــة الشــريعة بجامعــة القصيــم.
1441/3/28هـالقصيم

156
نشــاط توعــوي بمناســبة اليــوم العالمــي للقضــاء علــى العنــف 

ضــد المــرأة بمجمــع النــور التجــاري.
المدينة 
المنورة

28-1441/03/29هـ

157
ــف  ــى العن ــوم العالمــي للقضــاء عل ــوي بمناســبة الي ــن توع رك

ــي. ــام الطب ــم مجمــع الدم ضــد المــرأة بتنظي
المنطقة 
الشرقية

1441/3/30هـ

158
الطفــل  لحقــوق  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  توعــوي  برنامــج 

الطيبــة. طيبــة  بمــدارس 
المدينة 
المنورة 

1441/4/1ه 

159
ــن لنشــر  ــة لمحافــظ أضــم  والمســؤولين المعنيي ــارة توعوي زي

ثقافــة حقــوق االنســان.
1441/4/1همكة المكرمة
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160
ركــن توعــوي بمناســبة اليــوم العالمــي للطفــل بكليــة الشــريعة 

والقانــون بجامعــة الجــوف.
1441/4/1هـالجوف

161
ــف  ــى العن ــوم العالمــي للقضــاء عل ــوي بمناســبة الي ــن توع رك

ــة األمــواج. ضــد المــرأة بحديق
1441/4/2هـتبوك

162
ركــن توعــوي بمناســبة اليــوم العالمــي لألشــخاص ذوي اإلعاقة 

بمركــز الرعايــة النهاريــة ببريدة.
1441/4/6هـالقصيم

163
ــف  ــى العن ــوم العالمــي للقضــاء عل ــوي بمناســبة الي ــن توع رك
ضــد المــرأة بالتعــاون مــع كليــة إدارة األعمــال بجامعــة الحــدود 

الشــمالية.

الحدود 
الشمالية

1441/4/6هـ

164
ركــن بمناســبة اليــوم العالمــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة قســم 

التربيــة الخاصــة بجامعــة الجــوف.
1441/4/6هـالجوف

165
ركــن توعــوي  فــي معرض المســتقبل ســهل الوصول بمناســبة 

اليوم العالمي لألشــخاص ذوي اإلعاقة.
6-1441/4/8هـالرياض

166
ركــن توعــوي بمناســبة اليــوم العالمــي لألشــخاص ذوي اإلعاقة 

بمركــز التأهيــل الشــامل للذكــور بالدمام.
المنطقة 
الشرقية

6-1441/4/8هـ

167
ركــن توعــوي بالتعــاون مــع مركــز التأهيــل الشــامل بمناســبة 

اليــوم العالمــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
1441/4/7هـتبوك

168
ركــن توعــوي بمناســبة اليــوم العالمــي لمناهضــة العنــف ضــد 

المــرأة بمركــز الجــوف بــازا.
1441/4/12هـالجوف

169
اإلعاقــة  لــذوي  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  توعــوي  ركــن 

العــام. الحليفــة  بمستشــفى 
1441/4/12هـحائل

1441/4/13هـتبوكركن توعوي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان.170

171
ــدار  ــوم العالمــي لحقــوق اإلنســان ب ركــن توعــوي بمناســبة الي

الماحظــة االجتماعيــة ببريــدة.
1441/4/13هـالقصيم

172
اإلنســان  لحقــوق  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  توعــوي  ركــن 

التخصصــي. ســلمان  الملــك  بمستشــفى 
1441/4/13هـحائل

173
ركــن توعــوي بمناســبة اليــوم العالمــي لحقــوق اإلنســان بمنتــزه 

األميــر فهــد بــن ســلطان.
1441/4/13هـتبوك

174
حقــوق  ثقافــة  لنشــر  األســرية  تــواد  لجمعيــة  توعويــة  زيــارة 

اإلنســان.
1441/4/14هـالجوف

175
ركــن توعــوي بمناســبة اليــوم العالمــي لألشــخاص ذوي اإلعاقة 

فــي مركــز التأهــل الشــامل لإلنــاث بالدمام.
المنطقة 
الشرقية

1441/4/14هـ
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176
حفــل ومعــرض بمناســبة اليــوم العالمــي لحقــوق اإلنســان فــي 

الكورنيــش الشــمالي بجــازان.
14-1441/4/16هـجازان

177
اإلنســان  لحقــوق  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  توعــوي  ركــن 

عشــرة. الثالثــة  باالبتدائيــة 
1441/4/14هـالجوف

178
ــي يحمــي حقوقــي بمجمــع الراشــد  ــوان وطن ركــن توعــوي بعن

مــول.
1441/4/22هـعسير
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ه-المشاركات المجتمعية

قدمت الهيئة خال عام 1441/1440هـ  )70( مشاركة اجتماعية بالتعاون مع مؤسسات وجهات حكومية 

وأهلية لزيادة حجم التعاون والتواصل بين مؤسسات الدولة، ولنشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان في 

المجتمع. وشملت تلك المشاركات معظم مناطق المملكة، وهي موضحة في الجدول التالي:

الجدول )19( يوضح المشاركات المجتمعية للهيئة حسب المنطقة

التاريخالمنطقةالمشاركات المجتمعيةم

1
ورشــة عمــل )حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة( بالغرفــة التجاريــة 

الصناعيــة.
9-1440/5/10هـمكة المكرمة

1440/5/23هـالقصيممهرجان تراث الشعوب في جامعة القصيم.2

3
محاضــرة )الحــج والعمــرة التــزام وقيــادة( ضمــن مبــادرة كيــف 
تكــون قــدوة بالتعــاون مــع الجمعيــة العربيــة الســعودية للثقافــة 

والفنــون.
1440/6/9هـمكة المكرمة

15-1440/6/17هـمكة المكرمةورشة عمل )العقوبات البديلة( بجامعة أم القرى.4

دورة تدريبية بجامعة الملك فيصل باألحساء.5
المنطقة 
الشرقية

20-1440/6/21هـ

منتدى بتنظيم من مركز مبادرات مسك الخيرية.6
المدينة 
المنورة

1440/6/21هـ

7
ملتقــى المســؤولية االجتماعيــة بتنظيــم مركــز األميــر ســلطان 

بــن عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة )ســايتك(.
المنطقة 
الشرقية

1440/6/21هـ

8
مؤتمــر )أفضــل الممارســات لمســاندة كبــار الســن، ومهنيــة 
مــن  بتنظيــم  عمــل  وورشــة  المجتمــع(  وحاجــة  الممارســة 

)وقــار(. الســن  لكبــار  الســعودية  الجمعيــة 

المدينة 
المنورة

1440/6/26هـ

9
ملتقــى إدارة التوجيــه واإلرشــاد بــإدارة التعليــم - اللقــاء الختامــي 

للبرنامــج الــوزاري لخفــض العنــف )رفــق(.
1440/6/30هـعسير

1440/7/5هـالقصيممشاركة مجتمعية سجن الطرفية األمني.10
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11
ورشــة عمــل ومؤتمــر التربيــة الخاصــة وصعوبــات التعلــم فــي 

جــدة.
1440/7/11هـمكة المكرمة

حفل المديرية العامة للسجون.12
المنطقة 
الشرقية

1440/7/12هـ

13
العنــف  فــي  والتطــور  )المســتجدات  لمؤتمــر  عمــل  ورشــة 
األســري( بمناســبة اليــوم الدولــي للخدمة االجتماعيــة ـــ بجامعة 

ــة. ــوم الصحي ــز للعل ــد العزي ــن عب الملــك ســعود ب
1440/7/13هـمكة المكرمة

14
ــة بتنظيــم قســم  االحتفــاء باليــوم العالمــي للخدمــة االجتماعي
الخدمــة االجتماعيــة بمستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي 

بالدمــام.

المنطقة 
الشرقية

1440/7/21هـ

15
معــرض القــوات المســلحة الجنوبيــة بمناســبة اليــوم العالمــي 

للخدمــة االجتماعيــة.
1440/7/26هـعسير

1440/7/27هـالقصيمحفل ختام األنشطة بسجن الطرفية األمني.16

17
شــرطة  بمديريــة  القانونيــة  للشــؤون  التوعــوي  البرنامــج 

الشــرقية. المنطقــة 
المنطقة 
الشرقية

1440/8/3هـ

1440/8/12هـالقصيمملتقى الجودة الشاملة بتنظيم األمن العام ببريدة.18

19
ورشــة عمــل بعنــوان )حمايــة األســرة مــن العنــف( بمركــز تنميــة 

المــرأة والطفــل.
1440/8/12هـحائل

20
ــم  ــدة بتنظي ــي ٤٤ ببري االحتفــاء بمناســبة أســبوع األصــم العرب

ــة العــوق الســمعي. جمعي
1440/8/17هـالقصيم

1440/8/20هـالقصيمحفل افتتاح مركز الخنينية لذوي االحتياجات الخاصة بعنيزة.21

22
بقاعــة  أمــة(  )خيــر  واألخــاق  القيــم  مبــادرة  تدشــين  حفــل 

طيبــة. بجامعــة  الكبــرى  االحتفــاالت 
المدينة 
المنورة

1440/8/24هـ

1440/8/25هـالقصيمحفل تخرج النزالء بسجن الطرفية.23

24
حفــل افتتــاح مســرح الجمعيــة الســعودية للثقافــة والفنــون 

بجــدة.
1440/9/4هـمكة المكرمة

اإلفطار الرمضاني بدار الرعاية االجتماعية للمسنين بالدمام.25
المنطقة 
الشرقية

1440/9/8هـ

1440/9/8هـالقصيمالبرامج الرمضانية بدار الماحظة ببريدة.26
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الحفل السنوي لجمعية سواعد لإلعاقة الحركية بالدمام.27
المنطقة 
الشرقية

1440/9/9هـ

28
جائــزة نايــف بــن عبــد العزيــز العالميــة للســنة النبويــة والدراســات 
اإلســامية المعاصــرة الرئاســة العامــة لشــؤون المســجد الحرام 

والمســجد النبوي.

المدينة 
المنورة

9-1440/9/11هـ

1440/9/10هـالقصيم"حملة تراحم" ببريدة.29

اإلفطار الجماعي بدار الرعاية االجتماعية بحفر الباطن.30
المنطقة 
الشرقية

1440/9/10هـ

1440/9/14هـالجوفحفل ختامي شعبة سجن سكاكا.31

1440/9/15هـالقصيمفعالية جمعية بلسم لمحاربة السرطان ببريدة.32

1440/9/18هـالقصيممشاركة مجتمعية بمركز صالح بن صالح االجتماعي بعنيزة.33

1440/9/23هـالقصيمختام األنشطة بسجن الطرفية.34

1440/10/22هـجازانحفل جمعية األطفال ذوي اإلعاقة.35

36
حفــل تدشــين بعــض البرامــج اإلصاحيــة والتأهيليــة لنــزالء 

للســجون. العامــة  بالمديريــة  الســجون 
1440/10/24همكة المكرمة

1440/11/14هـالقصيملقاء في كلية عنيزة التقنية.37

استقبال ضيوف الرحمن في منفذ جديدة عرعر.38
الحدود 
الشمالية

1440/11/19هـ

39
احتفــال جامعــة الجــوف باليــوم الوطنــي بقاعــة المؤتمــرات 

بالجامعــة.
1440/11/24هـالجوف

40
مشــاركة بمناســبة اليــوم العالمــي لكبــار الســن بــدار الرعايــة 

االجتماعيــة.
1440/11/27هـالجوف

1440/12/20هـالقصيمحفل معايدة سجن بريدة العام.41

42
حفــل تكريــم األســرة المثاليــة بتنظيــم جمعيــة ود الخيريــة فــي 

الخبــر.
المنطقة 
الشرقية

1440/12/25هـ

1441/1/20هـالقصيممشاركة سجن الطرفية األمني )لجنة اإلقناع الطبي(.43

1441/1/26هـالقصيماحتفاالت النزالء بسجن الطرفية.44
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45
اليــوم  بمناســبة  الحركيــة  لإلعاقــة  طيبــة  جمعيــة  ملتقــى 

لوطنــي. ا
المدينة 
المنورة

1441/1/27هـ

46
اليــوم  بمناســبة  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  نــادي  احتفــاالت 

الوطنــي.
1441/1/27هـالقصيم

47
قطــاع  فــي  واالســتثمار  االجتماعيــة  المســؤولية  محاضــرة 

الشــرقية. بغرفــة  الحيــاة  وجــودة  والرياضــة  الترفيــه 
المنطقة 
الشرقية

1441/1/30هـ

48
المــدارس(  فــي  رفــق  برنامــج  )تفعيــل  بعنــوان  تدريبيــة  دورة 

بثانويــة الملــك فهــد بعرعــر.
الحدود 
الشمالية

1441/2/1هـ

1441/2/3هـالقصيماحتفاالت ثانوية الملك سعود باليوم الوطني ببريدة.49

50
دورة تدريبيــة بعنــوان )تفعيــل برنامــج رفــق لخفــض حــاالت 

العنــف فــي المــدارس(.
الحدود 
الشمالية

1441/2/3هـ

51
االحتفــاء باليــوم العالمــي لكبــار الســن بمقــر التأهيــل الشــامل 

بالدمــام.
المنطقة 
الشرقية

1441/2/8هـ

مؤتمر الخدمة االجتماعية بالدمام.52
المنطقة 
الشرقية

1441/2/14ه

53
بمركــز  واســتدامة(  )تنميــة  االجتماعيــة  المســؤولية  ملتقــى 

ببريــدة. االجتماعــي  التنميــة 
1441/2/17هـالقصيم

54
احتفــال الجمعيــة الخيريــة لرعايــة األيتــام )كهاتيــن( بمناســبة 

اليــوم الوطنــي بمســرح الجمعيــة الخيريــة لرعايــة األيتــام.
المدينة 
المنورة

1441/2/18هـ

55
لقــاء )تقييــم الخدمــات المقدمــة وتفعيــل قنــوات التواصــل( 

بالدمــام.
المنطقة 
الشرقية

1441/2/24هـ

1441/2/25هـالقصيمبرامج جمعية تآخي الشتوية بالرس.56

57
اليــوم  بمناســبة  األلمانــي  الســعودي  المستشــفى  احتفــاء 

لاعنــف. العالمــي 
1441/3/2هـعسير

58
الحفــل الختامــي لليــوم العالمــي للمســنين الــذي نظمتــه وزارة 

المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بالدمــام.
المنطقة 
الشرقية

1441/3/2هـ

59
ورشــة عمــل بعنــوان )خفــض العنــف( بتنظيــم الثانويــة الثامنــة 

بالقطيــف.
المنطقة 
الشرقية

1441/3/7هـ

12-1441/3/13هـمكة المكرمةالمشاركة في مؤتمر )جودة التعليم( بجدة.60
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61
المعالــي  العالمــي للطفــل بمــدارس بوابــة  باليــوم  االحتفــاء 

ببريــدة. العالميــة 
1441/3/23هـالقصيم

62
ــل االســتراتيجي  ــم جامعــة المســتقبل )التحلي المشــاركة بتنظي

للبيئــة(.
1441/3/24هـالقصيم

ملتقى استشراق في مقر أمانة الشرقية بالدمام.63
المنطقة 
الشرقية

1441/3/28هـ

64
العالمــي  اليــوم  بمناســبة  االجتماعيــة  الحمايــة  دار  احتفــاء 

بأبهــا. األدبــي  النــادي  بمســرح  اإلنســان  لحقــوق 
1441/4/1هـعسير

65
اليــوم  بمناســبة  الشــامل  التأهيــل  مركــز  فــي  عمــل  ورشــة 

اإلعاقــة. ذوي  لألشــخاص  العالمــي 
1441/4/6هـتبوك

1441/4/8هـالقصيمملتقى رابطة التطوع األول بتنظيم إمارة منطقة القصيم.66

67
لقــاء )تعزيــز مفهــوم التطــوع فــي المجتمــع( بمركــز التنميــة 

االجتماعيــة.
1441/4/13هـالقصيم

68
نــدوة األمــن حــق إنســاني التــي نظمتهــا وزارة الداخلية بمناســبة 

اليــوم العالمــي لحقوق اإلنســان. 
1441/4/13هـالرياض

69
والمربيــن  اآلبــاء  دور  بالشــماس  االجتماعيــة  التنميــة  لجنــة 

ببريــدة. االجتماعــي 
1441/4/20هـالقصيم

70
نــدوة تأثيــر وســائل اإلعــام بتنظيــم لجنــة شــباب األعمــال 

بعنيــزة.
1441/4/22هـالقصيم

 رسم بياني )14( أنشطة نشر ثقافة حقوق اإلنسان

841012417870

مادة

توعوية

محاضرة

وندوة

ورشة عمل

ودورة تدريبية

نشاط

وفعالية توعوية

مشاركة

اجتماعية
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و-النشر المرئي والمسموع والمقروء

نصَّ تنظيم هيئة حقوق اإلنسان في مادته )الثانية عشرة( على إنشاء مركز النشر واإلعام والتوثيق 

والترجمة في مجال حقوق اإلنسان، ويهدف إلى نشر المبادئ والمفاهيم األساسية لحقوق اإلنسان، 

وخال عام 1441/1440هـ، عمل مركز النشر واإلعام على استغال وسائل اإلعام التواصل الحديثة 

مثل وسائل التواصل االجتماعي، واإلنترنت، في نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتنمية الوعي بها، سواء على 

المستوى الرسمي من خال توعية العاملين على تنفيذ األنظمة، أو على مستوى المجتمع واألفراد، 

كما قام المركز بنشر عدد من المطبوعات والمجات وتوزيعها، إضافة إلى عدد من األعمال األخرى، 

ومن ذلك:

• إنتاج مقاطع مرئية توعوية بحقوق الطفل والمرأة وكبار السن وذوي اإلعاقة والعمال والحماية من 

االتجار باألشخاص وغيرهم وتنشرها عبر مواقع التواصل االجتماعي.

الرسمي  وإطاق حسابها  االجتماعي  التواصل  على جميع منصات وسائل  الهيئة  توثيق حسابات   •

باللغة اإلنجليزية.

• تطوير الموقع اإللكتروني وإطاق النسخة اإلنجليزية للموقع.

• إصدار عددين جديدين من مجلة حقوق، حيث شكلت هذه المجلة مرجعًا ألبرز تطورات حقوق اإلنسان 

في المملكة، وتوزع في المناسبات محليًا وعربيًا ودوليًا.

• اإلشراف على إعداد ومتابعة الملف الصحفي اليومي عن حقوق اإلنسان وتحليل األخبار بشكل دوري 

ونشره عبر الموقع اإللكتروني.

• إصدار عدد جديد من مجلة حقوق الطفل بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل.

• تزويد عدد من المدارس بمختلف مطبوعات الهيئة.

ز-الترجمة والتوثيق

يعمل قسم الترجمة والتوثيق على ترجمة تقارير الهيئة ومطبوعاتها من اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية 

الدولي، وتوثيق ذلك  للمجتمع  المملكة  اإلنسان في  وإبراز مدى تطور حالة حقوق  التواصل  لتحقيق 

إلكترونًيا من خال موقع الهيئة على اإلنترنت.

كما يقوم قسم الترجمة بترجمة التقارير والمواد العلمية من اإلنجليزية إلى اللغة العربية، إضافة إلى 

ترجمة التقارير واالستبانات والمشاريع والخطط والمناقصات والشكاوى المحالة من إدارات الهيئة. 
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ثامنًا: التعاون في مجال حقوق اإلنسان

أ-التعاون على المستوى الوطني

إنَّ حماية وتعزيز حقوق اإلنسان مسألٌة ذات أولوية مهمة، ومسؤولية جميع العاملين في قطاعات 

الدولة، بما يضمن تضافر الجهود لتنمية وتشجيع احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية، ويمثل 

الخدمات  الهيئة  تقدم  حيث  المنشود،  العمل  وتحقيق  الجهود  لتنسيق  األساسية  الركيزة  التعاون 

المدني،  المجتمع  ومؤسسات  الحكومية  للجهات  اإلنسان  حقوق  مجاالت  في  والفنية  االستشارية 

وغيرها، كما شملت مجاالت التعاون: تنسيق الجهود، وتبادل المعلومات والخبرات والرؤى، ونشر الوعي 

بثقافة حقوق اإلنسان، والمشاركة في تنظيم الفعاليات واألنشطة المتعددة. 

وتتطلع الهيئة إلى المزيد من التجاوب الفاعل من مختلف الجهات في المسائل والقضايا التي تنظرها، 

ومن ذلك البيانات والمعلومات من الجهات الحكومية عند إعدادها للتقارير األولية والدورية ذات الصلة 

أو  المتحدة،  األمم  استفسارات مقرري  اإلجابة على  أو  والدولية،  اإلقليمية  اإلنسان  باتفاقيات حقوق 

اإلفادة عن حقوق حاالت فردية أو قضايا تتعلق بحقوق اإلنسان. 

وقد وقعت الهيئة منذ إنشائها عددًا من مذكرات التعاون والتفاهم مع الجهات الحكومية واألهلية، 

منها وزارة الدفاع، ووزارة التعليم، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر، والهيئة العامة لإلحصاء، وجمعية أواصر، وجمعية النهضة النسائية الخيرية، وأكاديمية 

األمير أحمد بن سلمان لإلعام التطبيقي ومركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة.

الدائمة كمجلس شؤون  واللجان  الحكومية  الجهات  العديد من  الهيئة في عضوية مجالس  وتشارك 

األسرة في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، والمجلس 

الدولي  للقانون  الدائمة  واللجنة  الوطني،  األسري  األمان  برنامج  في  الطفل  مساندة  لخط  اإلشرافي 

اإلنساني في هيئة الهال األحمر السعودي. كما تتعاون الهيئة مع إدارات حقوق اإلنسان في الجهات 

الحكومية، وتتابع حاليًا استكمال إنشاء إدارات لحقوق اإلنسان في مختلف الجهات الحكومية.

الحكومية  غير  المنظمات  من  االستفادة  على  الحكومية  غير  الوطنية  المنظمات  الهيئة  حثت  كما 

الناشطة في مجال حقوق اإلنسان في المقر األوروبي لألمم المتحدة. 

وعززت الهيئة أيضًا التعاون بشكل وثيق مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق اإلنسان، 

ومن أهمها الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان وعدد من الجمعيات الخيرية والتنموية.
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ب-التعاون على المستوى اإلقليمي

)12( من المادة )الخامسة( من تنظيم الهيئة، التي تنص على أن من بين اختصاص  استنادًا للفقرة 

مجلس الهيئة »التعاون مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية العاملة 

مع  التعاون  الهيئة  زت  عزَّ فقد  عاقاتها«،  وتنمية  الهيئة  أهداف  يحقق  بما  اإلنسان  حقوق  مجال  في 

قطاعات حقوق اإلنسان في المنظمات اإلقليمية، ومنها: مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة 

الدول العربية، ومنظمة التعاون اإلسامي، وذلك على النحو اآلتي:

1. مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

ُينّظم مكتب حقوق اإلنسان في األمانة العامة لمجلس التعاون اجتماعات دورية ألصحاب المعالي 

المجلس، وتترأس هيئة حقوق  المعنّية بحقوق اإلنسان في دول  الحكومية  والسعادة رؤساء األجهزة 

اإلنسان »وفد المملكة الرسمي« المشارك في هذه االجتماعات التي يتم من خالها التنسيق بين دول 

المجلس بشأن االتفاقيات القائمة ومشاريع االتفاقيات واألنظمة االسترشادية والقضايا ذات الصلة 

بحقوق اإلنسان، وإبداء الرأي والمشورة حيالها، وتنسيق المواقف والرؤى تجاه قضايا حقوق اإلنسان في 

المؤتمرات والمحافل اإلقليمية والدولية، وتقديم المساعدة الفنية للجهات المعنية بدول المجلس عند 

إعداد التقارير المتعلقة بحقوق اإلنسان المنبثقة عن االتفاقيات اإلقليمية أو الدولية، والعمل على إبراز 

منجزات دول مجلس التعاون في مجال حقوق اإلنسان أمام المحافل اإلقليمية والدولية، واالطاع على 

الدراسات واألبحاث والبرامج المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، والمشاركة في تنظيم الفعاليات 

والندوات والمؤتمرات ذات الصلة. كما تتناول هذه االجتماعات التنسيق مع األجهزة الحكومية المعنية 

في دول المجلس لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق اإلنسان بالتعاون مع المنظمات 

واللجان الدولية الحكومية والمعاهد والمراكز التعليمية المتخصصة. 

الجهات  قبل  من  تثار  قد  التي  الماحظات  رصد  على  االجتماعات  هذه  في  المجلس  دول  وتحرص 

ات الرد المناسبة. والمنظمات اإلقليمية والدولية في مجال حقوق اإلنسان، واقتراح أساليب وآليَّ

2. جامعة الدول العربية:

تعمل هيئة حقوق اإلنسان على تعزيز التعاون مع اآلليتين العربيتين المعنيتين بحقوق اإلنسان في 

إطار جامعة الدول العربية، وهما:
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• اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان.

• لجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة الميثاق(.

وفيما يأتي تفصيل لهاتين اللجنتين ومشاركة الهيئة فيهما:

اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان:

هي الجهاز المختص في جامعة الدول العربية المعني بموضوعات حقوق اإلنسان في الوطن العربي، 

وتتكون هذه اللجنة من ممثلين مختصين من ذوي الخبرة والكفاءة من الدول األعضاء، وتعقد اللجنة 

الواردة في  الحاالت  بحسب  استثنائية  دورة  عقد  ولها  الجامعة،  مقر  عام في  كل  عاديتين في  دورتين 

الائحة الداخلية ألعمال اللجنة.

ولهذه اللجنة جملة من االختصاصات، منها: تقديم الرأي االستشاري للدول األعضاء في موضوعات 

حقوق اإلنسان المختلفة، واقتراح وإعداد مشاريع اتفاقيات عربية معنية بحقوق اإلنسان وفق المعايير 

حقوق  قضايا  تجاه  العربي  للموقف  تصور  وإعداد  الشأن،  هذا  في  األعضاء  الدول  والتزامات  الدولية 

األعضاء  للدول  الفني  الدعم  تقديم  أيًضا  االختصاصات  بين  ودولًيا، ومن  إقليمًيا  المطروحة  اإلنسان 

اإلقليمية  واالتفاقيات  للمواثيق  التعاهدية  غير  واآلليات  التعاهدية  الهيئات  توصيات  تنفيذ  لمتابعة 

والدولية، وتعزيز التعاون مع األجهزة الحكومية على مستوى الدول األعضاء في نشر وتعزيز ثقافة حقوق 

اإلنسان. وترأس هيئة حقوق اإلنسان »وفد المملكة الرسمي« المشارك في اجتماعات هذه اللجنة.

وقد شاركت الهيئة خال هذا العام المالي في أعمال الدورة )45( للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان 

في القاهرة خال المدة من 13-1440/6/16ه، وأعمال الدورة )46( للجنة التي عقدت في القاهرة خال 

المدة من 25-1440/11/29ه. وشاركت الهيئة في ندوة »المحكمة العربية لحقوق اإلنسان في ضوء 

تجارب المحاكم اإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان« والتي نظمتها جامعة الدول العربية في القاهرة خال 

المدة من 13-1440/6/16ه، وأعمال الدورة )38( للجنة المرأة العربية في الجزائر بتاريخ 1440/6/18ه.

اإلنسان  حقوق  وتعزيز  حماية  حول  الثالث  العربي  اإلقليمي  المؤتمر  في  أيضًا  الهيئة  شاركت  كما 

من  المدة  خال  القاهرة  مدينة  في  اإلنسان«  حقوق  على  المسلحة  والنزاعات  االحتال  »أثر  بعنوان 

25-1440/11/29ه، وأعمال الدورة )23( للجنة الطفولة العربية، واالجتماع الخامس عشر »للجنة متابعة 

وقف العنف ضد األطفال« والدورة التاسعة للجنة األسرة العربية في مدينة نواكشوط خال المدة من 

1-1441/2/3ه.
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لجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة الميثاق(: 

النفاذ  حيز  بعد دخوله  اإلنسان  لحقوق  العربي  الميثاق  العربية بموجب  اإلنسان  لجنة حقوق  ُأنشئت 

بتاريخ 16 مارس 2008م، وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء، تنتخبهم الدول األطراف في الميثاق باالقتراع 

السري، وبصفتهم الشخصية، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة. 

وتختص اللجنة بالنظر في تقارير الدول األطراف في هذا الميثاق بشأن التدابير التي اتخذتها إلعمال 

سنوي  تقرير  ورفع  بها  للتمتع  المحرز  التقدم  وبيان  مواده،  في  عليها  المنصوص  والحريات  الحقوق 

يتضمن ماحظات اللجنة وتوصياتها إلى مجلس جامعة الدول العربية.

ويتعين على الدول التي أصبحت طرًفا في الميثاق أن تقدم التقرير األولي إلى اللجنة خال سنة من 

تاريخ دخول الميثاق حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، وتقريًرا دورًيا كل ثاثة أعوام. وقد اعتمدت لجنة 

إلى  التقارير وتقديمها  الخطوط االسترشادية والتوجيهية إلعداد  الميثاق(  )لجنة  العربية  حقوق اإلنسان 

اللجنة، بهدف مساعدتها على االضطاع بالمهام المنوطة بها بموجب المادة )48( من الميثاق وتوجيه 

عملها، وكذلك تيسير مهمة الدول األطراف في الوفاء بالتزاماتها بموجب أحكام الميثاق، وقد قدمت 

المملكة تقريرها األول في 1437/3/11ه وتمت مناقشته خال يومي 23و1437/8/24ه 

تقرير  مناقشة  في  الهيئة  شاركت  فقد  اإلنسان،  لحقوق  العربي  الميثاق  في  طرف  المملكة  وألن 

الميثاق العربي األول المقدم من مملكة البحرين في مدينة القاهرة خال يومي 22و1440/5/23ه كما 

شاركت في اجتماع لجنة دول أطراف الميثاق واألمانة العامة لجامعة الدول العربية الذي عقد في القاهرة 

خال يومي 14و1440/10/15ه.

3. منظمة التعاون اإلسالمي: )الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان(:

الهيئة الدائمة في المنظمة هي هيئة خبراء استشارية، أنشئت استناًدا لنص ميثاق منظمة التعاون 

مارس  و14   13 يومي  السنغال،  داكار،  في  عشرة  الحادية  اإلسامية  القمة  اعتمدته  الذي  اإلسامي 

الخبــراء المشــهود  الــدول األعضــاء مــن  )18( عضًوا ترشــحهم حكومــات  الهيئة من  2008م. وتتكون 

لهــم بالكفــاءة العالية فــي مجــال حقــوق اإلنسان، وينتخبهم مجلــس وزراء خارجية الدول األعضاء لمــدة 

في  مستقل  بشكل  يعمل  الذي  الرئيس  الجهاز  الهيئة  وتعد  واحدة.  مرة  للتجديد  قابلة  سنوات  ثاث 

مجال حقوق اإلنسان، وتعقد الهيئة دورتين عاديتين سنوًيا في مقرها، أو في أي دولة عضو ترغب في 

استضافة دورتها، وتحدد أمانة الهيئة تاريخ انعقاد الدورات العادية. وتتراوح مدة انعقاد الدورة بين 5 إلى 

10 أيام. 
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المنظمة في  تتناول دعم موقف  والتي  العادية،  الدورات  أعمال  اإلنسان في  وتشارك هيئة حقوق 

مجال حقوق اإلنسان علـى المسـتوى الـدولي، وبحث تقديم التعـاون الفنـي فـي ميدان حقـوق اإلنسان 

هذه  وتبحث  األعضاء.  للدول  اإلنسان  حقوق  قضايا  في  المشورة  وتقديم  الحقـوق،  بهـذه  والتوعية 

االجتماعات تعزيز ودعـم دور المؤسسـات الوطنية ومنظمـات المجتمـع المـدني المعتمدة في الدول 

األعضـاء فـي مجـال حقـوق اإلنسان وفقـًا آلليات عمـل المنظمـة وميثاقها، إضافة إلى تعزيز التعاون 

الدراسـات  إعداد  األخرى. ومن مهماتها  والدولية  اإلقليمية  اإلنسان  المنظمـة ومنظمـات حقـوق  بين 

والبحـوث حـول قضـایا حقـوق اإلنسان ذات األولوية بمـا فـي ذلـك القضايا المحالــة إليها مــن مجلس 

وزراء الخارجية، كمـا تضطلع بمهمة تنسيق الجهـود وتبادل المعلومات مع فرق العمل التابعة للـدول 

األعضـاء حـول قضـایا حقـوق اإلنسان فـي المحافل الدولية.

وقد شاركت الهيئة في هذا العام المالي في أعمال الدورة العادية الـ )15( للهيئة الدائمة المستقلة 

لحقوق اإلنسان في مدينة جدة خال المدة من 16-1440/8/20ه بعنوان »دور حقوق اإلنسان في تعزيز 

الحوكمة الرشيدة«، كما شاركت أيضًا في أعمال الدورة )16( في مدينة جدة خال المدة من 

3/27-1441/4/1ه بعنوان »تغيير المناخ وحماية البيئة: من منظور حقوق اإلنسان«، وشاركت الهيئة 

العمل  ووزارة  انقرة  مركز  مع  بالتعاون  اإلسامي  التعاون  منظمة  نظمتها  التي  النقاش  حلقة  في 

خال  وذلك  اإلعاقة«  ذوي  وتمكين  »إدماج  حول  غينيا  بجمهورية  والطفل  المرأة  وتمكين  االجتماعي 

يومي  26و1441/4/27ه.

كما شاركت الهيئة في الندوة الدولية التي نظمتها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان بالتعاون 

ديموقراطية  مجتمعات  بناء  في  الشباب  حقوق  وحماية  تعزيز  »أهمية  بعنوان  أوزبكستان  حكومة  مع 

مسالمة وتحقيق التنمية المستدامة« في مدينة طشقند خال يومي 8 و 1441/2/9ه.
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ج-التعاون على المستوى الدولي:

حقوق  مجلس  ومع  اإلنسان،  لحقوق  السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  مع  التعاون  ذلك  ويشمل 

آليات حقوق اإلنسان في األمم المتحدةـ وتفصيل ذلك  التابع لألمم المتحدة، والتعاون مع  اإلنسان 

فيما يأتي:

1. مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان:

المتحدة عن حقوق اإلنسان، وُتعنى بشكٍل مباشر وأشمل بحماية  المسؤول في األمم  الجهاز  هي 

وتعزيز حقوق اإلنسان، استنادًا إلى ميثاق األمم المتحدة وما تاه من إعانات وصكوك لحقوق اإلنسان، 

وقد ُمِنَحت المفوضية صاحيات وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 141/48، وتهدف إلى اإلعمال الكامل 

لحقوق اإلنسان في العالم من خال االستجابة السريعة للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان، وإدماج 

مبادئ حقوق اإلنسان في عمل وكاالت األمم المتحدة األخرى، وإعداد الدراسات الرامية لتعزيز حقوق 

اإلنسان وحمايتها على أرض الواقع، وتقديم المساعدات الفنية للدول في مجال حقوق اإلنسان. وقد 

حرصت الهيئة على تعزيز التعاون مع المفوضية السامية، إذ أثمرت تلك الجهود بالتوقيع على مذكرة 

تفاهم للتعاون الفني بين الطرفين، بموجب المرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1434/5/27ه، لبناء 

وتعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق اإلنسان. وقد تضمنت المذكرة العمل على تحقيق اآلتي:

1. تعزيز قدرات المختصين في المملكة في مجال القانون الدولي لحقوق اإلنسان وخصوًصا فيما 

يتعلق بآليات األمم المتحدة وعمل المنظمات الدولية المختصة، من خال إيفاد موظفين سعوديين 

للعمل داخل أجهزة المفوضية السامية لحقوق اإلنسان في جنيف، وفي مكاتبها الميدانية، في إطار 

برنامج األمم المتحدة الخاص بالموظفين الناشئين.

2. إعداد وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجاالت حقوق اإلنسان داخل المملكة وخارجها، 

على أن تشمل برامج للموظفين المكلفين بتنفيذ األنظمة الوطنية ذات العاقة.

3. إعداد أدّلة استرشادية للعاملين في القطاعات المتعلقة بحقوق اإلنسان، تتضمن موجًزا مبسًطا 

للقواعد والمعايير الدولية.

اإلنسان،  حقوق  حماية  في  القضاء  دور  تطوير  في  للمساعدة  الطرفين  بين  الفني  التعاون  دعم   .4

ويشمل ذلك إقامة ندوات حول دور القضاء في حماية حقوق اإلنسان.
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5. إعداد وعقد ندوات ومؤتمرات ودورات وورش عمل متخصصة في مجال حقوق اإلنسان.

6. ترتيب وعقد اجتماعات لخبراء في مجاالت حقوق اإلنسان مع الهيئة واألجهزة القضائية والجهات 

بما  اإلنسان،  حقوق  حماية  تكفل  التي  العمل  أساليب  تطوير  في  للمساهمة  المملكة  في  المعنية 

طبقًا  للمملكة  الدورية  التقارير  وإعداد  الوطنية  بالمؤسسات  الخاصة  المتحدة  األمم  مبادئ  ذلك  في 

اللتزاماتها الدولية.

واألبحاث  اإلعامية  والنشرات  بالمطبوعات  الهيئة  وتزويد  والعملية،  التقنية  المساعدة  تقديم   .7

العلمية والمعلومات المتعلقة بالمؤتمرات والندوات العلمية في المجاالت التي تشملها هذه المذكرة.

المفوضية مبادرة »استخدام قاعدة  بالتعاون مع  الهيئة  1441/1440هـ أطلقت  المالي  العام  وخال 

البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات اآلليات الدولية« تضم جميع التوصيات المقدمة للمملكة في 

إطار هيئات األمم المتحدة التعاهدية، وآليتي االستعراض الدوري الشامل، واإلجراءات الخاصة التابعتين 

لمجلس حقوق اإلنسان، حيث صممت قاعدة البيانات وفق تقنية متطورة تتناسب مع االتجاه نحو بلوغ 

أفضل المستويات في مجال الحكومة اإللكترونية، لمساعدة الهيئة على أداء مهماتها بيسر وسهولة. 

وفي إطار مذكرة التعاون الفني مع المفوضية السامية، نظمت الهيئة هذا العام عددًا من األنشطة 

بالتعاون مع المفوضية، فقد نظمت برنامجًا تدريبيًا عن "مفهوم حقوق اإلنسان والنظام الدولي وآليات 

الوطني لمكافحة  آلية نظام اإلحالة  "إحداث  7/24-1440/8/6ه، وورشة عمل  المدة من  عمله" خال 

جرائم االتجار باألشخاص" خال يومي 2و1440/8/3ه.

التنمية  وأهداف   2030 المملكة  رؤية  في  اإلنسان  حقوق  "منظور  عمل  ورشة  الهيئة  عقدت  كما 

الجهات  في  الرسميين  للمسؤولين  التدريبي  البرنامج  ونظمت  1440/8/27ه،  بتاريخ  المستدامة" 

الحكومية المختلفة لمكتب مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في جنيف خال المدة من 12-

1440/11/16ه.

كما قامت الهيئة بالتعاون مع المفوضية بعقد الورشة التدريبية "احترام حقوق اإلنسان في سياق مكافحة 

اإلرهاب" خال المدة من 17-1441/1/19ه، وعقدت أيضًا ورشة عمل "دور الجمعيات والمؤسسات 

األهلية في متابعة تنفيذ توصيات اآلليات الدولية لـحقوق اإلنسان" خال يومي 21و1441/2/22ه.

ونفذت الهيئة مع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان دورة تدريبية بعنوان "اآللية الوطنية إلعداد التقارير 

6-1441/3/9ه،  من  المدة  الدولية" خال  اآلليات  توصيات  لتتبع  الوطنية  البيانات  وقاعدة  والمتابعة 

وحلقة النقاش حول "األساليب المثلى إلدماج األطفال من ذوي اإلعاقة في مؤسسات التعليم" بتاريخ 

1441/4/6ه.
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2. مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة:

ُيعد المجلس الهيئة الحكومية الدولية الرئيسة في األمم المتحدة التي تضطلع بالمسؤولية عن تعزيز 

وحماية حقوق اإلنسان. وقد أنشئ بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم )60/251(، ليحل 

محّل لجنة حقوق اإلنسان التي ُأخذ عليها االنتقائية والتسييس في عملها. ويضطلع المجلس بمعظم 

الواليات واآلليات والوظائف والمسؤوليات التي كان معهوًدا بها إلى لجنة حقوق اإلنسان السابقة.

ويتألف مجلس حقوق اإلنسان من سبع وأربعين دولة من الدول األعضاء يتم انتخابهم من قبل أعضاء 

الجمعية العامة باالقتراع السري المباشر وبشكل فردي، وتستند عضويته إلى التوزيع الجغرافي العادل 

وتوزع مقاعده بين المجموعات اإلقليمية على النحو اآلتي: ثاثة عشر مقعًدا لمجموعة الدول اإلفريقية، 

وثاثة عـشر مقعدًا لمجموعة الدول اآلسيوية، وثمانية مقاعد لمجموعة دول أمريكا الاتينية ومنطقة 

الغربية ودول أخرى، وستة مقاعد لمجموعة دول  الكاريبي، وسبعة مقاعد لمجموعة دول أوروبا  البحر 

أوروبا الشرقية. وتمتد فترة والية أعضاء المجلس ثاث سنوات وال تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد 

شغل واليتين متتاليتين.

ويعقد المجلس ثاث دورات في السنة، منها الدورة الرئيسة التي تعقد في شهر مارس من كل عام. 

وقد شاركت الهيئة في هذه الدورات بصفة مستمرة، وقدمت خال تلك المشاركات البيانات المطلوبة 

من المملكة، وقام وفد المملكة بعقد لقاءات ثنائية وجانبية على هامش اجتماعات المجلس إلبراز دور 

المملكة في مجاالت حقوق اإلنسان، وإيضاح اإلنجازات والتطورات في المملكة، وما أصدرته المملكة 

السامي  األمر  عليه  نص  لما  إنفاذًا  فيها،  اإلنسان  حقوق  أوضاع  تعزيز  في سبيل  ولوائح  أنظمة  من 

يمثل  اإلنسان هي من  تكون »هيئة حقوق  بأن  القاضي  1428/1/1هـ،  وتاريخ  )89/م ب(  رقم  الكريم 

المملكة في قضايا حقوق اإلنسان، وهي الجهة الحكومية التي تقترح مشاركة الجهات الازم مشاركتها 

في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية«. وقد شملت مشاركات الهيئة في أعمال المجلس تقديم 

بيانات رسمية باسم المملكة العربية السعودية.

المتحدة  الخبراء في األمم  المملكة على هامش تلك االجتماعات لقاءات مع بعض  كما يعقد وفد 

لاستفادة من تجاربهم وتبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجال حقوق اإلنسان، وكذلك االطاع عن 

َكثب على آلية عمل المجلس والمشاركة الفاعلة فيه، وحضور االجتماعات التي تعقد على هامش الدورة، 

والتي تتم فيها صياغة القرارات قبل عرضها على المجلس.

كما يتم عقد لقاءات مع وزراء وسفراء الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في تلك الدورات، تهدف 

إلى العمل على تنمية عاقات المملكة الدولية وإبراز جهودها في مجاالت حقوق اإلنسان، وبناء عاقات 

بعض  المتحدة وممثلي  األمم  اإلنسان وموظفي  العاملة في مجال حقوق  المؤسسات  متميزة مع 
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المنظمات هناك، وزيارة المكاتب التابعة لألمم المتحدة لاطاع على آخر اإلصدارات في مجال حقوق 

اإلنسان.

وشاركت الهيئة خال هذا العام في أعمال الدورة )22( للجنة االستشارية بمجلس حقوق اإلنسان في 

أقيمت  التي   )40( للدورة  المجلس  أعمال  إلى مشاركتها في  1440/6/13ه، إضافة  مدينة جنيف في 

في المدة من 6/20-1440/7/16ه والدورة )41( في المدة من 10/21-1440/11/9ه والدورة )42( في 

المدة من 10-1441/1/28ه وذلك في مدينة جنيف.

3. التعاون مع آليات حقوق اإلنسان في األمم المتحدة:

ويشمل ذلك آليات االستعراض الدوري الشامل، واإلجراءات الخاصة، وهيئات المعاهدات. وتفصيل 

ذلك فيما يلي:

• االستعراض الدوري الشامل:

ات مجلس حقوق اإلنسان الدولي التي تهدف إلى تحسين أحوال حقوق اإلنسان في كل  هو أحد آليَّ

دولة، من خال استعراض سجات حقوق اإلنسان الخاصة بجميع الدول األعضاء في األمم المتحدة 

مرة كل أربع سنوات وتقييم مدى احترام الدول اللتزاماتها إزاء حقوق اإلنسان.

اتخذتها  التي  واإلجراءات  والمؤسسي  القانوني  اإلطار  يوضح  تقريرًا  تقدم  أن  دولة  كل  على  وينبغي 

لتحسين أحوال حقوق اإلنسان فيها، إضافة إلى ذلك تعد المفوضية السامية لحقوق اإلنسان تقريرين 

آخرين أحدهما يتضمن تجميًعا للمعلومات الواردة من آليات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة عن 

والمؤسسات  الحكومية  غير  المنظمات  الواردة من  للمعلومات  والثاني يتضمن ملخًصا  الدولة،  هذه 

الوطنية لحقوق اإلنسان.

وقدمت المملكة تقاريرها في الجوالت األولى والثانية والثالثة التي جرت في أعوام 2009م، و2013م، 

و2018م، وتمت مناقشة تقرير المملكة الثالث في إطار آلية االستعراض الدوري الشامل يوم اإلثنين 

1440/2/27هـ الموافق 5 نوفمبر 2018م، في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف 

حيث ُقدمت للمملكة )258( توصية. 

وتناولت معظم التوصيات و المداخات بشكٍل إيجابي رؤية المملكة 2030م، وإصدار وتحديث العديد 

من األنظمة، والخطط واالستراتيجيات ذات العاقة بحقوق اإلنسان، والجهود المتخذة لمكافحة االتجار 

تتيح  تواصل  نافذة  وإنشاء  والزائرين،  والمعتمرين،  الحجاج،  خدمة  في  المملكة  وجهود  باألشخاص، 
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المملكة  اتخذتها  التي  والتدابير  ذويهم،  والتواصل مع  السجناء  و  الموقوفين  على معلومات  االطاع 

إلى  والتوصيات  الماحظات  من  العديد  ذهبت  كما  بها،  المتأثرين  وتأهيل  المتطرفة  األفكار  لمحاربة 

اإلشادة باألوامر السامية التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة، وبعض الممارسات الفضلى مثل تقديم 

اإلغاثية  وبالجهود  المدني،  المجتمع  مؤسسات  بعض  قبل  من  للنساء  المجانية  القانونية  المشورة 

واإلنسانية التي تقوم بها المملكة من خال مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.

وقد أبدت عدد من الدول ماحظات وتوصيات بشأن عقوبة القتل، وسجن األحداث، ومن يسمون 

بالمدافعين عن حقوق اإلنسان، وحّرية الرأي والتعبير والصحافة، والوالية على المرأة، وتكوين الجمعيات، 

والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  على  التصديق  إلى  والدعوة  اليمن،  في  والوضع 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالنضمام إلى الصكوك التي لم 

المرأة السيما  التمييز ضد  القضاء على جميع أشكال  اتفاقية  التحفظات على  بعد، ورفع  إليها  تنضم 

التحفظ العام، وإلغاء عقوبة اإلعدام أو تعليقها تمهيًدا إللغائها، وإلغاء عقوبة إعدام األحداث، والسماح 

للمرأة بالمشاركة الكاملة، وتطوير القوانين الجنائية لتتفق مع المعايير الدولية، وحماية حقوق العمال 

النظام القضائي، وحماية الحق  العادلة، ومواصلة الجهود في تحسين  الوافدين، وضمان المحاكمات 

بحقوقها،  المرأة  تمتع  تحول دون  التي  النمطية  القوالب  والمعتقد، ومعالجة  والتعبير  الرأي  حرية  في 

والمساواة بين الجنسين، وإنشاء مؤسسات وطنية وفقًا لمبادئ باريس، ورفع مستوى الوعي بحقوق 

اإلنسان، وحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ومواصلة التعاون مع آليات حقوق اإلنسان السيما 

تقديم التقارير التعاهدية في وقتها.

وقد صدر في شأن هذه الماحظات والتوصيات األمر السامي الكريم رقم 16875 وتاريخ 1440/3/27ه، 

القاضي بالموافقة على ما رأته هيئة حقوق اإلنسان من مناسبة دراسة هذه التوصيات في هيئة الخبراء 

بمشاركة الجهات الحكومية ذوات العاقة، لتحديد موقف المملكة من كل توصية في ضوء األسس 

الشرعية والنظامية وما التزمت به المملكة من اتفاقيات حقوق اإلنسان التي أصبحت طرفًا فيها.

إليها من دراسة التوصيات وتحديد موقف المملكة من كل منها، وصدر  اللجنة المشار  وقد انتهت 

األمر الملكي الكريم رقم 30140 وتاريخ 1440/6/2ه بالموافقة على اعتماد تقرير التوصيات على النحو 

الوارد في محضر اللجنة، حيث تم تأييد )182( توصية، وحظيت بالتأييد الجزئي )31( توصية، ولم تحَظ 

بالتأييد )45( توصية، وتتولى اللجنة الدائمة إلعداد مشروعات التقارير المشكلة باألمر السامي الكريم 

الحكومية  الجهات  التوصيات من خال ممثلي  تنفيذ هذه  متابعة  1436/3/27ه  وتاريخ   13084 رقم 

األعضاء في هذه اللجنة.
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• اإلجراءات الخاصة:

هي اآللّيات التي أنشأتها لجنة حقوق اإلنسان السابقة في األمم المتحدة واعتمدها مجلس حقوق 

اإلنسان لرصد حاالت حقوق اإلنسان في بلدان أو أقاليم محددة وتقديم المشورة بشأنها وإعداد تقارير 

علنية عنها )الواليات الُقطرية( أو عن ظواهر كبرى من انتهاكات حقوق اإلنسان في أنحاء العالم )الواليات 

اسم  عليهم  ويطلق  خبراء مستقلون  الخاصة هم  اإلجراءات  في  المعينون  واألشخاص  المواضيعية(. 

المقررين الخاصين أو الممثلين الخاصين أو الخبراء المستقلين أو أعضاء الفرق العاملة، ويعمل أصحاب 

الواليات بصفة شخصية، وتشمل نشاطاتهم اآلتي:

1. تسلم وتبادل وتحليل المعلومات بشأن حاالت حقوق اإلنسان.

2. إجراء الدراسات ونشر التقارير.

3. إرسال نداءات عاجلة أو خطابات ادعاء إلى الحكومات.

على  والتوصيات  االستنتاجات  وإصدار  الحكومات  من  دعوة  على  بناًء  قطرية  بزيارات  االضطاع   .4

أساس الزيارات.

والخبراء  الخاصين  المقررين  من  والطلبات  االدعاءات  من  عدًدا  تتلقى  تزال  وما  الهيئة  تلقت  وقد   

المستقلين وأعضاء الفرق العاملة من أجل تقديم معلومات حول قضايا معينة، أو الحاالت أو لإلجابة 

على استبانات لغرض إعداد دراسات استشارية في مختلف موضوعات حقوق اإلنسان.

وقد أبدت الهيئة تعاونها التام مع هذه اآللية باإلجابة على تساؤالت واستفسارات المقررين الخاصين 

وما يتم طلبه من تقارير وغيرها، والتي تتضمن تساؤالت حول قضايا أفراد داخل المملكة من مواطنين 

ومقيمين. وقد تعاملت الهيئة مع تلك القضايا وفقًا لتنظيمها، وقامت ببحثها من خال اللجنة الدائمة 

المعنية بالردود، المكونة من ممثلين من الجهات ذوات العاقة، وتمت اإلجابة على هذه االستفسارات 

وفق ما ظهر للجنة من حقائق.
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• هيئات المعاهدات:

هي لجان مكونة من خبراء مستقلين ترصد تنفيذ المعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان، وعلى 

كل دولة طرف في معاهدة التزام أن تتخذ الخطوات الازمة لضمان أن يتسنى لكل شخص في الدولة 

التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المعاهدة، وهناك عشر هيئات تختص بمعاهدات حقوق اإلنسان 

مكونة من خبراء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة، ترشحهم وتنتخبهم الدول األطراف لمدد محددة، كل 

منها أربع سنوات، قابلة للتجديد. وتختلف قواعد وآليات العمل من لجنة إلى أخرى.

وتقدم كل دولة طرف تقريرًا أوليًا عن التدابير القائمة إلنفاذ أحكام المعاهدة في حدود فترة محددة بعد 

بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة للدولة مقدمة التقرير. وتكون الدول األطراف ملزمة بعد ذلك بتقديم تقارير 

أخرى بصفة دورية وفقًا ألحكام كل معاهدة بشأن التقدم المحرز في المدد التي تغطيها هذه التقارير. 

وتختلف دورية هذه التقارير من معاهدة إلى أخرى. وتوضح النصوص القانونية في كل اتفاقية اآلجال 

المحددة لتقديم التقارير.

والمملكة طرٌف في خمس اتفاقيات أساسية من أصل اتفاقيات األمم المتحدة الرئيسة في مجال 

حقوق اإلنسان البالغ عددها )9( اتفاقيات، وقد حرصت الهيئة بصفتها ُممثلًة للمملكة على التعاون مع 

المحددة، واإلجابة  الدورية في مواعيدها  التقارير  بإعداد وتقديم  المعاهدات، من خال االلتزام  هيئات 

على ما تبديه هيئات المعاهدات من تساؤالت حيال بعض المسائل والموضوعات التي ترد في التقارير، 

وتعرف بقائمة المسائل، التي تبعث بها هيئة المعاهدة إلى الدولة الطرف قبل مناقشة تقريرها، لغرض 

توفير معلومات أو توضيح مسائل معينة وردت في تقرير الدولة الطرف.

وقد أوفت المملكة بجميع التزاماتها وقدمت جميع تقاريرها الخاصة باتفاقيات حقوق اإلنسان التي 

حقوق  اتفاقية  االتفاقيات:  هذه  وتشمل  المتحدة،  باألمم  التعاهدية  اللجان  إلى  فيها  طرفًا  أصبحت 

أو  الاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  التعذيب وغيره من ضروب  واتفاقية مناهضة  الطفل، 

المهينة، واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع 

البروتوكول االختياري  التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، إضافة إلى  أشكال 

البروتوكول  النزاعات المسلحة، وتقرير  المتعلق باشتراك األطفال في  باتفاقية حقوق الطفل  الملحق 

الخاص ببيع األطفال واستغال األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية، والعمل مستمر في الهيئة من 

خال اإلدارة العامة لاتفاقيات والتقارير، إلعداد التقارير الدورية التي سيحل موعد تقديمها في السنوات 

القادمة.
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حقوق  باتفاقية  الخاص  )األولي(  المملكة  تقرير  مناقشة  تمت  1441/1440ه  المالي  العام  وخال 

األشخاص ذوي اإلعاقة، وهو تقرير وطني يقدم وفقًا التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وتمت 

مناقشته ضمن أعمال الدورة الـ)21( للجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )CRPD( خال يومي 

13و1440/7/14ه
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تاسعًا: اللقاءات والزيارات

استضافت الهيئة خال العام المالي 1441/1440هـ عددًا من الوفود، ويتم خال استضافتهم إيضاح 

تم من تطورات  اإلنسان، واستعراض ما  وإبراز جهودها في حماية وتعزيز حقوق  الهيئة،  اختصاصات 

العالم،  الوفود عدد من وزراء خارجية بعض دول  الماضية. ومن هذه  السنوات  المجال خال  في هذا 

والسفراء المعتمدون لدى المملكة، والوفود الحكومية والبرلمانية األجنبية والمنظمات الدولية، كما 

قام مسؤولو الهيئة بزيارة عدد من األجهزة الحكومية والبرلمانية األجنبية والمنظمات الدولية. ومن أبرز  

الزيارات المتبادلة ما يأتي:

الجدول )20( يبين اللقاءات والزيارات التي تمت خالل العام المالي 1441/1440ه

التاريخالمكاناللقاء م

1440/4/26هـالرياض – مقر الهيئةالسفير السريانكي لدى المملكة.1

1440/5/8هـالرياض – مقر الهيئةالسفير النرويجي لدى المملكة.2

1440/5/18هـالرياض – مقر الهيئةمستشار السفارة اليابانية.3

1440/5/24هـالرياض – مقر الهيئةرئيس مندوبية االتحاد األوروبي لدى المملكة.4

5
ملــك مملكــة البحريــن وســمو ولــي عهــده وســمو 

رئيــس مجلــس الــوزراء

12-1440/6/13هالمنامة – البحرين

6
اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســة  رئيســة 
والرئيــس التنفيــذي لهيئــة تنظيــم ســوق العمــل فــي 

البحريــن.

1440/8/17هـالرياض – مقر الهيئةالمستشار السياسي في السفارة األمريكية.7

1440/8/18هـالرياض – مقر الهيئةوفد منظمة مراسلون با حدود.8

1440/8/20هـالرياض – مقر الهيئةالسفير البلجيكي لدى المملكة.9

1440/8/24هـالرياض – مقر الهيئةالسفير البريطاني لدى المملكة.10

11
المديــرة العامــة لــإلدارة العامة لدول الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا فــي وزارة الخارجية اإلســبانية يرافقها 

الســفير اإلســباني لدى المملكة.
1440/10/16هـالرياض – مقر الهيئة
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1440/10/23هـالرياض – مقر الهيئةالسفير الهولندي لدى المملكة.12

1440/10/29هـالرياض – مقر الهيئةالمنسق المقيم لألمم المتحدة في المملكة.13

14
مســاعد وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي اإلماراتــي 

لشــؤون حقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي.
 1440/11/20هالرياض – مقر الهيئة

13/ 1/ 1441هـالرياض – مقر الهيئةنائب السفير البريطاني لدى المملكة.15

1441/1/13هـالرياض – مقر الهيئةالسفير اللبناني لدى المملكة.16

1441/1/19هـالرياض – مقر الهيئةالسفير اإليطالي لدى المملكة.17

18
مبعــوث دولــة رئيــس الــوزراء البريطانــي لحريــة الديــن 

والمعتقــد.
1441/1/20هالرياض – مقر الهيئة

1441/1/27هالرياض – النيابة العامةرئيس النيابة العامة.19

وزير الشؤون اإلسامية والدعوة واإلرشاد.20
الرياض – وزارة 

الشؤون اإلسامية
1441/1/30ه

1441/2/4هـالرياض – مقر الهيئةالقائم باألعمال في السفارة السويسرية.21

1441/2/7هـالرياض – مقر الهيئةالسفير الدنماركي لدى المملكة.22

1441/2/9هـالرياض – مقر الهيئةوفد مجلس سياسة الشرق األوسط األمريكي.23

1441/2/13هـالرياض – مقر الهيئةالسفير اإلماراتي لدى المملكة.24

1441/2/17هـالرياض – مقر الهيئةالسفير األلماني لدى المملكة.25

1441/2/22هـالرياض – مقر الهيئةممثل المنظمة الدولية للهجرة.26

27
ــر  ــدة المدي ــام لألمــم المتح ــن الع ــب األمي ــل نائ ممث
للمخــدرات  المتحــدة  األمــم  لمكتــب  التنفيــذي 

الخليــج. دول  فــي  والجريمــة 
1441/2/22هـالرياض – مقر الهيئة

1441/2/23هـالرياض – مقر الهيئةالمنسقة المقيمة لألمم المتحدة في المملكة،28

24/ 2 / 1441هـالرياض – مقر الهيئةالسفير النرويجي لدى المملكة.29

28 / 2 / 1441هـالرياض – مقر الهيئةرئيس مندوبية االتحاد األوروبي لدى المملكة.30
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31
المستشــار ورئيــس القســم السياســي فــي الســفارة 

اليابانيــة.
9 / 3 / 1441هـالرياض – مقر الهيئة

14 / 3 / 1441هـالرياض – مقر الهيئةالسفير النيوزلندي لدى المملكة.32

20 / 3 / 1441هـالرياض – وزارة العدلوزير العدل.33

29 / 3  / 1441هـالرياض – مقر الهيئةالسفير البلجيكي لدى المملكة.34

35
الخارجيــة وشــئون  الفرنســي للشــئون  الدولــة  وزيــر 

أوروبــا.

12-1441/4/13هباريس – فرنسا 

36
مديــر دائــرة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي 

الفرنســية. الخارجيــة 

رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي.37

38
فــي  الفرنســية  الســعودية  الصداقــة  لجنــة  رئيــس 

الفرنســي. البرلمــان 

39
مســاعد األميــن العــام المستشــار الخــاص بالتمويــل 

المبتكــر مــن أجــل التنميــة فــي األمــم المتحــدة.

رئيس منظمة مراسلون با حدود.40

41
باالتحــاد  واألمنيــة  السياســية  اللجنــة  مــن  أعضــاء 

األوروبــي.

14-1441/4/16هبروكسل – بلجيكا

42
لحقــوق  األوروبــي  االتحــاد  فــي  الخــاص  الممثــل 

اإلنســان.

منسق االتحاد األوروبي لمكافحة اإلرهاب.43

44
الجزيــرة  شــبه  بلــدان  مــع  العاقــات  بعثــة  رئيســة 
ــة  ــة رئيــس اللجن ــي نائب ــة فــي البرلمــان األوروب العربي

البرلمــان. فــي  اإلنســان  لحقــوق  الفرعيــة 

45
نائــب رئيــس لجنــة العمــل والشــؤون االجتماعيــة فــي 

البرلمــان األوروبــي.

46
نائــب رئيــس بعثــة العاقــات لبلــدان شــبه الجزيــرة 
العربيــة عضــو لجنــة التطويــر فــي البرلمــان األوروبــي.
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47
مديــر دائــرة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي 

األوروبــي. البرلمــان 

14-1441/4/16هبروكسل – بلجيكا

48
رئيســة العاقــات الخارجيــة فــي البرلمــان االتحــادي 

البلجيكــي.

49
الخارجيــة  وزارة  فــي  اإلنســان  حقــوق  إدارة  مديــرة 

. لبلجيكيــة ا

50
نائبــة المديــر اإلداري للعدالــة وحمايــة المســتهلك في 
المفوضيــة األوروبيــة، ومنســق المفوضيــة األوروبية 

للتصــدي لخطــاب الكراهيــة ضد المســلمين.

1441/4/26هالرياض – مقر الهيئة وكيلة وزارة الخارجية الفلبينية.51



121التقرير السنوي 1440هـ - 1441هـ / 2019م

اختصاصات الهيئة

المشاركات اإلقليمية والدولية:

مثلت الهيئة المملكة في عدد من  المؤتمرات والفعاليات والمحافل اإلقليمية والدولية، ومن أبرز هذه 

المشاركات ما يأتي:

الجدول )21( يبين المشاركات اإلقليمية والدولية للهيئة خالل العام المالي 1441/1440ه 

التاريخالمكاناللقاء م

1
ــي األول المقــدم مــن  ــاق العرب ــر الميث مناقشــة تقري

ــة. ــدول العربي ــة ال ــن، جامع ــة البحري مملك
22-1440/5/23هالقاهرة

2
لمجلــس  االستشــارية  للجنــة   )22( الــدورة  أعمــال 

اإلنســان. حقــوق 
1440/6/13هجنيف

3

فــي  االنســان  لحقــوق  العربيــة  "المحكمــة  نــدوة 
ــة لحقــوق  ــة والدولي ضــوء تجــارب المحاكــم اإلقليمي
للجنــة   )45( العاديــة  الــدورة  أعمــال  و  اإلنســان"، 

اإلنســان. لحقــوق  الدائمــة  العربيــة 

13-1440/6/16هالقاهرة

1440/6/18هالجزائرأعمال الدورة )38( للجنة المرأة العربية.4

6/20 16-/1440/7هجنيفأعمال الدورة )40( لمجلس حقوق اإلنسان.5

6
أعمــال الــدورة )63( للجنــة وضــع المــرأة بالمجلــس 

واالقتصــادي. االجتماعــي 
4-1440/7/15هنيويورك

7
"انعــدام  عــن موضــوع  )الســابعة(  التدريبيــة  الــدورة 

الجنســية".
11-1440/8/14هسان ريمو-إيطاليا

11-1440/8/13هعّمانورشة العمل )الخامسة( عن "الفقر متعدد األبعاد".8

9
للهيئــة  عشــرة(  )الخامســة  العاديــة  الــدورة  أعمــال 
الدائمــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان التابعــة لمنظمة 

التعــاون اإلســامي.
16-1440/8/20هجدة

10
بيــن  "المســاواة  لمنتــدى  الثانيــة  الــدورة  أعمــال 

المســتدامة". التنميــة  وأهــداف  الجنســين 
19-1440/8/21هتونس

11
حقــوق  عــن  العربــي   – األوروبــي  االتحــاد  اجتمــاع 

اإلعاقــة. ذوي  األشــخاص 
19-1440/8/20هفالينا-مالطا
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12
عمليــة  حلــول  عــن  البحــث  المــدن:  حــول  مؤتمــر 

الحاليــة. للتحديــات 
1440/8/20هبروكسل

13
مشــروع إعــان منظمــة التعــاون اإلســامي لحقــوق 

اإلنســان.
10-1440/9/11هجدة

14
اجتمــاع لجنــة دول أطــراف الميثــاق واألمانــة العامــة 

لجامعــة الــدول العربيــة.
14-1440/10/15هالقاهرة

جنيفأعمال الدورة )41( لمجلس حقوق اإلنسان.15
-10/21

1440/11/9ه

16

المؤتمــر اإلقليمــي العربــي الثالــث عــن حمايــة وتعزيــز 
حقــوق اإلنســان والمعنــون بـــ" أثر االحتــال والنزاعات 
المســلحة علــى حقــوق اإلنســان"، وأعمــال الــدورة 
العاديــة )46( للجنــة العربيــة الدائمــة لحقــوق اإلنســان.

25-1440/11/29هالقاهرة

17
االجتمــاع الـــ)42( للقانــون الدولــي اإلنســاني: "أيــن 
اإلنســان فــي الصــراع المســلح، آثــار القانــون الدولــي 

ــدة فــي الحــرب". ــا الجدي ــى التكنولوجي اإلنســاني عل
5-1441/1/7ه سان ريمو-ايطاليا

10-1441/1/28هجنيفأعمال الدورة )42( لمجلس حقوق اإلنسان.18

19
أعمــال الــدورة )23( للجنــة الطفولة العربية، واالجتماع 
الخامــس عشــر "للجنــة متابعــة وقــف العنــف ضــد 
األطفــال" والــدورة )التاســعة( للجنــة األســرة العربيــة.

1-1441/2/3ه نواكشوط

20

الدائمــة  الهيئــة  نظمتهــا  التــي  الدوليــة  النــدوة 
التعــاون  بمنظمــة  اإلنســان  لحقــوق  المســتقلة 
اإلســامي بالتعــاون مــع حكومــة أوزبكســتان حــول 
الشــباب  حقــوق  وحمايــة  تعزيــز  “أهميــة  موضــوع 
فــي بنــاء مجتمعــات ديموقراطيــة مســالمة وتحقيــق 

المســتدامة". التنميــة 

8-1441/2/9ه طشقند

21
المنتدى الدولي المعني بمسألة الرقابة االستخباراتية 

.)IIOF2019( والديمقراطية
9-1441/2/10ه لندن

22
باألشــخاص  االتجــار  لمكافحــة  الحكومــي  المنتــدى 

فــي الشــرق األوســط.
15-1441/2/17هالمنامة – البحرين

23
ســماء  "همســة  منظمــة  تنظمــه  التــي  المؤتمــر 
الثقافــة" الدنماركيــة بعنوان:"المــرأة العربيــة والغربيــة 

الحضــارات". وحــوار 
15-1441/3/13ه كوبنهاجن
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24
العمــال  حقــوق  بحمايــة  الخــاص  الدولــي  المؤتمــر 

المهاجريــن.
15-1441/3/17ه نيبال

16-1441/3/17ه دبيالدورة الثانية للقمة العالمية للتسامح.25

21-1441/3/22ه الهاياالجتماع السابع لعملية إسطنبول.26

27
للهيئــة  عشــرة(  )السادســة  العاديــة  الــدورة  أعمــال 
بمنظمــة  اإلنســان  لحقــوق  المســتقلة  الدائمــة 

اإلســامي. التعــاون 
1441/3/27هجدة

28

التعــاون  منظمــة  نظمتهــا  التــي  النقــاش  حلقــة 
اإلســامي بالتعــاون مــع مركــز انقــرة ووزارة العمــل 
االجتماعــي وتمكيــن المــرأة والطفــل بجمهوريــة غينيــا 

حــول "إدمــاج وتمكيــن ذوي اإلعاقــة".

كوناكري- جمهورية 
غينيا

26-27-1441/4ه
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عاشرًا: أعمال اللجان المشكلة بصورة دائمة في الهيئة

أ-لجنة مكافحة جرائم االتجار باألشخاص

عقدت اللجنة )15( اجتماعًا خال العام المالي 1441/1440ه، ناقشت فيها عددًا من الموضوعات، 

ومنها: 

1. مذكرة التفاهم للتعاون الفني بين المملكة ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

واقتراح اللجنة مناسبة هذا التعاون الذي يأتي في إطار الخطة الوطنية لمكافحة جرائم االتجار باألشخاص 

على  العمل  والجريمة من  بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  به مكتب  يقوم  لما  نظرًا  المملكة،  في 

تطبيق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال.

2. تكدس العامات المنزليات في مراكز إيواء العامات بمدينة الرياض الذي فاق طاقته االستيعابية، 

ذات  الجهات  مع  الشأن  بهذا  باألشخاص  االتجار  جرائم  لمكافحة  الوطنية  الخطة  تضمنته  ما  وتنفيذ 

العاقة.

3. أهمية تأهيل ذوي االختصاص في الجهات المختلفة وزيادة معرفتهم بهذه الجريمة.

4. أهمية افتتاح دور إيواء ومراكز مكافحة تسول في مناطق المملكة التي ال يوجد بها هذه الخدمة.

5. تحسين جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في مجال إيواء العامات السيما من يشتبه 

بأنهن ضحايا لجرائم االتجار باألشخاص.

المنبثقة عن لجنة مكافحة جرائم االتجار باألشخاص فيما يخص  الفرعية  اللجنة  إنجازه في  6. ما تم 

مشروع الربط اإللكتروني بين الجهات ذات العاقة بمكافحة جرائم االتجار باألشخاص.

7. مشروع منظمة الهجرة الدولية حول تعزيز آليات مكافحة جرائم االتجار باألشخاص.

8. مشروع اإلحالة الوطنية في جرائم االتجار باألشخاص.

9. تقرير جهود المملكة في مكافحة جرائم االتجار باألشخاص

البشرية  الموارد  وزارة  العامة،  )النيابة  الهيئة وعضوية كل من  فروع  برئاسة  فريق عمل  10. تشكيل 

والتنمية االجتماعية، الشرطة( للعمل على مباشرة باغات وقضايا االتجار باألشخاص ميدانيًا وإجرائيًا.
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ورأس معالي رئيس هيئة حقوق اإلنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم االتجار باألشخاص وفد المملكة 

المشارك في أعمال المنتدى الحكومي لمكافحة االتجار باألشخاص في الشرق األوسط المنعقد في 

مملكة البحرين في إطار جهود المملكة لمحاربة ومكافحة جرائم االتجار باألشخاص والعمل على كل من 

شأنه الحد من هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبها، حيث استهدف المنتدى إيجاد الفرص لتبادل الخبرات حول 

مكافحة جرائم االتجار باألشخاص.

الخبرات في مجال سوق  البحرين وبحث تبادل  العمل في مملكة  زار معاليه هيئة تنظيم سوق  كما 

العمل ومكافحة جرائم االتجار باألشخاص.

وقد قامت اللجنة بتشكيل فريق عمل لزيارة عدد من مراكز الشرط وفروع النيابة العامة ودور اإليواء 

في مناطق المملكة ورصد الماحظات والعمل على معالجتها مع الجهات ذات العاقة، وفقًا لنظام 

مكافحة جرائم االتجار باألشخاص.

كما تقوم إدارات وفروع الهيئة ذوات العاقة بإجراء زيارات دورية لدور اإليواء في كافة مناطق المملكة 

وذلك للوقوف على ما يتم تقديمه من خدمات لنزالء ضحايا جرائم االتجار باألشخاص، ويتم إعداد تقارير 

شهرية عن ذلك ورفعها ألمانة اللجنة التخاذ الازم حيالها ومتابعة ما يتم بشأنها.

كما وقعت الهيئة اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية للهجرة )IOM( لتعزيز آليات مكافحة جرائم االتجار 

باألشخاص في المملكة العربية السعودية )المرحلة األولى(.

العام بجرائم االتجار باألشخاص لمحاربتها و التصدي لها،  وفي سياق الحملة الشاملة لزيادة الوعي 

أقامت اللجنة ندوة بعنوان »المعايير الوطنية والدولية في جرائم االتجار باألشخاص« في كل من مدينة 

الرياض وجدة والدمام بمشاركة عدة جهات حكومية، بهدف التعريف باإلطار القانوني الدولي لمكافحة 

والتحقيق في  البحث  إجراءات  بعنوان  تدريبيًا  برنامجًا  باألشخاص ومؤشراته، كما عقدت  االتجار  جرائم 

مجال جرائم االتجار باألشخاص، بهدف تعزيز قدرات العاملين في الضبط الجنائي بمراكز الشرط واألمن 

بالجهود  واالرتقاء  للجريمة  المختلفة  األنماط  لمواجهة  باألشخاص  االتجار  بجرائم  العاقة  ذوي  العام  

المبذولة في مجال الضبط.

)1438-1441ه(،  لألعوام  باألشخاص  االتجار  جرائم  لمكافحة  الوطنية  الخطة  تنفيذ  اللجنة  وتواصل 

الجهات  عامًا ألداء  إطارًا  ولتكون  الجريمة،  هذه  لمواجهة  الوطنية  واإلجراءات  التدابير  تأتي ضمن  التي 

المشاركة ومساهمتها في منع ومكافحة جرائم االتجار باألشخاص، وخارطة طريق للجهود الوطنية خال 
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األربع سنوات القادمة، وتشتمل الخطة على أربعة محاور، المحور األول يتعلق بالجانب الوقائي والتدابير 

جرائم  اإلنسانية لضحايا  والمساعدة  الحماية  بجانب  فيتعلق  الثاني  المحور  أما  الذرائع،  االحترازية وسد 

االتجار باألشخاص، في حين يتناول المحور الثالث الماحقة القضائية، ويركز المحور الرابع على التعاون 

الوطني واإلقليمي والدولي، ويتمثل كل محور في عدد من األهداف.

الوطنية،  لألنظمة  استنادًا  الجريمة  هذه  مكافحة  في  المملكة  جهود  تعزيز  إلى  الخطة  هذه  وتهدف 

الجهات  تنفيذ  متابعة  يتم  حيث  فيها،  طرفًا  المملكة  أصبحت  التي  الصلة  ذات  الدولية  واالتفاقيات 

الحكومية ما يخصها في تلك األنظمة واالتفاقيات من مهام. كما تعمل على معالجة أوضاع الضحايا 

الحمات اإلعامية،  الوقائية كإجراء األبحاث والدراسات، وتنظيم  الجوانب  العمل على  ومتابعتها، مع 

والبرامج التدريبية، وإقامة األنشطة والفعاليات الازمة في هذا الشأن.

كما عملت اللجنة على آليات تنفيذ توصياتها التي من شأنها أن تسهم في تحسين جهود المملكة في 

)29872( وتاريخ  الكريم رقم  السامي  منع ومكافحة جرائم االتجار باألشخاص، والموافق عليها باألمر 

1437/6/21هـ، ومنها:

1. إنشاء دور إيواء وحماية مخصصة لضحايا جرائم االتجار باألشخاص في المدن الرئيسة بالمملكة.

2. دعم إنشاء جمعيات أهلية متخصصة لحماية ومساعدة ضحايا جرائم االتجار باألشخاص.

3. وضع نظام لمكافحة التسول.

4. الربط اإللكتروني بين الجهات ذات العاقة بمكافحة جرائم االتجار باألشخاص لتداول اإلحصائيات 

والبيانات.

باألشخاص  االتجار  جرائم  الوطني في مجال منع ومكافحة  الصعيد  على  والتأهيل  التدريب  تعزيز   .5

وحماية الضحايا.

وتعكف اللجنة خال اجتماعاتها المنتظمة على دراسة موضوعات مكافحة جرائم االتجار باألشخاص 

الدولية  واالتفاقيات  بالمعايير  المملكة  التزام  على  تؤكد  التي  واآلليات  اإلجراءات  من  المزيد  واتخاذ 

والمكافحة المستمرة لجرائم االتجار باألشخاص في المملكة لضمان حماية حقوق اإلنسان وكرامته.

وفي مجال نشر الثقافة وتعريف المجتمع بهذه الجريمة ومخاطرها فقد قامت أمانة لجنة مكافحة جرائم 

اإلتجار باألشخاص بالمشاركة في اليوم العالمي لمناهضة االتجار باألشخاص والذي يصادف 30 / 7 من 

كل عام ميادي وذلك بعدة أنشطة شملت ورش عمل في الرياض وجدة والدمام، وأركان تعريفية أقيمت 

في عدد من مراكز التسوق في مناطق المملكة، وكذلك نشر عدد من المواد التعريفية في شاشات مطار 
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الملك خالد الدولي بالرياض وجامعة الملك سعود بالرياض وعدد من األسواق والمراكز الرياضية وشملت 

هذه المواد تعريفًا بالجريمة والعقاب عليها وبعض مؤشراتها.

كذلك تمت طباعة بطاقات بعدة لغات توضح مؤشرات االتجار باألشخاص ورمز QR )باركود( يؤدي 

إلى صفحة في موقع الهيئة اإللكتروني.

كما قامت األمانة العامة للجنة مكافحة الجرائم االتجار باألشخاص بترشيح مدربين مختصين إلقامة 

ورش العمل حول هذا الموضوع بالتعاون مع األمن العام في عدد من مناطق المملكة.

كما تم التنسيق مع وزارة الشؤون اإلسامية والدعوة واإلرشاد بتخصيص أحد خطب صاة الجمعة 

أنحاء  في  جامع   15,600 من  أكثر  في  الخطبة  هذه  تقديم  وتم  باألشخاص،  االتجار  بجريمة  للتعريف 

المملكة.

كما تم خال هذا العام متابعة عدد من حاالت االشتباه في عدد من ضحايا االتجار باألشخاص بالتنسيق 

مع أعضاء اللجنة وبما يحقق مهام اللجنة باكتشاف الضحايا.

وفي إطار سعي األمانة لعقد الشراكات والتعاون مع الجهات ذوات العاقة، فقد تم عقد عدة اجتماعات 

مع ممثلي مكاتب االستقدام، والمجلس التنسيقي لشركات االستقدام تمت فيها مناقشة عدد من 

المواضيع ذات عاقة بجرائم االتجار باألشخاص كاستغال العمالة المنزلية، وبيع التأشيرات، والصعوبات 

التي تواجه شركات االستقدام، بجانب بحث إمكانية إبرام مذكرة تفاهم مع المجلس التنسيقي لشركات 

االستقدام بالمملكة.

ب-اللجنة الدائمة المعنية بالردود

تنظر اللجنة االدعاءات الواردة من المقررين الخاصين أو الفرق العاملة بمجلس حقوق اإلنسان التابع 

لألمم المتحدة أو غيرها من اآلليات الدولية، أو ما يحال إليها من المقام السامي الكريم.

وقد صدر األمر الملكي الكريم رقم 11319 وتاريخ 1440/2/29ه المتضمن إعادة تشكيل لجنة الردود 

في هيئة حقوق اإلنسان لتكون تحت إشراف رئيس الهيئة وتختص بالرد على االدعاءات الفردية التي ترد 

من آليات األمم المتحدة.

وقد عقدت اللجنة خال العام المالي 1441/1440ه )25( اجتماعًا، تم خالها دراسة )34( موضوعًا، 

وأعّدت اللجنة )33( ردًا بشأن الحاالت والموضوعات الواردة لها، من بينها ما يخص )171( حالة فردية.
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ج-اللجنة الدائمة إلعداد مشروعات التقارير  

خالها  تم  إنشائها،  منذ  اجتماعًا   )21( التقارير  مشروعات  إلعداد  الدائمة  اللجنة  اجتماعات  عدد  بلغ 

)6( لجان فرعية  الدائمة  اللجنة  انبثق عن  المهام، وقد  الموضوعات، وإنجاز عدد من  مناقشة عدد من 

عقدت )25( اجتماًعا منذ إنشائها، وذلك إلعداد مشروعات التقارير. ويبين الجدول اآلتي أبرز األعمال التي 

أنجزتها اللجنة خال العام المالي 1441/1440ه

الجدول )22( أبرز الموضوعات التي أنجزتها اللجنة الدائمة إلعداد مشروعات التقارير 

خالل العام المالي 1441/1440ه

الموضوعاتم

مذكرة اإلجابة على قائمة المسائل  الصادرة عن لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة1

التحضير لمناقشة تقرير المملكة )األولي( الخاص باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة2

3
مذكرة تتضمن معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الماحظات الختامية الصادرة عن لجنة 

القضاء على التمييز العنصري فقرتي  20 )أ( 24 )ب(.



الصعوبات والمقترحات

الفصل الخامس
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أواًل: الميزانية:

المقترحالصعوبة

عــدم كفايــة االعتمــادات الماليــة لعــدد مــن بنــود ميزانيــة 
الهيئــة وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بالنشــاطات والمهــام 

الرئيســة للهيئــة.

إقامــة  يخــص  فيمــا  للهيئــة  الماليــة  البنــود  تعزيــز 
األنشــطة والبرامــج بهــدف نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان 
المناســبات  فــي  المملكــة  وتمثيــل  بهــا،  والتوعيــة 

الدوليــة.

ثانيًا: اإلطار النظامي:

المقترحالصعوبة

أدى عــدم وجــود مّدونــة شــاملة للجرائــم والعقوبــات 
بعــض  ظهــور  إلــى  الشــخصية  لألحــوال  ونــة  ومدَّ
االجتهــادات التــي اســتغلت لمحاولــة اإلســاءة لملــف 

المملكــة. فــي  اإلنســان  حقــوق 

تــرى الهيئــة أهميــة اإلســراع فــي إصــدار مدونــة األحــكام 
القضائيــة التــي صــدر بشــأنها األمــر الملكــي رقــم )أ/20( 
وتاريــخ 1436/2/7هـــ القاضــي بتكويــن لجنــة تختــص 
العقوبــات  وتفعيــل  المدونــة،  هــذه  مشــروع  بإعــداد 

البديلــة للحــد مــن االكتظــاظ فــي الســجون.

ثالثًا: الرد على استفسارات وملحوظات الهيئة:

المقترحالصعوبة

مازالــت هنــاك تحديــات تتعلــق بتأخــر الــردود مــن بعــض 
الهيئــة وعــدم  المختصــة علــى استفســارات  الجهــات 
وضــوح البيانــات والمعلومــات المطلوبــة أحيانــا أو عــدم 
كفايتهــا، مــع وجــود تحّســن ملحــوظ فــي التعــاون مــع 

الهيئــة مــن بعــض الجهــات.

ــة أهميــة صــدور تعليمــات واضحــة وملزمــة  ــرى الهيئ ت
للجهــات ذوات العاقــة بســرعة الــرد علــى مــا يوجــه 
إليهــا مــن استفســارات مــع تحديــد مــدة زمنيــة للــرد.
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رابعًا: الكفاءات المتخصصة:

المقترحالصعوبة

محدوديــة الكفــاءات المتخصصــة فــي مجــال حقــوق 
اإلنســان علــى المســتوى الوطنــي وقلــة عددهــا مقارنــة 

مــع التحديــات التــي تواجههــا المملكــة.

تــرى الهيئــة أهميــة التوّســع فــي البرامــج األكاديميــة 
والكليــات  الجامعــات  فــي  المتخصصــة  والتدريبيــة 
اإلنســان، وقــد صــدر  فــي مجــال حقــوق  والمعاهــد 
بشــأن ذلــك األمــر الســامي الكريــم )13084( وتاريــخ 
بشــكل  تتواصــل  الهيئــة  وماتــزال  1436/3/27هـــ، 
مســتمر مــع وزارة التعليــم لحــض الجامعــات والكليــات 
القائمــة  البرامــج  فــي  التوســع  علــى  والمعاهــد 
واســتحداث المزيــد منهــا، وطــرح برنامــج ابتعــاث خــاص 

اإلنســان. بحقــوق  المتعلقــة  للتخصصــات  للهيئــة 

خامسًا: البيانات واإلحصاءات:

المقترحالصعوبة

تعــد البيانــات واإلحصــاءات أحــد المؤشــرات المهمــة 
لقيــاس معاييــر حقــوق اإلنســان، ويجــد هــذا الموضــوع 
أهميــة خاصــة عنــد إعــداد التقاريــر الدوريــة التفاقيــات 
ــا فيهــا،  حقــوق اإلنســان التــي أصبحــت المملكــة طرًف
وقــد الحظــت الهيئــة عــدم توافــر البيانــات بشــكل كاٍف 
لــدى بعــض الجهــات أو تفــاوت البيانــات واإلحصــاءات 
بيــن جهــة وأخــرى حيــال ذات الموضوعــات، فضــًا عــن 
الوقــت والجهــد المبــذول فــي طلــب هــذه المعلومــات 

وتحليلهــا والحصــول عليهــا فــي الوقــت المطلــوب.

العامــة  الهيئــة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  الهيئــة  وقعــت 
مجــال  فــي  الجهتيــن  بيــن  التعــاون  لتعزيــز  لإلحصــاء 
أنهمــا  إال  اإلنســان،  بحقــوق  المتعلقــة  اإلحصــاءات 
علــى  الحصــول  فــي  صعوبــة  يواجهــان  يــزاالن  مــا 
وتــرى  األخــرى.  الحكوميــة  الجهــات  مــن  المعلومــات 
العامــة  الهيئــة  بيــن  الجهــود  تنســيق  أهميــة  الهيئــة 
لإلحصــاء والجهــات الحكوميــة ذات الصلــة لبنــاء قواعــد 

اإلنســان. بحقــوق  المتعلقــة  المعلومــات 
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سادسًا: إدارات حقوق اإلنسان

المقترحالصعوبة

عــدم وجــود إدارات خاصــة لحقــوق اإلنســان فــي أغلــب 
الجهــات الحكوميــة، بالرغــم مــن صــدور قــرار مجلــس 
1438/12/21ه  وتاريــخ   50/160 رقــم  الشــورى 
المتضمــن فــي بنــده ثانيــًا أنــه علــى الهيئــة اإلســراع فــي 
التنســيق إلنشــاء إدارات لحقــوق اإلنســان وأقســامها 

فــي الــوزارات أو المصالــح الحكوميــة.

تــرى الهيئــة أهميــة إنشــاء إدارات لحقــوق اإلنســان فــي 
ــة  ــة األخــرى وفقــًا لإلجــراءات النظامي الجهــات الحكومي
المتبعــة، وأن ترتبــط جميــع إدارات حقــوق اإلنســان فــي 
الجهــات الحكوميــة بالمســؤول األول بالجهــاز وتكــون 

ضابــط اتصــال مــع الهيئــة.



تنظيم هيئة حقوق اإلنسان

مـــلـــحــــق
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الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )207( وتاريخ 1426/8/8ه *

والمعّدل بقرار مجلس الوزراء رقم )237( وتاريخ 1437/6/5ه **

المادة األولى: 

ترتبط الهيئة مباشرة بالملك، وتهدف إلى حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق اإلنسان 

أحكام  ضوء  في  ذلك  تطبيق  ضمان  في  واإلسهام  بها،  الوعي  ونشر  المجاالت،  جميع  في  الدولية 

الشريعة اإلسامية. وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل 

حقوق اإلنسان.

المادة الثانية: 

تتمتع الهيئة بالشخصية االعتبارية ويكون لها االستقال التام في ممارسة مهماتها المنصوص عليها 

في هذا التنظيم، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في مناطق 

المملكة. 

المادة الثالثة: 

يكون للهيئة رئيس يعين بأمر ملكي بمرتبة وزير، ونائب يعين بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة. 

المادة الرابعة: 

يكون للهيئة مجلس يسمى )مجلس الهيئة( يشكل على النحو اآلتي: 

رئيسًا أ -رئيس الهيئة  

نائبًا للرئيس ب -نائب رئيس الهيئة  

ج -ثمانية عشر عضوًا على األقل، يعينون بأمر من الملك، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون 

بالنزاهة  التربوية، ومشهودًا لهم  أو  السياسية  العلوم  أو  القانون  أو  الشريعة  عاليًا في  تأهيا  مؤهلين 

والكفاية والخبرة في ميدان حقوق اإلنسان، ومتفرغين للعمل فيها خال مدة العضوية.



135التقرير السنوي 1440هـ - 1441هـ / 2019م

تنظيم الهيئة

 د -ستة أعضاء على األقل غير متفرغين، يعينون بأمر من الملك، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، 

ويكونون معروفين باهتمامهم في ميدان حقوق اإلنسان، ولهؤالء األعضاء حق حضور االجتماعات دون 

أن يكون لهم حق التصويت. 

المادة الخامسة: 

مجلس الهيئة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع السبل الازمة 

لتحقيق أغراضها في حدود هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي:

1. التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، لألنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان، 

لحقوق  انتهاكًا  تشكل  والتي  المملكة  في  بها  المعمول  لألنظمة  المخالفة  التجاوزات  عن  والكشف 

اإلنسان، واتخاذ اإلجراءات النظامية الازمة في هذا الشأن.

2. إبداء الرأي في مشروعات األنظمة المتعلقة بحقوق اإلنسان، ومراجعة األنظمة القائمة واقتراح 

تعديلها وفقًا لإلجراءات النظامية.

3. متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان التي انضمت 

إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات اإلجراءات الازمة لتنفيذها.

4. إبداء الرأي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان، فيما يتعلق بانضمام المملكة إليها، أو 

األحكام الواردة فيها.

5. الموافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق اإلنسان، ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة 

إلى الملك.

إلى  التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة االختصاص، ورفع تقارير عنها  زيارة السجون ودور   .6

الملك.

في  النظامية  اإلجراءات  واتخاذ  والتحقق من صحتها،  اإلنسان  بحقوق  المتعلقة  الشكاوى  تلقي   .7

شأنها.

8. وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق اإلنسان واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق 

واإلعام  والتدريب  بالتعليم  المختصة  واألجهزة  المؤسسات  خال  من  وذلك  بها،  والتوعية  اإلنسان 

وغيرها.
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9. الموافقة على إصدار النشرات والمجات والمطبوعات، المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها.  

اإلنسان في  حالة حقوق  السنوي عن  والتقرير  الهيئة  أعمال  السنوي عن  التقرير  على  الموافقة   .10

المملكة، ورفعهما إلى الملك.

اإلجراءات  الملك بحسب  إلى  الختامي ورفعهما  الهيئة وحسابها  الموافقة على مشروع ميزانية   .11

النظامية.

12. التعاون مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية العاملة في مجال 

حقوق اإلنسان بما يحقق أهداف الهيئة وتنمية عاقاتها.

13. الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات الداخلية والدولية في مسائل حقوق اإلنسان، والمشاركة 

فيها، وفقًا لإلجراءات النظامية في هذا الشأن.

14. الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق اإلنسان.

15. إقرار اللوائح اإلدارية والمالية، وحقوق أعضاء مجلس الهيئة والمتعاونين معها ومزاياهم.

16. تكليف أعضاء مجلس الهيئة أو بعضهم المعينين وفقًا للفقرة )ج( من المادة )الرابعة( من هذا 

التنظيم باإلشراف على إدارات الهيئة المختلفة.

17. إنشاء إدارات أخرى، يرى المجلس ضرورة وجودها.

في  تدخل  معينة  مهمات  ألداء  غيرهم  من  أو  األعضاء  بين  من  مؤقتة  أو  دائمة  لجان  تكوين   .18

اختصاص المجلس.

 المادة السادسة: 

لمجلس الهيئة دعوة ممثلين من الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى والمؤسسات األهلية عند دراسة 

الموضوعات ذات العاقة بهذه الجهات. 

المادة السابعة: 

يجتمع مجلس الهيئة مرة كل شهر على األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه، 

أو بطلب من ثلث أعضائه؛ وال يعد االجتماع نظاميًا إال إذا حضره أغلبية أعضاء مجلس الهيئة، بمن فيهم 

الرئيس أو نائبه. 
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المادة الثامنة: 

التصويت؛  لهم حق  الذين  الحاضرين  أعضائه  بأغلبية أصوات  قراراته وتوصياته  الهيئة  يصدر مجلس 

وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع. 

المادة التاسعة: 

يتولى الرئيس إدارة الهيئة وتمثيلها والعمل على تسيير عملها وفق اختصاصاتها ومهماتها ويشرف 

على حسن سيـر عملها، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:

إلى مجلس  الهيئة تمهيدًا إلحالتها  التي تسير عليها  اللوائح اإلدارية والمالية  إعداد  1. اإلشراف على 

الهيئة.

2. اعتماد اإلجراءات المالية وفق األنظمة واللوائح المقررة في هذا الشأن.

3. اإلشراف على سيـر العمل في الهيئة من خال اللوائح المعتمدة.

4. اإلشراف على إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة، والتقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان في 

المملكة، تمهيدًا إلحالتهما إلى مجلس الهيئة.

إلى  تمهيدًا إلحالتهما  الختامي،  للهيئة، وحسابها  السنوية  الميزانية  إعداد مشروع  على  اإلشراف   .5

مجلس الهيئة.

المملكة  العاقة داخل  الحكومية والمؤسسات والهيئات األخرى ذات  الجهات  الهيئة لدى  6. تمثيل 

وخارجها.

7. رفع تقارير المملكة المتعلقة بحقوق اإلنسان إلى الملك، بعد موافقة مجلس الهيئة عليها، وذلك 

وفقًا لما ورد في الفقرة )5( من المادة )الخامسة( من هذا التنظيم. 

المادة العاشرة: 

يتولى نائب رئيس الهيئة مساعدة الرئيس في حضوره، ويقوم بعمله عند غيابه. 

المادة الحادية عشرة: 

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

وتكون مهماتها تقديم االستشارات الشرعية والنظامية المقارنة، فيما يتعلق بمسائل حقوق اإلنسان، 

وما يحيله إليها مجلس الهيئة أو رئيسها، وكذلك اإلسهام في إعداد تقارير المملكة الدورية المترتبة على 

انضمامها إلى الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، وإعداد الرد على الدعاوى في مسائل حقوق اإلنسان 

أو إقامتها. 

ب -إدارة المنظمات والعالقات الدولية:

وتكون مهماتها التنسيق مع المنظمات الدولية المختصة بمسائل حقوق اإلنسان، الحكومية، وغير 

الحكومية، والمؤسسات المعنية بذلك، ومتابعة قضايا السعوديين الذين تتعرض حقوقهم لانتهاك 

خارج المملكة. 

ج -إدارة تلقي الشكاوى: 

وتكون مهماتها استقبال الشكاوى، من األفراد والمؤسسات والمنظمات وغيرها، في مسائل حقوق 

اإلنسان، والتحقق من صحتها، وذلك تمهيدًا إلحالتها إلى اإلدارة المعنية في الهيئة. 

د - إدارة المتابعة والتحقيق:

وتكون مهماتها متابعة أي شكوى حتى الوصول إلى حلها، وزيارة السجون ودور التوقيف، وفَق ما 

يقدره مجلس الهيئة في هذا الخصوص دون إذن من جهة االختصاص، والتحقيق فيما يتطلب التحقيق 

فيه من مخالفات في مسائل حقوق اإلنسان، ورفع النتائج إلى مجلس الهيئة. 

هـ -إدارة العالقات العامة: 

وتكون مهماتها التنسيق بين اإلدارات المعنية في الهيئة، وما يحيله إليها مجلس الهيئة أو رئيسها 

من طلبات في هذا الشأن، ومتابعة ما ينشر في وسائل اإلعام المختلفة فيما يتعلق بحقوق اإلنسان، 

واإلسهام في الترتيبات عند إقامة المؤتمرات والندوات ذات العاقة. 

و -إدارة الشؤون المالية واإلدارية: 

وتكون مهماتها متابعة شؤون منسوبي الهيئة، وما يتعلق بميزانيتها، وممتلكاتها، وما يكفل تسيير 

عملها. 
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المادة الثانية عشرة: 

ينشأ مركز للنشر واإلعام والتوثيق والترجمة في مجال حقوق اإلنسان، ويديره أحد أعضاء مجلس 

الهيئة المتفرغين بناًء على ترشيح من رئيس الهيئة. ويهدف هذا المركز إلى اإلسهام في نشر المبادئ 

والمفاهيم األساسية لحقوق اإلنسان التي تتفق مع أحكام الشريعة اإلسامية وتأصيل ثقافتها، وإقامة 

عاقات التعاون مع الهيئات الدولية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة من أجل النهوض 

بحقوق اإلنسان.

وللمركز على وجه الخصوص المهمات اآلتية:

1. اإلشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات التي تعقد في المملكة حول حقوق اإلنسان.

2. نشر ثقافة حقوق اإلنسان، ومن ذلك إجراء الدراسات المقارنة بين الشريعة اإلسامية والصكوك 

الدولية لحقوق اإلنسان وتوعية المواطنين، واالستعانة بالمؤسسات واألجهزة المختصة بشؤون التعليم 

واإلعام والثقافة.

3. إعداد النشرات والمجات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها.

4. إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة تمهيدًا إلحالته إلى مجلس الهيئة. 

المعنية  الجهات  للتوعية في مجال حقوق اإلنسان لمنسوبي  المملكة  5. تنظيم دورات خاصة في 

بحقوق اإلنسان وغيرهم من المهتمين بـهذا المجال.

6. توثيق جميع ما يتعلق بحقوق اإلنسان والترجمة من اللغة العربية وإليها. 

المادة الثالثة عشرة: 

تكون إدارات حقوق اإلنسان وأقسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية ذات العاقة ضابط اتصال 

للهيئة. 

المادة الرابعة عشرة: 

ألداء  المؤهلين  والعاملين  والمختصين  الخبراء  من  كاٍف  -بعدد  حاجتها  -بحسب  تستعين  أن  للهيئة 

مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم. 
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المادة الخامسة عشرة: 

فيما عدا الرئيس ونائبه، يخضع موظفو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات االجتماعية. 

المادة السادسة عشرة: 

يجب على أجهزة الدولة تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بأعمالها، وذلك ألداء 

مهماتها المنوطة بها. 

المادة السابعة عشرة: 

1. يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ويصرف 

منها وفقًا لتعليمات ميزانية الدولة، وتتكون أموال الهيئة من: 

أ - االعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.

ب - الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

ج - الهبات واإلعانات والمنح والوصايا التي تقبلها الهيئة وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس الهيئة.

د - الموارد األخرى التي يقرر مجلس الهيئة إضافتها إلى أموال الهيئة.

2. تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي مع نهايتها، واستثناًء من ذلك تبدأ 

السنة المالية األولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم. 

المادة الثامنة عشرة: 

المالية  السنة  انتهاء  تاريخ  الملك خال ثاثة أشهر على األكثر من  إلى  الختامي  الهيئة حسابها  ترفع 

للتوجيه بما يراه في شأنه.

المادة التاسعة عشرة: 

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره. 

*نشر في جريدة أم القرى في عددها رقم )4065( وتاريخ 4 / 9 / 1426 هـ
** نشر في جريدة أم القرى في عددها رقم )4612( وتاريخ 1437/6/23هـ










