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يسلط هذا التقرير الضوء على : المحاور الرئيسة لبرنامج األنشطة، 
واألنشطة التي تم تنفيذها، والنتائج التي تم تحقيقها.

برنامج التعاون الفني لبناء القدرات في المملكة العربية السعودية 
حقوق  هيئة  بين  للتعاون  ثمرة  هو  اإلنــســان،  حقوق  مجال  في 
اإلنسان في المملكة العربية السعودية ومفوضية األمم المتحدة 
تم  التي  التفاهم  مــذكــرة  خــال  مــن  اإلنــســان،  لحقوق  السامية 
توقيعها بين الطرفين في  جنيف بتاريخ 8/7/ 1433 هـ ، الموافق 
27/ 2012/6 م. تمت المصادقة عليها بالمرسوم الملكي رقم 

)م/31( بتاريخ 1434/5/27 هـ ، الموافق  2013/4/8 م. 

الفني في  التعاون  برنامج  تنفيذ أنشطة  الفعلي في  العمل  بدأ 
اإلنسان  حقوق  هيئة  من  كل  بين  مشترك  بشكل   2014 فبراير 
في المملكة، ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان 
من خال المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا في 

بيروت، حيث شكلت االنطاقة الحقيقة لمذكرة التفاهم.

يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البرنامج في: تطوير القدرات الوطنية 
العربية  المملكة  فــي  اإلنــســان  حقوق  وتعزيز  الحــتــرام  الــازمــة 
بما  القدرات  بناء  أنشطة  من  العديد  تنفيذ  تم  حيث  السعودية، 
ينسجم مع احتياجات هيئة حقوق  اإلنسان والهيئات الحكومية 
الدولية لحقوق  اآلليات  أيضا مع توصيات  يتفق  المتعددة وبما 
البرنامج  أنشطة  لتنفيذ  الازم  التمويل  تقديم  تم  اإلنسان. وقد 
من قبل هيئة حقوق اإلنسان في المملكة، كما هو موضح في 
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المبلغ بالدوالرالمبلغ بالريالالعام الماليم

 649.360  2.435.100 1436/ 1437 هـ )2015م(  1 

 627.466  2.352.999  1437 / 1438هـ )2016م(  2 

 1.211.723  4.543.962  1437 / 1438هـ )2016م(  3 

 1.480.000  5.550.000  1438 / 1439هـ )2017م(  4 

 3.968.549  14.882.061 المجموع

اإلنجازات وفقًا لبرنامج التعاون الفني :

 تعزيز تعاون المملكة مع النظام الدولي لحقوق اإلنسان.  

 المساهمة في تنفيذ العديد من برامج تدريب المدربين المتخصصة.  

المساهمة في إعداد خطة وطنية لمكافحة جرائم االتجار باألشخاص.  

 تعزيز وتطوير التعاون في مجال تعليم حقوق اإلنسان.  

تطوير قدرات هيئة حقوق اإلنسان في إطار اختصاصها 
بتعزيز وحماية حقوق  اإلنسان. 
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اكتسب موضوع حقوق اإلنسان وتعزيز القدرات الوطنية أهمية 

المملكة، كونها طرفًا في  متزايدة في  سياسات واستراتيجيات 

خمس من االتفاقيات  األساسية في مجال حقوق اإلنسان وثاثة 

من البروتوكوالت االختيارية الملحقة  باالتفاقيات وهي:  

اتفاقية حقوق الطفل، بموجب المرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 
1416/04/16هـ  الموافق 1995/09/12م .

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع وبغاء 
األطفال واستغالهم في  المواد اإلباحية بموجب المرسوم الملكي 

رقم م/38 وتاريخ 1431/7/18هـ الموافق 2010/06/30م . 

باشتراك  المتعلق  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول 
رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  المسلحة  النزاعات  في  األطفال 

م/39 وتاريخ 1431/07/18هـ الموافق 2010/06/30م .

 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو  الاإنسانية أو المهينة، بموجب المرسوم الملكي رقم 

م/11 وتاريخ 04/04/ 1418  هـ الموافق 08/08/ 1997م .

العنصري،  التمييز  أشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية  االتفاقية 
1418هـ   /04/16 وتاريخ  م/12  رقم  المرسوم  الملكي  بموجب 

الموافق 1997/08/20م .

بموجب  المرأة،  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية 
الموافق  1421/05/28هـ  وتاريخ  رقم  م/25  الملكي  المرسوم 

2000/08/28 م .

االختياري،  وبروتوكولها  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية 
بموجب المرسوم  الملكي م/28 وتاريخ 1429/05/22 هـ الموافق 

2008/05/27 م .
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تشير العديد من التقارير الدورية المقدمة من المملكة إلى اآلليات الدولية لحقوق  اإلنسان إلى التنامي المضطرد في تطوير 
اإلطار القانوني والمؤسسي لحماية حقوق  اإلنسان من خال تطوير التشريعات واألنظمة واللوائح إلعمال وتعزيز حقوق 
االنسان  على المستوى الوطني. حيث صدر نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية في ديسمبر   2015م، ونظام حماية الطفل 
في 26أبريل 2014م، ونظام التأمين ضد التعطل عن  العمل في 14 يناير 2014م، ونظام الحماية من اإليذاء بتاريخ 20 سبتمبر 
2013م،  والئحة عمال الخدمة المنزلة بتاريخ 15 يوليو 2013م، ونظام التنفيذ بتاريخ 3 يوليو   2012م، ونظام مكافحة االتجار 
باألشخاص بتاريخ 14 يوليو 2009م. إضافة إلى  تشكيل لجنة إلعداد مشروع مدونة األحكام القضائية، وإصدار نظام اإلجراءات 
 الجزائية الذي تضمن أحكامًا ذات عاقة بحماية حقوق اإلنسان من ناحية حقوق  المتهم، وتحديد سلطة التحقيق وإصدار 

نظام العمل والذي يوفر المزيد من الحماية  لحقوق العمال.  

التي تركز على، ثاثة محاور ، هي: مجتمع حيوي،  واقتصاد مزدهر  2030 البارزة أيضًا، تبني المملكة لرؤية  التطورات  ومن 
ووطن طموح يتطلع إلى تنويع مصادر االقتصاد وعدم االعتماد على  النفط، وإياء أهمية فائقة لتمكين المواطنين من كا 
الجنسين  للمساهمة  بأفضل ما لديهم من قدرات. وقد استتبع ذلك العديد من الخطوات اإلصاحية ذات  العاقة بحقوق 
المرأة، وعلى صعيد التفاعل مع النظام الدولي لحقوق اإلنسان، صدر  أمر ساٍم بتاريخ 18 أبريل 2017م يطلب من هيئة حقوق 
زيادة  تعريف  بهدف  المملكة، وذلك  عليها  التي صادقت  الدولية  باالتفاقيات  للتعريف  الشروع في حملة  وطنية  اإلنسان 
الجمهور بااللتزامات الملقاة على عاتق المملكة حال انضمامها لاتفاقيات  الدولية. وفي ذات السياق تعكف هيئة حقوق 
اإلنسان حاليًا على اإلنتهاء من إعداد  استراتيجية وطنية شاملة لحماية حقوق اإلنسان، وفي إطار برنامج التعاون الفني يتم 
 العمل حاليًا على االنتهاء من إعداد خطة وطنية لمتابعة تنفيذ توصيات اآلليات الدولية لحقوق  اإلنسان الخاصة بالمملكة 

العربية السعودية.  

يتمثل الهدف من برنامج التعاون الفني في بناء القدرات  الوطنية في مجال حقوق اإلنسان. حيث يركز برنامج التعاون الفني 
الدولي  لحقوق  القانون  تطبيق  المختصين في  القدرات وتحديدًا في مجال تطوير قدرات  بناء  أنشطته ومهامه  على  في 
اإلنسان، وتوفير وإعداد األدلة االسترشادية للعاملين في قطاعات مختلفة  ودعم األنشطة الموجهة لتطوير دور القضاء 
في حماية حقوق اإلنسان وتطوير أنشطة  منظمات المجتمع المدني وتطوير آليات إعداد التقارير الدورية إلى اآلليات الدولية 

 لحقوق اإلنسان، وتوفير المطبوعات الحقوقية الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق  اإلنسان.  

وفي هذا السياق، عملت هيئة حقوق اإلنسان ومكتب المفوض السامي على  تنفيذ سلسلة من األنشطة والبرامج والفعاليات 
المتعددة لتحقيق األهداف أعاه. 
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من أجل تنفيذ أنشطة برنامج التعاون الفني من طرف المفوضية 

السامية، تم تعيين  طاقم فني يضم موظفين دوليين إثنين وثاث 

موظفين محليين .حيث يتولى هذا الطاقم التنسيق والتعاون مع 

هيئة حقوق اإلنسان في تنفيذ أنشطة البرنامج.

ومن أجل تنفيذ األنشطة، يعمل طاقم المشروع على التنسيق 

مع مركز اإلعام والنشر في هيئة حقوق اإلنسان كنقطة اتصال 

كما  السنوية،  الخطط  في  المقترحة  وتنفيذ  األنشطة  لتسهيل 

اإلنــســان.  حقوق  مــن  هيئة  العاقة  ذات  اإلدارات  إشـــراك  يتم 

خال  من  البرنامج  لتنفيذ  أهمية  اإلنــســان  حقوق  هيئة  وتولي 

تنفيذ  تعترض  التي قد  الصعوبات  لتذليل  دورية  عقد  اجتماعات 

األنشطة.   

وفي إطار رصد التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة البرنامج، تعمل 

إدارة المشروع على  منهجيات خاصة للحصول على تقييم البيانات 

وبعدية  قبلية  استمارات  وإعداد  المشاركين،  راجعة من  وتغذية 

للحصول على تقييم لألنشطة التدريبية من  المشاركين ، لقياس 

مدى رضاهم عن تنفيذ األنشطة، ومن ناحية أخرى أجرى البرنامج 

أنشطة  لتقييم  خارجي  خبير  تعيين  المدة من خال  تقييم  نصف 

المشروع ،ومدى تنفيذ األنشطة  وفقًا للخطة السنوية وكذلك 

الفترة  البرنامج في  األولــى من  للمرحلة  نهائي  تقييم  إعــداد  تم 

الممتدة ما بين 2014  الى 2016 بواسطة خبير دولي تم تعيينه 

من طرف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.  
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األنشطة والبرامج 
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دورة تدريبية حول 
ــمــرأة “ ال التمييز ضــد  عــلــى  الــقــضــاء   “

10 مشاركين 23-24 أبريل 2014 م
20 مشاركة

ورشة عمل حول “ الممارسات الفضلى 
في مجال مكافحة االتجار باألشخاص “

35 مشارك27-29 أبريل 2014 م
15 مشاركة

ــة عــمــل تــدريــبــيــة  ألعــضــاء  تــنــظــيــم ورشــ
اللجنة الدائمة إلعداد  التقارير في سياق 
الــدوري  التقرير  الجهود  لتقديم  تطوير 

للجنة  مناهضة التمييز العنصري. 

9 مشاركين8-10 سبتمبر 2015 م
5 مشاركات

إلعــــداد  الخطة  للتحضير  عــمــل  ــة  ورشــ
الوطنية لتنفيذ توصيات  اآلليات الدولية 

لحقوق  اإلنسان.

27 مشارك 17-21 يوليو  2016 م
8 مشاركات

تنظيم ورشة عمل تدريبية  ألعضاء اللجنة 
اتفاقية  حــول  إلعـــداد  التقارير  الــدائــمــة 

حقوق  الطفل. 

7 مشاركين 28 أغسطس 2016 م
7 مشاركات

تنظيم ندوة حول حقوق  األشخاص ذوي 
المجتمع  منظمات  ولــقــاء  مــع  اإلعــاقــة 

المدني. 

400 مشارك 10 يناير 2017 م
250 مشاركة

ماحظة: تنظيم ورشتي العمل  يأتي تطبيقًا للماحظات  الختامية لجنة مناهضة  التعذيب، التوصية رقم 49 أ وب  والتي اعتمدت في جلسة لجنة  مناهضة 

التعذيب رقم 1423 في   10 مايو 2016م .
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1 . تعزيز تعاون المملكة العربية السعودية مع آليات األمم المتحدة لحماية حقوق اإلنسان ومن 

 ضمنها إعداد التقارير الدورية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه اآلليات

ندوة تعريفية باتفاقية مناهضة  التعذيب 
العقوبة  أو  وغيره من ضروب  المعاملة 

القاسية أو  الاإنسانية أو المهينة. 

60 مشارك6-7 يناير 2016 م
22 مشاركة

                     النشاط                                                              التاريخ                                             عدد المشاركين

يوم  لمدة  تدريبية  عمل  ورشــة  تنظيم 
واحد حول استخدام مصطلحات حقوق 
اإلنسان والتعريف باآلليات الدولية في 

االمم المتحدة 

18 مشارك9 ديسمبر 2015 م
7 مشاركات

جــرائــم  لمكافحة  وطــنــيــة  خــطــة  إعــــداد 
االتجار باألشخاص

2016 - 2017 م
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تدريبيتين  حــول  عــمــل  ورشــتــي  تنظيم 
ــتــوثــيــق  ورصـــد  ــيــر والـــمـــبـــادئ ل الــمــعــاي

ممارسات التعذيب. 

األولى: 14-16 أغسطس 2017م
الثانية: 20-22 نوفمبر 2017م

22 مشارك - 5 مشاركات
20 مشارك - 6 مشاركات

لعدد  من  ميدانية  زيـــارات  ثــاث  تنظيم 
إلـــى  جنيف  الــحــكــومــيــيــن  الــمــســؤولــيــن 
لــاطــاع عــلــى عــمــل اآللـــيـــات  الــدولــيــة 

لحقوق اإلنسان. 

األولى: 25   -  29 يناير 2016م
الثانية: 23 - 27 يناير 2017م
الثالثة: 23 - 27 ابريل 2018م

19 مشارك - 6 مشاركات
15 مشارك - 7 مشاركات
16 مشارك - 4 مشاركات

تــنــظــيــم ورشــــة عــمــل ألعـــضـــاء  مجلس 
هيئة حقوق اإلنسان لمدة  يومين حول 
)الــشــرعــة الــدولــيــة  لــحــقــوق اإلنـــســـان( 
للحقوق  الدوليين  التعريف  بالعهدين 
ــة والــثــقــافــيــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــة والـــسـ ــيـ ــدنـ ــمـ  الـ
 واالجتماعية، وذلك للعمل على  تسهيل 
الــعــربــيــة  السعودية  المملكة  انــضــمــام 
اآلليات  مع  توصيات  انسجامًا  للعهدين 

الدولية  لحقوق اإلنسان. 

10 مشاركين 24 - 25 مايو 2017م
6 مشاركات

من  3  أعــضــاء  ـــ  ل تــدريــبــيــة  دورة  تنظيم 
لتطوير  التقارير  الدائمة  إلعــداد  اللجنة 
البيانات  قاعدة  استخدام  القدرات  في 
 الخاصة بالخطة الوطنية لتنفيذ  توصيات 

اآلليات الدولية  لحقوق اإلنسان.

2 مشاركين  17 - 18 مايو 2017م
1 مشاركة

اتفاقيات  لتطبيق  عملي  دلــيــل  ــداد  إعـ
حــقــوق اإلنـــســـان الــتــي صــادقــت عليها 

المملكة العربية السعودية

 مارس 2018م

لحقوق  الــدولــيــة  ــيــات  اآلل مــع  التفاعل 
باالتفاقية  المعنية  الــلــجــنــة  اإلنـــســـان، 
ــيــة الــخــاصــة بــالــقــضــاء عــلــى كافة  الــدول
أشكال التمييز ضد المرأة، آليات عملها، 

وآلية مناقشة التقارير الدورية

13 مشارك 29 - 30 يناير 2018 م
17 مشاركة

ذوي  االشخاص  حقوق  حول  منشورات 
اإلعاقة 

 مارس 2018م

ــعــراض الـــدوري  مــنــشــورات حـــول االســت
الــشــامــل والــتــوصــيــات الــســعــوديــة في 

الدورتين السابقتين

 مارس 2018م



المعايير  الدولية  حول  عمل  ورشة  تنفيذ 
للقضاء  المحاكمات  الــعــادلــة  لضمانات 
وهــيــئــة الــتــحــقــيــق  واالدعــــــاء الـــعـــام في 

المملكة العربية  السعودية، جنيف. 

23 مشارك3-7 أكتوبر 2016 م

بإنفاذ  تدريبي  للمكلفين  برنامج  تنظيم 
الدولية  المعايير  حــول  تطبيق  الــقــانــون 

لحقوق  اإلنسان في العمل الشرطي. 

30 مشارك3-7 ديسمبر 2017 م

13

حول  يومين  لــمــدة  عمل  ورشـــة  تنظيم 
ــيــة لــحــقــوق  ــرات الــوطــن ــمـــؤشـ ــر الـ تــطــوي

اإلنسان

21 مشارك 3-4 فبراير 2019 م
9 مشاركات

)تــدريــب  مدربين( تدريبي  برنامج  تنفيذ 
يمثلون قطاعات  مختلفة حكومية وغير 

الحكومية.

المرحلة األولى
 14-18 ديسمبر 2014 م

26 مشارك 
19 مشاركة

                     النشاط                                                              التاريخ                                             عدد المشاركين

اإلنسان على مستوى  ثقافة حقوق  اإلنسان ونشر  المدربين في مجاالت حقوق  تدريب   .  3 

 واسع في المملكة 

                     النشاط                                                              التاريخ                                             عدد المشاركين

ــنـــدوة حــقــوق  ــة عــمــل تــحــضــيــريــة لـ ــ ورشـ
االشخاص ذوي اإلعاقة

29 مشارك 7 فبراير 2019 م
40 مشاركة

في  الضحايا  "حقوق  عن  تدريبية  دورة 
قضايا االتجار باألشخاص"

22 مشارك 30 - 31 يناير 2019 م
6 مشاركات

ــاص ذوي  ــخـ ــول "حـــقـــوق األشـ ــدوة حـ ــ ن
اإلعاقة"

145 مشارك  20 فبراير 2019 م
155 مشاركة

22 مشاركًا و 6 مشاركات

بــإنــفــاذ  المكلفين  ــدور  ــ ل إجـــرائـــي  ــيــل  دل
ــرام حــقــوق  ــ ــت ــز واحــ ــعــزي الـــقـــانـــون فـــي ت

اإلنسان

 مارس 2018م

 االحتفال بيوم االعان العالمي لحقوق 
اإلنسان

36 مشارك 17 ديسمبر 2018 م
24 مشاركة

 2 . مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية طبقا لالتزامات الدولية للمملكة
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تطوير  تعليم  حول  تشاوري  لقاء  تنظيم 
حقوق اإلنسان في التعليم  العام.

8 مشاركين 26 أبريل 2017م
4 مشاركات

دورة تدريبية حول

 “ اآللــيــات الــدولــيــة لحقوق اإلنــســان “

100 مشارك23-27 فبراير 2014 م
40 مشاركة

إعداد دليل وطني للشكاوى في مجال 
حـــقـــوق اإلنـــســـان , لــفــائــدة مــوظــفــي 
والمتابعة  الشكاوى  إدارات  وموظفات 
والــتــحــقــيــق مـــن مــخــتــلــف فــــروع هيئة 

حقوق اإلنسان

26 مشارك1 يونيو 2016 م
5 مشاركات

بإنفاذ  للمكلفين  مدربين  تدريب  تنظيم 
حقوق  معايير  تطبيق  كيفية   " القانون 
بإنفاذ  المكلفين  عمليات  في  اإلنسان 

القانون"

28 مشارك23-27 ديسمبر 2018م
2 مشاركات

آليات  فــي  تدريبية  عمل  ورشـــة  تنفيذ 
حقوق  ومراقبة  أوضـــاع  توثيق  وطــرق 
حقوق  هيئة  وباحثات  اإلنسان“لباحثين 

 اإلنسان”. 

14 مشارك7 - 9 يونيو 2015م
11 مشاركة

تعزيز قدرات هيئة حقوق اإلنسان  ودورها  بها من خال  4 . حماية حقوق اإلنسان والنهوض 

التنسيق مع بقية الفاعلين داخليا وخارجيا

                     النشاط                                                              التاريخ                                             عدد المشاركين

المدربين -  مقاربة  برنامج تدريب  تنظيم 
االتــجــار  فــي مكافحة  اإلنــســان  حــقــوق 

باألشخاص. 

32 مشارك 24 - 28 أبريل 2016م

برنامج  تدريب  من  الثانية  المرحلة  تنفيذ 
وغير  الحكومية  للقطاعات  الــمــدربــيــن 

الحكومية

المرحلة الثانية
 10-19 فبراير 2015 م

22 مشارك
10 مشاركات

نــدوة   تعريفية   التفاقية   حقوق   تنظيم 
 الطفل.

30 مشارك25-26 أكتوبر 2015م
47 مشاركة

رؤيـــة  وطنية  “نــحــو  عمل  ورشـــة  تنظيم 
لتعليم حقوق االنسان.

40 مشارك20-22 ديسمبر 2015م
31 مشاركة
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ــي لــــــدور الــجــمــعــيــات  ــبـ ــدريـ ــج تـ ــامـ ــرنـ بـ
التفاعل  فــي  األهــلــيــة  والــمــؤســســات 
اإلنسان  لحقوق  الــدولــي  النظام  مــع 
آلية  أعــمــال  فــي  المساهمة  وكيفية 

االستعراض الدوري الشامل

15 مشارك12-14 مارس 2018 م
15 مشاركة

دور المجتمع المدني في رصد وتوثيق 
حاالت حقوق اإلنسان في المملكة. 

12 مشارك 16-19 أغسطس 2015 م
29 مشاركة

                     النشاط                                                              التاريخ                                             عدد المشاركين

5 . مساعدة منظمات المجتمع المدني عن طريق تعزيز قدراته على القيام بمهامه المتعلقة 

بحماية حقوق االنسان ونشر ثقافتها

تنفيذ برنامج تدريبي ألعضاء مجلس هيئة حقوق اإلنسان من ثاث مراحل : 

الدولي  النظام  "مفهوم  األولى  المرحلة 
ــتــاريــخــي  ــوره ال ــطــ ــ ــان وت ــــســ ــحــقــوق اإلن ل

والنظام اإلقليمي لحقوق اإلنسان".

11 مشارك22 - 23 نوفمبر 2016م
5 مشاركات

ــات عــمــل الــنــظــام  ــي الــمــرحــلــة الــثــانــيــة " آل
الدولي لحقوق اإلنسان".

11 مشارك29 - 30 نوفمبر 2016م
5 مشاركات

المرحلة الثالثة " دور المؤسسات الوطنية 
لحقوق اإلنسان في حماية وتعزيز حقوق 

اإلنسان على المستوى الوطني"

11 مشارك20 - 21 ديسمبر 2016م
5 مشاركات

الــشــكــاوى  فــي  متخصصة  عــمــل  ورشـــة 
آلليات األمم المتحدة المتعددة.

24 مشارك21 - 22 مارس 2017م
8 مشاركات
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الرسم البياني اإلحصائي



عدد المشاركين والمشاركات في أنشطة برنامج التعاون الفني خال الفترة من 
فبراير  2014 إلى فبراير 2019 م

ورشة عمل تدريبية 
لبناء المهارات

برنامج تدريب 
مدربين

ندوة لزيادة الوعي لقاء تشاوري
بحقوق اإلنسان

زيارة ميدانية إلى مقر 
المفوضية السامية 

لحقوق اإلنسان

٣٢

700

50
17 67

538

1238

58 41
99

427

224

651

138
169

31

المجموعإناثذكور

عدد األنشطة المنفذة خال الفترة من فبراير 2015 إلى فبراير 2019 م

ندوة لزيادة الوعي 
بحقوق اإلنسان

زيارة ميدانية إلى مقر 
المفوضية السامية 

لحقوق اإلنسان

ورشة عمل تدريبية لقاء تشاوري
لبناء المهارات

برنامج تدريب
مدربين

3

6
5

21

5

17
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عدد البرامج وعدد المشاركين لعام 2014 م

إعادة دليل

ورشة عمل تدريبية لبناء المهارات برنامج تدريب مدربين

26
19

145

3

75

1

عدد البرامجإناثذكور

عدد البرامج وعدد المشاركين لعام 2015 م

إعادة دليل

ندوة لزيادة الوعي 
بحقوق اإلنسان

ورشة عمل تدريبية لبناء 
المهارات

برنامج تدريب مدربين

22

40

53

4

30

52

1

47

10

1

31

1

لقاء تشاوري

عدد البرامجإناثذكور
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عدد البرامج وعدد المشاركين لعام 2016 م

عدد البرامج وعدد المشاركين لعام 2017 م

إعادة دليل

ندوة لزيادة الوعي 
بحقوق اإلنسان

ورشة عمل تدريبية لبناء 
المهارات

برنامج تدريب مدربين

1

90

6

60

30 32

22 19

6
1 1

زبارة ميدانية  الى مقر لقاء تشاوري
المفوضية السامية 

لحقوق اإلنسان

1

عدد البرامجإناثذكور

إعادة دليل

ندوة لزيادة الوعي 
بحقوق اإلنسان

ورشة عمل تدريبية لبناء 
المهارات

برنامج تدريب مدربين

10 3

68

4

400

20 18

250

15 7 1 1

لقاء تشاوري زبارة ميدانية  الى مقر 
المفوضية السامية 

لحقوق اإلنسان

1
30

عدد البرامجإناثذكور
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عدد البرامج وعدد المشاركين خال الفترة من يناير 2018 إلى فبراير 2019 م

إعادة دليل

ندوة لزيادة الوعي 
بحقوق اإلنسان

ورشة عمل تدريبية لبناء 
المهارات

برنامج تدريب مدربين

1

28

71

4

47

5 2 1

210

3

زبارة ميدانية  الى مقر 
المفوضية السامية 

لحقوق اإلنسان

15

219

عدد البرامجإناثذكور



على الرغم من نجاح برنامج التعاون الفني في تنفيذ العديد 
من األنشطة المرتبطة ببناء القدرات، والتي شكلت نقلة 
نوعية في عمل وأداء هيئة حقوق اإلنسان، إال أن هناك 
الحسبان،  أخذها في  التي البد من  التحديات  العديد من 
وكذلك توفر العديد من الفرص المتاحة للعمل المستقبلي 
بما يضمن بناًء راسخًا لحقوق اإلنسان في المملكة ويمكن 

إيجاز التحديات والفرص المتاحة كما يلي:  

التحديات المستقبلية

تبديد االعتقاد السائد بصعوبة التوفيق بين مفهوم 
حقوق اإلنسان من جهة والشريعة اإلسامية التي 
تستمد منها األنظمة والتشريعات في المملكة من 

جهة أخرى.

رفع أداء وقدرات اإلدارات الحكومية المعنية بحماية 
وتعزيز حقوق اإلنسان في المملكة من خال البرامج 

التي تستهدف بناء القدرات والتدريب. 

حداثة تأسيس العديد من منظمات المجتمع المدني 
الخيري،  العمل  طــابــع  أنشطتها  على  يغلب  الــتــي 
رفع  الــعــام،  الــشــأن  فــي  المشاركة  هامش  توسيع 
أنشطة  لتنفيذ  المدني  المجتمع  منظمات  قــدرات 
صعوبة  من  تواجهه  ومــا  اإلنــســان،  بحقوق  متصلة 
وبين مفهوم حقوق  أنشطتها  بين  الربط  بخصوص 

اإلنسان.

المملكة  في  القانوني  واإلطــار  التشريعات  مواكبة 
وإلتزاماتها وفق القانون الدولي لحقوق اإلنسان .

ية
قبل

ست
لم

ص ا
فر

وال
ت 

ديا
تح

ال
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الفرص المستقبلية 

الصعيد  2030 على  المملكة  الازمة في إطار رؤية  الخطوات اإلصاحية  اتخاذ 
تأكيد  الخطوات  تلك  ــرز  أب ومــن  اإلنــســان،  بحقوق  صلة  لها  والــتــي  االجتماعي 
خطوات  ذلــك  سبق  وقــد  اإلســامــي.   للدين  المعتدل  التفسير  على  المملكة 
إصاحية سوف تنعكس بشكل إيجابي على المجتمع السعودي كان من أبرزها 
البنات، وتمكين  البدنية في مدارس  التربية  2017م من تطبيق  ما تم في عام 
المرأة من الخدمات دون اشتراط موافقة ولي أمرها، وتعديل نظام المرور بما 
يسمح للرجال واإلناث بالقيادة على حد سواء، وتمكين النساء من الدخول إلى 
ماعب كرة القدم، والعمل على إصدار نظام لمكافحة التحرش، وتشكيل لجنة 
عليا لمحاربة الفساد وأخيرًا إقرار برنامج حساب المواطن لتمكين العديد من فئات 
المضافة بداية من  القيمة  المجتمع من مواجهة االرتفاع في األسعار وضريبة 

العام 2018م. 

شروع مجلس الشورى والعديد من الهيئات الحكومية ذات االختصاص بمراجعة 
رؤيــة  ضــوء  فــي  وذلــك  اإلنــســان،  بحقوق  العاقة  ذات  والتشريعات  األنظمة 
المملكة 2030، حيث يتم العمل حاليا على إعداد مدونة األحكام القضائية التي 
ستتضمن بابًا لألحوال الشخصية ويجرى العمل حاليًا على مراجعة نظام اإلجراءات 
الجزائية ويتم أيضًا دراسة مشروع نظام األحداث ومشروع نظام إساءة استخدام 

السلطة، وسوف ينعكس ذلك بشكل إيجابي على حماية حقوق اإلنسان. 

اإلنسان.  لحقوق  الوطنية  الخّطة  إعداد  على  حاليًا  اإلنسان  تعمل هيئة حقوق 
وتوضيح  تعزيز  في  إعدادها  من  االنتهاء  حال  الخطة  تساهم  أن  المتوقع  ومن 
يتعلق بحماية وتعزيز حقوق  المختلفة فيما  الحكومية  الهيئات واألجهزة  أدوار 

اإلنسان على المستوى الوطني. 

22



للمزيد من المعلومات حول أنشطة وبرامج برنامج التعاون الفني، 

يمكن التواصل مع منسق برنامج التعاون الفني األستاذ / فريد حمدان

fhamdan@ohchr.org

مركز النشر واإلعالم 
هيئة حقوق اإلنسان 2019


