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 اتـمحتويـال
 

 : دمةقامل

 وتعزيز حقوق اإلنسان القيادة السعودية:القسم األول 

 رابة الفسارا احم 

 حقوقالألفرل ايفامولجه الألجهزةالحلكومي ااحسظ 

 اتطويرامرفقالفقضراءا

 عمامؤساراتاحقوقالإلنارانا  

 عمالحلقوقالالقتصرا ي اولالجتمراعي اوالفثقرافي اوالملعيشي افلمولطننيا  

 حتانيافرصامتتعالملرأةاحبقوقهراا 

 األجهزة احلكومية والوفاء مبتطلبات محاية حقوق اإلنسان :القسم الثاني 

 ا.لفشوبىاو وبهالفتشريعياولفرقراةيااجملس

 ا.امرفقالفقضراءاو وبهايفامحراي احقوقالإلناران

 ا.وزلبةالفدلخلي ا

 لملوقوفوناأمنيرًاا. 

  ا.اأشخراصاةالاهوي

 ا.لفرئراس الفعرام افألمراةراملعروفاوالفنهياعنالملنكرا

  ا.اوزلبةالفشئونالالجتمراعي

 اوزلبةالفعمل. 

  الحلقايفالفعملاولتاراعالفبطراف. 

 ا.ا الفولفدةلفعمراف

 ا.لفرتةي اولفتعليمااوزلبة

  ا.اوزلبةالفصح

  ا.اوزلبةالخلدم الملدني
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 لملاراولة. 

 احري الفتعبري. 

 مكرافح الفسارا اوتعثراتنسيذالملشرابيعالفتنموي ا. 

 ا.الحلقايفالفعيشالفكريماولفصعوةراتالفيتاتولجهه
 

 رجالسعوديون يف اخلا 

 سوءالملعرامل ا. 

 لالعتقرالالفتعاسيا. 

 لفتبراينايفاتعراملالفاسرابلتامعالملولطننيايفالخلرابج. 
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   :ة  ــدمـــقــم
ا

اًللمتودل اويوتتياا,الفعرةيو الفاوعو ي اااايفالململكو االإلناوراناحقووقاااأحوللعناالفثرافثالفتقريرهواهذلا

لفتعرفاعلو امورااطورأااااوالفبال رصداولقعاحقوقالإلنارانايفالفيتاتهدفافالفاراةق اابيرالجلمعي رافتق

وقدامتالسوتخدل الملنهييو ااا.االفسرتةالفيتايغطيهراالفتقريراأثنراءمناتغريلتاإجيراةي اأواسلبي ااراعليه

ااا-:إىللملاتندةاولفتقرابيرالفاراةق ايفالفيتامتالعتمرا هراا

 .اتر اإىلالجلمعي الفيتالفشكراوىاولفتظلمرات -3

 .ولملقراةالتالفتسقدي الفزيرابلتاا -2

 .امرااينشرايفاوسرائلالإلعال الملختلس  -1

 ا.منهراومراايقرتحاومراايطبقاومرااينسذامناأنظم اوتعليمراتاامالحظ امراايصدب -3

لملتعلقو احبقووقهماااولألسوراايفاتلق اشوكراوىالألفورل اااافقدالستمرتالجلمعي الفوطني احلقوقالإلناران

ايشملالحلقووقالملدنيو ااااممراا,إنشرائهراامنذاالجلمعي الفذياتتبنراهافشراملاحلقوقالإلنارانوفقالملسهو ال

لفقضورايراالفويتاعراجلتهورااأجهوزةااااااإمجرافياجراوزوقدا.الفايراسي اولالقتصرا ي اولالجتمراعي اولفثقرافي و

عورا االجلمعي ايفامقرهراالفورئيسايفالفريوراواوفروعهوراايفاعود امونامنوراطقالململكو امنوذاتتسياوهرااااااااااا

متاتوثيقهرااوتصنيسهرااوفقرااجلمل امعرايرياحابالجلهو اأوالفقطوراعااا.اقضي اأف انيثالثاهو3321

ممورااااتتلقراهورااوتصدبالجلمعي اتقريرًلاإحصرائيرااسنويرًااعنالفشوكراوىالفويتااا.الفذياتتعلقاةهالفشكراوى

ااااااالجلهراتالحلكومي ااأ يفاتوثيقاو بلس اولقعاحقوقالإلنارانايفالململك اسولءامناقبلالفبراحثنيايسيدا

ا.ولألهلي الملختص 

لفعالقو امثولااافلمولقوعاالتااازيرابلتهورااخواللاامرااترصدهاومناخاللامرااتتلقراهالجلمعي امناشكراوىاو

أوامناخاللامورااالملاتشسيراتاولملرلكزالفصحي اأوامناخاللاوسرائلالإلعال اوالفايوناو وبالفتوقي 

ايفقووقالإلناوراناااناتطيعاالفقولاحبدوثاحتانانايباةطويءايفاجمورالااحااصدباوطبقامناأنظم ا

خورااوكوذفماموناجهورازاإىلاااااآلفسرتةالفيتايغطيهرااهذلالفتقريراويتسراوتاهذلالفتحانامناجمورالاإىلاا

ولفوذيايعكوساااا"ةأجهز ضعف أداءطموح قيادة و"اذلالفتقريراهاعنولنوفعلالفقرابئاسيلحظاا.خرآ

  الحلورمنياافخورااا؛هوذلالفتقريورااالفولقعالحلقيقياحلراف احقوقالإلناراناخاللالفسرتةالفويتايغطيهورااا
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تمالإلشورابةااتعل اتعزيزاحقوقالإلنارانايفاجمراالتاخمتلس اسوااص حرياولفقيرا ةالفاعو ي الفشريسني

لفكثريامونالألجهوزةالحلكوميو اااااأواضع اإفيهراايفالفصسحراتالفترافي ،اإالاأنالملشكل اتبق ايفاعيز

وصويران احقووقاااتوجيهراتاخرا  الحلرمنيالفشريسنياولفقيورا ةالفعليورااحبمرايو ااااالفوفراءامبتطلبراتعنا

سورا اةورقمااااأموراالصودلبااإىلوهذلامراا ع الملقورا الفاورامياااا.لألفرل اوتذفيلالفصعوةراتالفيتاتولجههم

لموراتااهواتضمنالناكثريلاممرااينشرايفاوسورائلالالعوال اموناتظااا31/3/3311وترابيخا23131

يفاتلبيوو ااةعوواالجلهووراتالحلكوميوو اأ لءقصوووباكووبريايفاإىلاةعوواالملووولطننياوشووكراويهماتشووريا

تقديماتساريامقنعافقصوباةعااتلماأواعل الستسارابلتهماوشكراويهمااولإلجراة راجراتالملولطننيالحتي

علو الجلهوراتالحلكوميو اااااةرافتتكيودالفاوراميالفتوجيوهاااالألموراافمافقداتضومناااوألهمي ,الخلدمراتا

هلرااوتقدميهراافكلاحمتراجامنالملولطننياوتواليفاأيااالملختص اةراحلرصاعل اتطويرالخلدمراتالفتراةع 

هوذهالألجهوزةايفاجمورالاصويران احقووقالإلناورانااااااااأغلوباسويلااوقداالاحظتالجلمعي اأناا.قصوب

ومحراي احريراتهماالايزللاةعيدًلاعناطموحالفقيورا ةاويستقودالفكوثريامنهورااملورااميكوناوصوسهاةوراحلسااااااااا

لإلنارانياسولءاعنداقيرامهراامبائوفيراتهرااأواتعراملهراامعاقضرايراالألفرل اأوايفاتنسيوذالملشوروعراتالفويتاااا

ا.تلبي اتطلعراتهمايفالفعيشالفكريماتاراهمايف

طرافبتالجلمعي اةوضعاالحرتل احقوقالإلناراناوضمراناحريراتهااضمنامؤشراقيورا الأل لءايفااافذفما

معينورًااااهيفاإنشراءامركزافقيرا الأل لءاواحتديدامؤشرلتاتتملاأنايكوناكمرااأنهرا,الألجهزةالحلكومي ا

لحلداوالألفرل اومحرايتهرايفالفوفراءاحبقوقاافألجهزةالحلكوم اعل احتانياأ لئهرااومعراجل اتقصريهرا

ا.منالفتيراوزلتاعل اهذهالحلقوق

إىلاأنامعيرابالختيرابالألجهزةالحلكومي الفيتامتاتنراوهلراايفاهذلالفتقريورااةهودفااامنالإلشرابةاواالةدا

يفاذهالحلقووقااهلوالألكثوراقرةورااااايتمثلايفاأنهراالملعنيو اأواا,امرلجع اأ لئهراامنازلوي احقوقالإلناران

حيوثايوؤثراأ لءاهوذهالألجهوزةااااااا,الفايراسي اولالقتصرا ي اولالجتمراعي اولفثقرافي ولملدني ااالتلجملرا

واتتملالجلمعي اأناجتداهذهالألجهوزةايفاا.اسلبيرًاأواةشكلامبراشراعل اهذهالحلقوقاتتثريًلالجيراةيرًاا

همالفويتاتعوداااهذلالفتقريرامعينرًااهلراايفالفقيرا امبائوفيراتهراااجتراهاصيران احقوقالألفرل اوحسظاكورلمتا

وفقودااا)لفركيزةالألوىلاولملصدبالألهمافكراف الحلقوقاحيثانصاعليهراالفقرآنالفكوريمايفاقوفوهاتعوراىلاااا

ا.ا01لإلسرلء(اومحلنراهمايفالفرباولفبحراآ  ااةينكرمنراا
 



7 
 

 وتعزيز حقوق اإلنسان القيادة السعودية :القسم األول

لفقيورا ةالفاوعو ي اااالحظالحلرصالفكوبريامونااإنالملرلقباألوضراعاحقوقالإلنارانايفالململك االةداأناي

ومشولاهوذلااا,اخرا  الحلرمنيالفشريسنياعل اتعزيزاحقوقالألفورل اومحرايو احريوراتهماااااويفامقدمتهم

وتتكدالهتمرامهاحسظهالهللاحبقووقالإلناوراناموناخواللااااا.اسولءلحلرصالملولطننياولملقيمنياعل احدا

فرل اومتكينهمامنهرااولفتحذيرامنالفتيراوزااحقوقالألامبرلعراةتوجيهراتهاالملاتمرةافألجهزةالحلكومي ا

فقوداتووجالمللوماعبودالهللاهوذلالفتوجوهاااااااو.اعليهرااولفتعهدامبحراسب اأياماوئولامهمورااعوالامنصوبهاااا

ةاوي الفعودلااااأضورباسوفا"لإلنارانيايفامقوفتهالفشهريةالفيتاتضمنهرااخطراباتوفيهاسدةالحلكم

ناخاللاعدةامبرا بلتااكرانامناأةرزهوراامورااااوقداأكداحسظهالهللاهذلالالفتزل الملبدئيام".اهرام الفظلم

ا:يتتي

 ارةة السساد حم (1

لفعولئوقاااأحودانامكرافح الفسارا اتعدابكيزةاأسراسي املشروعالمللمافإلصالحاإ بلكرًاامنوهاأنالفساورا اااإ

متتوعالملوولطننياحبقهومايفااااالفيتاحتولا وناحدالألسبرابالفرئياي ألفكبريةافضمراناحقوقالألفرل او

إجيورا اهيئو املكرافحو ااااا:يفالفعديدامنالملبورا بلتامنهورااااالجلرا هذلالفتوجهاويتتكداا.لفعيشالفكريما

وإصودلبالفتوجيهوراتالفعراجلو املعراجلو اةعوااااااا,اولحلرصالفشديداعل امحراي الملرالالفعورا اا,الفسارا ا

كيهو اااولفتتكيداعل الستقالفي الجلمعي الفوطنيو احلقووقالإلناورانااا,اأوجهالفقصوبايفاهذلالجملرالا

ا.اتبقراةي اترصدالفتيراوزل

علو اااأوضو ا فيولاامناحرصاومتراةع ا قيق افكرابثو اسويولاجودةااااخرا  الحلرمنياوفعلافيمرااأةدلها

تلومااموناااموقسوهالحلوراز ااخواللااامونااقداظهراافمفا؛لألوفي الفقصوىالفيتايعريهرااملكرافح الفسارا ا

افتقصوياحيثاوجوهاةتشوكيلاجلنو ااااا,اومرااترتباعليهراامناخارائرااوأضرلباةشري اومرا ي لفكرابث ا

لفصوالحيراتافتوتمكنامونالفقيورا ااااااكولاومن الفلينو ااا,اوحمراسب الملتوبطنياأيرًااكرانولافكرابث لأسبرابا

وقدامتيزاافمالفتوجيهاةقوةافغتهاوشسرافيتهاحنيامحلالألجهزةالحلكومي امائوفي امراا.امبائوفيتهرا

وتضمناعبرابلتاتعكساإحارا المللماةراملائوفي اوإميرانهاةضروبةالحلوز ايفالفتصودياملظوراهراااا,حدث

لضطالعرًاامبراايلزمنرااولجبالألمران اولملاؤوفي الفيتاعراهودنرااا"ا:مثلاقوفهاوناولفتقصريالإل لبيالفتهرا

لهللاتعراىلاعل الفقيرا اةهرااولحلرصاعليهرااجتراهالفديناثمالفوطناولملولطناوكلامقيماعل اأبضنراافإنها
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جهوراتاا-منالملتعنياعلينرااشورعراالفتصودياهلوذلالألموراوحتديودالملاوؤوفي افيوهاولملاوئوفنياعنوهاااااااااا

وحمراسب اكلامقصراأوامتهراوناةكلاحز ا وناأناتتخذنراايفاافمافوم االئوماجتوراهاموناااا -وأشخراصرًا

لفتوجيهافراحت احلربااهذلقداكراناوا"ايثبتاإخالفهاةراألمران ،اولملاؤوفي المللقراةاعليهاولفثق الملنراط 

لفكوثرياموناموولب ااااقرا هراالمللماعل الفسارا االإل لبيالفذياأضراعاحقوقالملوولطننياولملقويمنياوأهودباااا

اةضوروبةاأكثرامنامرةالفوزبلءاوكبرابالملاوئوفنيايفاكرافو الألجهوزةالحلكوميو اااااوجهالمللمااوقد.لفدوف 

منالملشرابيعاملاتنسذاوملايظهراهلرااأثرابغمابصدامبرافغااكبريةاهلراااًلونبهااإىلااأناعد حسظالألمران ا

وعلو الفورغمامونااااا.لاولفساورا اامنالفتمتعاةرافكثريامناحقوقهماةاوبباهوذلالإلهمورااااالفنرا ممرااحر ا

تشكيلاجلن افتقصيالحلقرائقاةشتناسيولاجدةاوقيرا اهذهالفلين اةرافعديدامنالفتحقيقوراتاوتقصويااا

لألوضراعاوتولصلالجلمعي امعهرااوإةدلءابأيهرااةشتناةعاالألوضراعاوتوصلاهوذهالفلينو اإىلالفعديوداااا

إل عوراءالفعورا اإالالنالملوولطناااامنالفتوصيراتاومنهرااإحراف اةعواالملوتهمنياةرافساورا اأوالفتقصورياإىلالاااا

ومعاافمافإنامرااتوصلتاإفيهاهذهالفلين امناا.الفعرا ياملايشعراحت الآلنامبرااكرانايتوقعاحتقيقه

وقودااا.توصيراتاسيكوناهلرااتتثريلتاماتقبلي اعل اتاليفاتكرلبامثلاهذهالفتيوراوزلتاولالنتهراكوراتاا

السوتغاللاهرااألسوبراباتعوو اإىلاااةعااتوصيراتاهذهالفلين اوإجرلءلتاةإعراق شعوباعندالفبعااانشت

لكي الفعرامو اإىلاافت اةعاالمللسراتالملتعلق امبن الألبلضياأواحتويلهراامنالملايفلفنسوااأواعد الفرغب ا

ا.لمللكي الخلراص 

افلبال اأمور ااولالجتمراعي الالقتصرا ي وقداصدباضمناحزم الألولمرالمللكي امؤخرًلاولملتعلق اةراجلولنبا

ةعواالجلهوراتااااخصوصورًااةعوداأناقراموتااا,ايو او عمهوراامرافيورًااوةشوريرًااااااةتعزيزا وبالجلهراتالفرقراة

ةتنسيذاعدةاجوالتاميدلني اوإصدلباتقرابيراتكش اعنالفعديدامناحراالتالفقصووبالإل لبيااالفرقراةي 

وقداتعززاهذلالالجتراهاةصدوبالملولفق الفارامي اعل اا,لفتقريراهذلالفسرتةالفيتايغطيهراااخاللاولملرافيا

ا.ومبراشرةاأعمراهلرا الفسارا اإنشراءاهيئ املكرافح

فشوريسنياافساورا اضومناتوجهوراتاخورا  الحلورمنيالاااااوتتتياخطوةاإنشراءاهيئ اوطنيو املكرافحو الاا

لإلصوالحالفشوراملاوتطوويرالألنظمو اولفتعليموراتااااااامولصول احرصالفدوف اوعزمهورااعلو ااااةضروبة

ريما لءالألجهوزةالحلكوميو اوزيورا ةافعرافيتهورااوتووفرياسوبلالفعويشالفكوااااااااأوإحكرا الفرقراة اعلو اا

ا.افلمولطننيا
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 حسظ حقوق األفراد يف مواجهة األجهزة احلكومية  (2

لمللمايدعمالحملرافظ اعل احقوقالألفورل اااةتنالفنرا شعوبافدىاعرام اتنراميالفبصدتالجلمعي ا

؛افقوداااقيرا اةولجبراتهراايفاهذلالفشتنرافةويعملامناأجلاضمراناقيرا الفوزلبلتاولملصراحلالملختلس ا

موناااحيوذبالحلكوميو ااالألجهوزةاتوجيهرًاافكرافو ااا2111ةدلي اعرا ايفاالماحسظهالهللالملأصدبا

منايرتكباجتراوزلتااأنوتضمنالفتوجيهاالفتنبيهاا,ايفالململك الألفرل لملارا احبقوقاوحريراتا

وقوداوجوهالمللوماةتعمويمالألموراعلو ااااااا.اأمرا المللمامائواًلاسيكونالألفرل متساحبقوقاوحريراتا

بلتالملنراطقاوكذفمامجيعالإل لبلتاولفسوروعاولألقاورا ااامجيعالفوزلبلتاولملصراحلالحلكومي اوإمرا

وب ايفالفنظرا الألسراسيافلحكمامناتتكيداإىلامرااوهذلالألمراياتندا.ااكلافيمرااخيصهافتنسيذاأمره

ا.اعل احسظاحقوقالألفرل 

لجلهوراتالحلكوميو ااااإفوزل اويفاإطراباسيراس الحلز الفيتاتبنراهرااخرا  الحلرمنيالفشريسنياجتوراهاا

افلقضوراءااسورا ااتوجيهاصدبومتكينهمامنالحلصولاعليهراايفالفوقتالملنراسباارل لألفحبسظاحقوقا

يفالجللا الفثراني ايفاحورالاتغيوبااا لحلكومي  لملقرام اضدالإل لبلت لفدعراوىيفا ةرافسصلالإل لبي

ا.هرايفامتراةع الفدعراوىالملرفوع اضد لحلكومي  مندوةياوممثليالجلهرات

وكراناهذلالألمرالستيراة افشكوىا يولنالملظوراملاموناعود احضووباممثلويالألجهوزةالحلكوميو اااااااا

ضووبا ونالفور اعلو ااااأوالحل,اوناتقديماأسوبرابامقنعو اااجلاراتالفرتلفعايفالملولعيدالحملد ةا 

لفدعوىاممراايوحياةعد الجلدي ايفالفرتلفعا،اويتاببايفاطولاأمدالفنظرايفالفقضرايراالملنظووبة،اا

وقداأكدالألمورالفاورامياعلو امجيوعالفووزلبلتاولملصوراحلالحلكوميو اااااااا.اويلحقالفضرباةراملتظلمني

ديو ايفااراحلرصاعل احضوباجلاراتانظرالفقضرايراالملقرامو اضودهراايفامولعيودهراالحملود ةاولجلااااة

والاشوماأناهوذلالألموراااا.الفرتلفعاةراجلولباعل الفدعراوى،اوتقديمامراايطلبامنهراامناماتندلت

عل امصراحلالألفرل اوعد اإحلراقالفضرباةراملتظلمنياضدالألجهوزةاالفقيرا ةالفاعو ي ايؤكداحرصا

ا.لحلكومي اوإعطراءاكلااياحقاحقه

ءامبتطلبراتاحراجوراتالملوولطننيااافوفراهراتالمللمافلوزبلءاةضروبةاليتوجاآلخرحنياامنافوحظكمراا

ةووراحلقوقااوفراءهووراولفعموولاعلوو امتراةعوو الملشوورابيعاوتنسيووذهرااعلوو الفوجووهالألكموولامبووراايضوومنا

ويفاإطرابالهتمرامهاةراحملرافظ اعل احريراتالألفرل احرصهاعل اإحراف اا.الالقتصرا ي اولالجتمراعي 

http://www.tran33m.com/vb/t21460.html
http://www.tran33m.com/vb/t21460.html
http://www.tran33m.com/vb/t21460.html
http://www.tran33m.com/vb/t21460.html
http://www.tran33m.com/vb/t21460.html
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كمورااا.اةعاالفقضورايراااالملوقوفنيايفالفقضرايراالألمني اإىلالحملراكم اوعسوهاعناةعاالملايوننيايف

قرا اوةشكلاشخصياةرافتدخلامناأجلااتبينالفعسواعناةعاالحملكومنياةرافقصراصاو عماهذلا

كبريايفاعتوقاةعواالفرقوراباجتاويدًلااااااأثرلفتوجهاوتشييعهايفالجملتمعالفاعو ياممرااكرانافها

ا.ألحكرا الفشريع الإلسالمي الفارامي الفيتاحتثاعل الفعسوا

 تطوير مرفق القضاء   (3

أةرزا فيلاعل الهتمرا المللمااةإحقراقالفعدلاواإنصورافالألفورل ااتوجيهوهاةتطوويرامرفوقاااااااالشماأن

ةعدةامزليورااتعوززاااايتامإصدلبانظرا اجديدافلقضراءا:امناخاللاإجرلءلتامنهراا(أوال)اوافما,الفقضراء

ةرزامورااأضوي ايفالفنظورا الجلديوداااااأومناا.امناحقالفتقراضياواعدلف الحملراكمراتاوتضمنالإلنصراف

إنشراءاحمراكمالستئنرافايفالفقضوراءالفعورا اولفقضوراءالإل لبياولألخوذااااامناخاللالالستئنرافاكسراف احقا

عرامو اوجترابيو اوأحووللاااا)حيثامتاإنشراءاحموراكمامتخصصو اااا,اةرافتخصصالفنوعيايفانظرالفقضرايرا

كمورااحو الفنظورا اةإنشوراءاحموراكمامتخصصو اأخورىاحونياتقتضويااااااااااا.ا(شخصي اوعمرافي اوجزلئي 

ظيماسياهماةشكلاكبريايفاضمراناسالم الألحكرا الفقضرائي امناخواللااوالشماأناهذلالفتن.الحلراج 

عد اإثقرالاكراهلالفقضراةاةرافنظرايفاقضرايراامتنوع اةنياجنرائي اوجترابي اوشخصي اقداالاتتيارااهلوماا

ا.الملعرف الفالزم افلسصلافيهرا

انأعلو اااكمرااحرصالفنظرا الجلديدافلقضراءاعل اتوفرياضمرانراتاخراص االستقاللالفقضراةاحيثاأكودا

احكرا الفشريع الإلسوالمي اولألنظمو الملرعيو ،اوالاجتووزاحموراكمتهماةاوببااااااألسلطراناعليهماإالااال

والشوماأناهوذلايكسولالالسوتقاللاولحليورا ااااااا.اوظيستهم،اإالامناخاللانظرا اخراصافلتت يباأعمرال

ا.فلقراضياوهوامراايعدامناأهمامقتضيراتاحتقيقالفعدلف 

حموراكماحديثو اوجتهيزهورااةتحودثااااااةبنوراءاقالفقضوراءاالعتمرا اميزلني اضوخم افتطوويرامرفوااا(اثرانيرا)ا

لفتقنيراتاواتنظيماةرلمجاتدبيباوتتهيلافلقضراةاوالفعراملنيايفالملرفقالفقضورائياةشوكلاعورا اةهودفااااا

كمرااأنامشروعاتطويرامرفقالفقضوراءاا.اتهيئ اةيئ امرا ي اواإ لبي امنراسب اتاراعداعل احتقيقالفعدلف 

معراجل الملشكل الفرئياو الفويتااتولجوهالحملوراكمااااااجلأمنااةلعتن اةشكلاخراصاةزيرا ةاعد الفقضرا

ولملتمثل ايفاقل اعد الفقضراةامقرابن اةرافنموالفكبريايفاعد الفقضرايراالملنظوبةاوهوامورااكورانايوؤثرا لئموراااااا

ا.ااعل اسرع الفنظرايفالفقضرايرااومراايرتتباعل اافمامناتعطيلاملصراحلاالملتقراضني
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 دعم مؤسسات حقوق اإلنسان (4

عل اتعزيزاحقوقالإلناراناوكسراف احريراتهامناخاللا عموهااارمنيالفشريسنيخرا  الحليتتكداحرصاا

ويتمثولاهوذلالفودعمايفاإصودلباأموراسورا ايؤكوداعلو ااااااااا.االملاتمراملؤساراتاحقوقالإلنارانايفالململك 

وقودااا.لستقاللالجلمعي الفوطني احلقوقالإلناراناةتقريراآفي اعملهراا وناتدخلامناأياجه اكرانت

جيراةياكبريايفاتعزيزا وبالجلمعي ايفالفقيرا اةدوبهراالفرقراةياحلمراي احقوقاإكرانافذفمالفتوجيهاأثرا

كمرااولفقالمللماعل اةرنرامجانشراثقراف احقوقالإلناورانامونااا.الإلناراناولفتصدياحملراوالتالنتهراكهرا

والشماأناجترة الفعملالحلقووقيايفالململكو اتظهورالحلراجو الملراسو ااااااا.اخاللاهيئ احقوقالإلناران

لفوطنيو اااأعدتاحلارابالجلمعيو احلقوقي افألفرل احيثاكشستا بلس امتخصص افتعزيزالفثقراف ال

لفووعياااإنا.لفكوثرياموناشورلئ الجملتموعالفاوعو ياااااا اهذهالفثقرافو افودىااضععناارانالإلنحلقوقا

لملائوفنياعناتنسيذالألنظم ايعدابكيزةاأسراسي احلمرايو الحلقووقاااااوفدىعرام الفنرا اافدىلحلقوقيا

مللماعل ااتعزيزاهذلالفبعدالملهمايفاقضرايرااحقوقالإلناراناموناخواللاااكمراايتتكداحرصال.اوصيرانتهرا

وكوراناهلوذلالفودعماأثورهالملبراشورايفاااااا.ا عمهافلحولباةنيالأل يوراناوالملوذلهبايفالفودلخلاأوالخلورابجاااا

تعزيزالحلولباوالفتارام اوااتهدفاإىللفتقريباةنياقيرا لتا يني اسني اوشيعي اشرابكتايفافقراءلتا

 .وتقوي الفلحم الفوطني االجلميعاحبقوقالملولطن الفكرامل اراايعززاويضمنامتتعلالحرتل الملتبرا لامب

 دعم األجهزة الرقاةية  (1

ظهرالهتمرا المللماةدعمالألجهزةالفرقراةي ايفالفبال امناخاللاتعزيزالألجهزةالفقرائم اولملمثلو ايفاا

وإنشراءاا,الفشتناهيئ الفرقراة اولفتحقيقاولستحدلثاوظرائ ابقراةي ايفالفديولنالمللكياتعن اةهذل

يفاأ لءاهيئو ااهذلالالهتمرا امناخاللالفتحاوناااأثربصدتالجلمعي ااوقدا.هيئ املكرافح الفسارا ا

زيرا ةاماتوىالفشسرافي ايفالإلفصراحاعموراايوتمابصودهاااااولفرقراة اولفتحقيقاوا يولنالملرلقب الفعرام ا

ا.امناخمرافسراتاأواجتراوزلتامرافي اأواإ لبي ايفاعد امنالألجهزةالحلكومي ا

إ لبياومورافياكوبريابغوماعود اتعوراوناةعواااااااااقصووبالجلهرازلناكش اأوجهااهذلنالستطراعاقدو

كمرااياويلاهليئو الفرقراةو اولفتحقيوقاو يوولناااااا.الملعلومراتفبعاالجلهراتالحلكومي اوحيبهراا

نشراتقرابيراصحسي اعناأوجهالفقصوبايفالأل لءاوضبطااعربمبنهجالفشسرافي االملرلقب الفعرام الألخذ

بغماافومافوراناااو.اله امثلالستغاللالفنسوااوالحملاوةي اولفتيراوزلتالملرافي ممرابسراتامتسالفنز
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لفدوبالفرقراةياهلذهالملؤساراتايتطلبامنحهراالملزيدامنالفصالحيراتاوحتديودًلااصوالحي ابفوعاااا

لحلوقايفالسوتدعراءاوحمراسوب ااااائهرامناخاللاإعطراامنايثبتافارا هماإ لبيرااأوامرافيرًا عراوىاضدا

را اأواجتراوزاأوالستغاللانسواا ونالفرجوعافليهرازالفذيايعملاأيامائولاتدوباحوفهاشبه افا

ا.افيهاوإ بلجامثلاهذهالفصالحيراتاضمنالفتعديالتالملقرتح اعل انظراميالجلهرازينا

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  (6

فلصورفاافلدوفو االمليزلني الفعرام االجلزءالألكربامنلالهتمرا امناخاللاختصيصاالوايتتكداهذ

علو امبودأااااقطراعراتالفتعليماولفصح اولفشئونالالجتمراعي اوكذفماتوتكيدهاحسظوهالهللاعل ا

متالفعورا اافسوياجمورالالفتعلويماااا.الملاراولةاةنياكراف امنراطقالململك ايفاتوزيعالملشرابيعالفتنموي 

مبرافغاضخم امنالجولاتطوويرهاولالبتقوراءامباوتولهاسوولءافيموراايتعلوقاةورافكول باااااااااصايختص

ليمي اومناافوماحتاونياماوتويراتالفعديودامونالملعلمونياولملعلموراتاااااااالفبشري اأوالفبيئ الفتع

ولالهتمرا اةتطويرالملنراهجاامناخاللامشروعالمللماعبوداا,اوتثبيتامناكرانامنهماعل الفبنو ا

لهللافتطويرالفتعليمااولفتتوراحالفعديودامونالملودلب ايفاخمتلو امنوراطقالململكو ااممورااسوهلاااااااااا

ا.لحلصولاعل الحلقايفالفتعليما

 يف عهدد ادادا احلدرمل الفدريسل     التعليم العالي حدثت طسرة غري مسبوقةويف جمال 

- :متثلت يف 

 .منراطقالململك اخمتل جرامعراتاجديدةايفاإنشراءاا (3

وطرافب ايفاخمتلو الفتخصصوراتاموناخواللااااااراأف اطرافبوعشريناةتعراثاأكثرامنامرائ ال (2

 .لخلرابجياافالةتعراثمشروعاخرا  الحلرمنيالفشريسنيا

لياولفتوسعايفاإنشراءالجلرامعراتاولفكليراتالخلراص او عومالفبحوثاااةتعراثالفدلخ عمالال (1

 .لفعلمي

 .حتانيالفكول بالملرافي األعضراءاهيئ الفتدبيسايفامؤساراتالفتعليمالفعرافيا (3

ةنووراءاوامتالفتوجيووهاةإنشووراءالملوودنالفصوحي ايفاأغلووبامنووراطقالململكوو ااويفالجملورالالفصووحيا

 الفرعرايو الفصوحي اةياوراوسوهوف ااااااعلوااولفرتكيزاعل احقالملولطنايفالحلصوللملاتشسيراتا
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هتمرا اةتحسيوزالفكوول بالفطبيو امونااااالالاوكذفم,ولفتوسعايفاإنشراءالفكليراتالفطبي اولفصحي ا

ا.خاللابفعالملخصصراتاولفبدالتالملرافي اهلراا

وحلمراي الفسئراتالفسقريةامنالبتسراعاتكرافي الملعيش افقدااوجهالمللماويفالجملرالالالجتمراعيا

جلميووعالألسوورالفوويتايشووملهراانظوورا الفضوومرانااعلوو افوورتلتااماووراعدلتامقطوعوو اةصوورفا

لإلعرانو الملرافيو الملخصصو اجلميوعافئوراتالملعووقنيااااااازيورا ةاااومتوتا,الالجتمراعيايفالململك اا

علوو اسووداملاووراعدتهما%ا311لملاوويلنياعلوو اقووولئماوزلبةالفشووؤونالالجتمراعيوو اةناووب ا

جتمراعيو الجلديودةااا عوماةورلمجاوزلبةالفشوئونالالااااحرصتالفقيرا ةاعلو اكمرااا.لحتيراجراتهما

مناخاللالسوتحدلثااةاوضمراناحقهراايفالفعيشالفكريمالهلرا ف افتحانياأوضراعالألسرالفسقري

لفغوذلءاواةرنورامجاتاوديدافوولترياااااسول ااربنورامجاالفعديدامنالفربلمجالفيتاحتققاهذلالفغرواك

ويفاإطورابا عومالفقيورا ةافلحقووقالالجتمراعيو اوتوتمنياااااااا.وةرنرامجالحلقيب الملدبسي االفكهرةراء

وةنوماا,الحلقايفالفعيشالفكريمافقدامتا عماصونرا يقالإلقورلواكصوندوقالفتنميو الفعقورابياااااا

وإعسراءالفعديداموناا,اوصنرا يقاتنمي ا عمالألعمرالاولملؤساراتالفصغريةا,الفتالي اولال خرابا

ا.لملديننياهلذهالفصنرا يقا

 حتسل فرص متتع املرأة حبقوقها  (7

يفاالملنصووصاعليهوراااحقوقهوراااعلو ااملورأةاالاحبصوولاحرصالمللماا لئمرااعل اةيرانالهتمراموهاا

مولفقتهاعل الشرتلكالملورأةايفاااتعدوا,لفشريع الإلسالمي اولملولثيقالفدوفي اولألنظم الحمللي 

هوذلااامونامؤشورلتااعضوي اجملسالفشووبىاولفاومراحامبشورابكتهراايفالالنتخراةوراتالفبلديو اااااا

ووجوهاةرافتوسوعااا,ا ايفاأكثرامنامنراسوبااحرصاعل الالستمراعافلناراءامبراشرة؛افقداالالهتمرا 

كمراايتتكدالهتمرامهااا.اكمراا عمهنايفالفعديدامنالجملراالتايفالستحدلثاجمراالتاعملاهلن

حسظهالهللامناخاللالفنموالفكوبريايفاناوبالفطرافبوراتايفامرلحولالفتعلويماالفعورافياواةنوراءاااااااا

ةورزالملودنالجلرامعيو الحلديثو اوزيورا ةافورصاااااااأجرامع الألمريةانوبةافلبنراتالفويتاتعوداموناااا

وموناا.الخلرابجيافلطرافبراتاوتعينياعود امونالفناوراءايفامنراصوباقيرا يو اةرافدوفو اااااااتعراثلالة

لملؤشرلتاأيضراالفتوجيهاملرفقالفقضراءاةتاهيلاوصولالملرأةافلقضراءاوةدءالحلديثاعناإتراح ا
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إضراف اإىلا عماةرنرامجالألمرانالألسرياولالهتمورا اا,ولحملراكماالفعملافلناراءايفاجمرالالحملرامراة

ا.منالإليذلءااي الفطسلاولملرأةحلمراةإصدلباأنظم ا

لفقيرا ةالفاعو ي اويفامقودمتهماااةشكلاولض احرصايظهرلفصسحراتالفاراةق اإنامراااكرايفا

علو احقووقالإلناوراناوأوفويتهورااضومناااااالفشريسنياوحواوفياعهودهالألمونياااخرا  الحلرمنيا

ضووعاحقووقاااملولفقيرا ةاوفيهاتةلاإناأةرزا فيلاعل اهذلالالهتمرا الفكبريالفذيا,اارالهتمرامراته

لفتراسوع االفتنميو اااالهلودفالألولاخلطو اانييفاتضوماايتيلو االإلناراناوصيرانتهراامنالالنتهراك

لفبيئو اااتعوززااأخورىاارًاأهودلفاالخلطو اامعامشوولااضمراناحقوقالإلنارانلفتتكيداعل الك امفلم

مولصل الإلصوالحالالقتصورا ياولالجتموراعيااااعل االفتتكيدمناخاللالفضرامن احلقوقالإلنارانا

لألنظم االتالفعالق اةرفعالفكسراي اوحتانيالأل لءاولفعملاعلو اترسويخااااولملؤساياوتطوير

 .مبدأالفشسرافي اولملاراءف او عمامؤساراتالجملتمعالملدنيايفاتطويراأنشطتهراالإلمنرائي 

يظهراإبل ةاحقيقي افدعماماريةالفتنمي اولإلصوالحاوتعزيوزاااالفذيهذلالفتوجهافلقيرا ةابغماو

لألمراومناخاللامراابصودتهالجلمعيو املايونعكساعلو ااااااإالاأناافما,مبرا ئاحقوقالإلناران

حيثافووحظاأناهنوراكاقصووبًلاكوبريًلاايفالفوفوراءاحبقووقااااااا,الألجهزةالحلكومي ااأغلبأ لءا

لملولطننياولحتيراجراتهماةلاولستمرلباةعااهذهالألجهزةايفاجتراوزلتهرااوخمرافسراتهراافألنظمو اا

مرااسيتماتنراوفهايفالفقاوماالفتورافيااااوهذلولفقولننياةرافتعدياعل احقوقالملولطننياوحريراتهماا

ا.منالفتقرير

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 تطلبات محاية حقوق اإلنسانللوفاء مباألجهزة احلكومية مدى استجاةة :لقسم الثاني ا

يتضمناهذلالفقامابصدَلاوتقييمرًااملدىالستيراة الألجهوزةالحلكوميو افتوجهوراتالفقيورا ةالفاوعو ي ااااااا

ولجلمعي امناخاللامتراةعتهراافلوضعالحلقوقيا.اران الحلريراتفتعزيزالحلقوقاوصياسراةقرًاالملشراباإفيهرا

أوامناخاللامرااينشورااالفيتاتقو اةهراالمليدلني اولفزيرابلتالفيتاتصلهرااشكراوياللالفيفالململك امناخ

الفقيورا ةايفاوسرائلالإلعال اسيلتاضع اأ لءاأغلباهذهالألجهزةاوعيزهورااعوناماورايرةاتطلعوراتااااا

موراااكةولاسونيدااا.االجتمراعيو اولالقتصورا ي اامتتعهماةرافرفراهيو الايفاضمراناحقوقالألفرل ااوااراوبغبته

أناممرابسووراتاةعووااهووذهالألجهووزةاولملؤساووراتاأحلقووتاأضوورلبًلااالآلتيوو سوويظهرايفالفصووسحراتا

ا.ولنتهراكراتاحلقوقالإلنارانايفاشكلايتعرابوامعاتوجيهراتالفقيرا ة

إل لبيو افلكوثريااالستمرلباحدوثالفتيراوزلتاضع االفكسوراءةالاومناأسبراباهذلالفضع ايفالأل لءااإن

منامناوةياهذهالألجهزةاوكذفماالفتبلدالإل لبياوغيرابالحلسالحلقووقياولإلناورانياعنوداةعواااااا

إناضوع اإنتراجيو امناووةيالألجهوزةالحلكوميو اواحرافو الفالمبوراالةاااااااا.الفقرائمنياعل اهذهالألجهزة

ناةونياالفارائدةاةنيالفكثريامونهمايعوو األسوبراباكوثريةايوتتيايفامقودمتهرااعود الختيورابالألكسوتامواااااااااا

مونااالالختيوراباوقدايكونا.الملرشحنيافلوظرائ ،افقدايكونالالختيرابامبنيرًااعل الحملاوةي اولفولسط 

وقودامتابصوداااا,ضوع اقودبلتهماااالالايكشوسوافكيامنهمااختيرابالألفضللقبلاأشخراصاالايرغبونايفا

كموراااا.ألسبراباغريامبني اعل اأسساموضوعي ااموظسيهمقيرا اةعاالملديريناةتهميشالملتميزينامنا

أناشعوباةعاالملوظسنيالفعراملنياولجلرا ينايفاإنتراجيتهماةتنهمايتاراوونامعانظرلئهماغريالفعراملنيا

ممراايوجباإعرا ةالفنظرا,ايفاإنتراجيتهماوتطويراآفي اعملهماالالستمرلبيدفعهماإىلاعد الحلرصاعل ا

ا.ولإلنتوراجااالنضوبرا اةرايفاتقييمالملوظسنياولفعملاعل اوضعاآفي اتام اةراملكرافآتالفشهري املنايتميوزاا

ا,سوولءااااااااااااعندالفتعينيافلوظرائ الفدنيرااأوالفعليرااعل احداولفكسراي لجلدلبةاامقيرا إناغيرابا

اأوامتثيلالألجهزةالحلكومي ايفامنراقشوراتامشورابيعالألنظمو ااااأواحت الفرتشي افلمشرابك ايفالفليران

مبورا ئاااالحورتل الفكوبرياااتاببايفاعد اقدبةاهذهالألجهوزةاعلو الفوفوراءاحبقووقالألفورل اولفغيوراباااااا

ا.ومسراهيماحقوقالإلنارانايفاممرابسراتاهذهالألجهزة

ا
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ةهرااعل االفيتاكلستلفبشري اوعيزاةعاالألجهزةالحلكومي اعناأ لءاولجبراتهرااالفكسراي ضع ااإن

ااااااااايفاالفكسرايو اتوتخراتنسيوذاكوثريامونالملشورابيعالحلكوميو الفضوروبي اوعود اااااااااتاوببايفاالفوجهالألمثلا

داأشوراباخورا  الحلورمنيالفشوريسنياإىلاافومايفاأكثورامونامنراسوب اموضوحرااأناةعوااااااااااااوق,ااتنسيذهرا

اةعااعل باولهلدبافقداولفقاجملسالفوزبلءاومناأجلاضبطاهذلالفتاي.الملشرابيعافيساهلراانترائجا

ا.معراجل الفتتخريايفاتنسيذالملشرابيعالحلكومي امناأجلاجرلءلتلإلقولعداولف

ذهالملمرابسراتالإل لبي الفيتاتلحوقالفضورباحبقووقالألفورل اااااإنالجلمعي اتؤكداعل اضروبةامعراجل اه

لحملاووةي اولفتمييوزاوعود اااااممرابسراتاتقوو اعلو اااأيامايجتراتنصاعل اانالألنظم الفيتةوافما

اتاوو اناوأ,اانراصوبالإل لبيو ااأوالالختيورابايفالملاالإلنصرافاسولءاموراايتعلوقاةورافتوظي اأوالفرتقيوراتاااا

الألجهزةالحلكومي اتبن اعلو اأسورا الفاوريةالفذلتيو ااااالفقيرا لتايفاالختيراباولضح اومعلن اضولةط

نهوواةراجلهرازالفوذياسووفااافلمرش اأوالملقراةل الفشخصي اولخلط الملاتقبلي الفيتاسوفايقدمهراافل

ا.يعملافيهاأوامتطلبراتالملنصبالفذياسوفايشغلها

 اعلو الفتصونياااتقوو اويرتبطاةهذهالملمرابسراتالفيتاتنتهماحقوقالإلناراناسلوكيراتاأشوداخطووبةااا

لفقبلياولملنراطقياولفسكرياولفطرائسياومتثلالنتهراكرًااولضحرًااحلقالإلنارانايفالفكرلمو اوالملاوراولةا ونااا

لفشوريع الإلسوالمي الفاومح اوموعالفنظورا الألسراسويافلحكوماااااااااأحكورا اموعاااموراايتنوراف ااوهواا,امتييز

ا.اولفتزلمراتالململك الفدوفي 

لملمرابسوراتاااعلو اسناأنظمو اتعراقوباااوارةماتماتتطلباجهو ًلاتوعوي لالخلللالملؤثراإنامعراجل اهذ

مناممرابسوراتاتنتهوماحقووقالإلناوراناااااالفقرا م يفالفصسحراتااسيايلإنامراا.االملهين اولفتيراوزلت

ل عو االفرالفعقوةوراتاقصورائي اواغيوراباااإللفثقرافو الااغيرابالحملراسب اولملرلقبو اوتسشوياامنبعهالألسرا ا

ا.لألنظم اولفقولننيااوغيرابالأل ف الإلبشرا ي افلمكلسنياةتنسيذفلممرابسراتالملهين ا

سيلاعد امنالألجهزةالحلكومي اةهدفالفتتكودامونامودىاوفرائهورااااااالآلتي اسنعرولفصسحراتاويفا

ا.مبتطلبراتاحقوقالإلناران

 جملس الشورى ودوره التشريعي والرقابي -3
لألنظمو ااا بلسو الستمرالجمللسايفالفقيرا امبهرامهالفتشريعي اولفرقراةي الحملدو ةاوافوماموناخواللاااا

موراب الجمللوسا وبهالفرقوراةياموناخواللاااااااوقوداا.يفامعظمهرافيهامنالفالط الفتنسيذي اإالفيتاحترال

والشوماأناضوع الفودوبالفرقوراةيااااا.امرلجع ابوتيني افلتقرابيرالفانوي الملقدم امنالألجهزةالحلكوم 
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واكذفماآفي اتشوكيلالجمللوساااامبوجبانظرامهافلميلسايعو اإىلاحمدو ي الفصالحيراتالملخوف افه

.انيالألعضراءاممرااحيدامنا وبهمالفرقراةياولملاوراح الفويتاياوتطيعونالفتحوركافيهوراااااالملتمثل ايفاتعي

مبالحظراتوهاافلميلسايساراعود اأخوذاعود امونالألجهوزةالحلكوميو اااااااالحملدو هذلالفدوبالفرقراةياو

أواالجمللساإىلاإعرا ةالفتتكيداعلو الملالحظوراتااايدعولملايل اعل اتقرابيرهراالفانوي اممراااوتوصيراته

ا.امناقبلمنراقشتهرااامتتلفيتاالفتوصيرات

أمراالفدوبالفتشريعيافلميلسافإنالجلمعي اتاتمرايفاتاييلامالحظتهورااعلو اضوع الفشوسرافي ايفااااا

جيدالملولطناصعوة ايفاإةدلءااإاا,امنراقش امشرابيعالألنظم الجلديدةاأوالفتعديالتاعل اأنظم اقرائم 

قيورا ااافتتكيوداعلو اضوروبةاااتعيودالجلمعيو الااافوذفما.الفيتاتعنيوهامبراشورةاااهذهالألنظم ااحوللفرأيا

لفعرا ااولفرأياألعضراءالجمللسالفسرص اوإتراح لجمللساةإعالناماو لتالألنظم الجلديدةاأوالملعدف ا

تواليفامورااقودااااتاوراعداعلو اااالفشوعبي ايفاسونالفتشوريعراتاااالملشرابك ا؛األنإةدلءالفرأيافلمشرابك ايفا

ا.يرتتباعل اتطبيقاهذهالألنظم امناسلبيراتاةعداإصدلبهراا

لمتنراعالفالط الفتنسيذي اعناممرابسو الفضوغطاعلو الجمللوسافتمريوراأوااااااأهمي اتؤكداعل االجلمعي و

هرااموناقبولاأعضوراءالجمللوساااااإجنرازاةعاامشرابيعالألنظم ايفاوقتاقصرياممورااحيوولا ونا بلسوتااا

ا.ومتحيصهرا

حيابافلميلساتشكيلاجلن اماتقل احلقوقالإلناراناولفعرلئااختوتصاةكولاااا,آخرامناجرانباو

وقالإلناراناوالاشماأناهذلايعداتطوبًلالجيراةيرااواترمجو اإل بلكالجمللوساةتهميو اااامرافهاعالق احبق

ا.لملشرابك ايفاتعزيزاحقوقالإلنارانايفالململك 

منالألنظم اوقورا اةوإجرلءاتعوديالتاااااإصدلبالفعديدمتخااعنالفتشريعيافلميلسافقداالجلرانبأمراا

ا:ومناافماا,اهراالفشراملتعزيزاحقوقالإلنارانامبسهوماأخرىايؤملاأناتاراهمايفاعل اأنظم 

 نظاا مكافحة االجتار ةاألشخاصاا 

لفربوتوكووالتااوجراءتانصوصالفنظرا امنايم امعاامكرافح الالجتراباةراألشخراصأقرالجمللسانظرا ا

فالجتوراباةرافبشوراخيشو ايفاحرافو اااااتضمنالفنظرا اتعريسورًااولسوعرًااااوقداا.لفدوفي الملعني اةهذلالملوضوعا

ااااااااااااياإىلاجتريماةعاالملمرابسراتالالجتمراعي احتتاطرائلو الالجتوراباااوفقرًااهلذلالفتعري اأنايؤ اهتطبيق
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وةيوعاااومناافمالفعضلاوزولجالفقراصرلتاولفتدلخلامعامسهو الفوالي ايفالفشريع الإلسالمي ا,ةرافبشر

اا.فلبال ااأسرهملفتتشريلتاوحيزالألوبلقالفثبوتي افلعمرالاومنعامغرا بتهماوأفرل ا

)املودةااافلايناوقداتصلاةراألشخراصشد ةاملنايرتكباجرمي الالجتراباوقداتضمنالفنظرا اعقوةراتام

أوالالكتسوراءاةإحودىااا(ابيرالمليونا)اقداتصلايفاحدهراالألعل اإىلااوغرلم امرافي (ارًااعرامامخا اعشر

  : هيامعين احراالتايفالفعقوة الفنظرا اشد اكمرا.اهراتنيالفعقوةتنيا

 . ئملجلرلاتلماإحدىامنظم اإجرلمي امجراع اإالالبتكبتا-

ااوياأحوودأواا،(ااطسوولاأنووهاوإناملايعلوومالجلووراني)ااطسوواًلأواالموورأةاهعليووالجملوويناكووراناإال -

ا . لخلراص الالحتيراجرات

ا.افهازوجرًااأواعليهاوفيرًااأو,اعليهاأوافروعاالجمليناأصولاأحدالجلرانياكراناإالا-

 . ةراستخدلمهالفتهديداأوالفاالحاةراستعمرالالجلرمي امتتاالإا-

ا. لفوطني الحلدو اعرباإحدلهرااأواجلرلئملاتلماوقعتاإال -

ا.ةراألشخراصالالجتراباجرلئمايفاعليهالجمليناةرضراالفنظرا ايعتداومل

إعالمهماحبقوقهمالفنظرامي اةلغ ايسهمونهرا،ا:اامنهراارًاومن الفنظرا اضحرايراالالجتراباةراألشخراصاحقوق

فتتهيولالفطبيو اأواااإيودلعاموناحيتوراجامونالفضوحرايراامرلكوزالااااااهلوماوااتوفريالفرعراي الفطبي اولفنساي و

تتمنيالملتوىايفامرلكزامتخصص اعندالحلراج اوتوفريالحلمراي الألمني اإالاولفنساي اأوالالجتمراعي ،ا

راالالجتراباةراألشخراصايفاحرالاكرانولاأجرانباحقالفبقوراءاواارايفضحالفنظرا اكمرااأتراح.لستلز الألمراافما

تقوديرااالملختص ءالفعرا اأوالحملكم اوتركالفنظرا افال عرا.الفعملاأثنراءاإجرلءلتالفتحقيقاأوالحملراكم 

لفنظرا اهيئ الفتحقيقاولال عراءالفعورا اسولط الفتحقيوقاولال عوراءايفاجورلئمالالجتورابااااااااوقداأعط  افم

ةراألشخراصاومنحهرااسلط ااتستيشاأمراكناإيولءالجمليناعليهمايفاتلومالجلورلئمافلتتكوداموناتنسيوذاااااا

ا.االألحكرا الفقضرائي ايفاهذلالفشتن

خراص امورااميكوناأنايصون اااااةراألشخراصإىلاحتديداأ قاألشكرالالالجتراباابغماافمافهنراكاحراج و

اقورلبًلايتضومناةعوااأشوكرالااااحيثاسبقافووزبةالفعمولاأناأصودبتااااا"الفعملاأوالخلدم اقارل"اب

ةيعالفتتشريلتاوحتصيلامبرافغامرافي امقراةلاتتشريةالفدخولاأوالخلوروجاا:الالجتراباةرافبشراومناافم

ومثلاهذلالفقورلباحيتوراجاإىلامرلجعو ايفااااا.اتزلمراتالفتعراقدي فراالم اولإلخاللاةوبخص الفعملاولإلقرا

ا.ظلاوجو الفنظرا الحلرافيا
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 عل امحراي الفطسلامنالإليذلءاأوااأكدلفذياامن اإليذاء نظاا محاية الطسل مفروع فقة علىااملو

لفتهديداومناافمالإلسراءةالجلاودي اأوالفنساوي اأوالجلناوي اأوالإلهمورال،اوحود تاماوؤوفي ااااااا

امهوماهوذلالفنظورا اااوا.الهمورااأوامنايقو اعل ابعرايتهايفاترةيتهاومحرايتهامنالإليذلءاأوالإلولفديها

فتزليداحوراالتالفعنو ااااوتطبيقهانظرًلاهولجلمعي اتتملالإلسرلعايفاإصدلب.ااإفيهاتدعوالحلراج و

 .لإلعراق ااوألفوفراةااممرااأ ىاأحيرانرااإىلضدالألطسرالايفالجملتمعا

 ا:وماهدا  ةالسدجااء   املتعلقدة   لبعض االنظمة واللوائح تتعديالةعض الاجراء على  املوافقة

عوناأياحمكوو اعليوهاةعقوةو اااااا(اشور ااحتوتاالإلفورلجا)اايقرباأنالفدلخلي افوزيراعطراءالحلقإ

لفايناإالاأمض ايفالفايناثالث اأبةراعامدةالفعقوةو اوكوراناسولوكهاأثنوراءاوجوو هايفالفاوينااااااا

إىلالستسرا ةاةعاالفاوينراءااالفتعديلاؤ ياهذلأناياوتتملالجلمعي .ايدعواإىلالفثق اةتقويمانساه

جورازالفتعوديلاااأكمراا,امناختسياامدةاحمكوميراتهماممرااياهمايفاختسي الفتكد ايفالفايونا

منامدةاحمكوميو الفاوينيالفوذياااا%(ا31)فوزيرالفدلخلي اأنايقربامدةاعسواإضرافي ايفاحدو ا

بتهاعليهوراايفالفاويناإالاكورانااااجيترازاةرلمجالفتعليماأوالفتدبيبالملهيناةعدالفتحراقهاةهرااومولظ

يدعواإىلالفثق اةتقويمانساه،اوملايكنايفالإلفرلجاعنهاخطراعلو اااقضراءامدةالحلكمسلوكهاأثنراءا

قودااحوراالتالإلفورلجالملشورو اااااإنوحيوثااا.وحتد الفالئح الآلفي الملنراسب افلتنسيوذاا.لألمنالفعرا 

لاوينياايضومنافااتامبورااكراف اهوذهالحلوراالاافإنالجلمعي اترىاضروبةاوضعاآفي افتنظيماتعد تا

ا.يفاحرالالستحقراقهاالالستسرا ةامنهراامجيعرًا

 ةعاالفبنو اهذهالفالئح اتضمنتااوقد,اااملوافقة على الئحة ادا املاازل ومن يف حكمهم

وقودااا.حكمهوماالفعملاوخود الملنورازلاومونايفاااالفيتاقداتاراعدايفاإصالحالفعالق اةنياأبةراب

مرافو اوبغوماافومافقوداتولجوهالفالئحو اااااااأكدتاهذهالفالئح اعل اةعواالحلقووقاهلوذهالفعااا

صعوةراتاعنداتطبيقهرااكونهرااتتعلقاةعمولا لخولالملنورازلاوهوواموراايتطلوباوضوعاآفيوراتااااااااا

 .اإجرلئي اولضح اتضمناتسعيلامراانصتاعليهالفالئح 

 يتكووناموناحوولفياثالثونياااااااوهووا،اامفروع نظاا الرعاية الصحية الاسسدية  على املوافقة

رعراي الفصحي الفنساي الفالزم افلمرض الفنسايني،اومحراي امرا ةاتهدفاإىلاتنظيماوتعزيزالف

حقوووقهماوحقوووقاأسوورهماوحسووظاكوورلمتهم،اووضووعاآفيوو امعراملوو الملرضوو اوعالجهوومايفااا
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وتعراجلامول امشروعالفنظرا ايفاجمملهرااإجورلءلتالفرعرايو افلمرضو الفنساوينياااااا.لملاتشسيرات

مامتطلبراتهورااعلو الملاوتوىااااوتعزيزالخلدمراتالفصحي الفنساي ايفالململك اولملاوراهم ايفا عواا

حد امشروعالفنظورا ااو,افلمرلقب الحمللي ااوجملسلفوطينامناخاللاجملسافلمرلقب الفعرام ا

.هذينالجمللانياامكونرات

من امشروعالفنظرا افلمرياالفنساياحوقاتلقويالفعنرايو الفولجبو اولحلصوولاعلو الفعوالجاااااااااوقد

حقوقوهالفسر يو ايفاحمويطاصوحياااااحبابالملعورايريالفعرامليو الملتعورابفاعليهورااطبيورا،اولحورتل ااااااا

وإنارانيايصوناكرلمتهاويسياةراحتيراجراتهالفطبي اوميكنهامناتت ي اتكرافيسهالفشورعي ،اوإعالموهااا

ةرافتشخيصاوسريالخلط الفعالجي اقبلالفبدءاةرافعالج،اوعندالحلراج اإل خرافهايفامنشتةاصحي ا

فنظورا اووواةعودااااوحيوقافلمورياالفنساوياووواوفوقامشوروعالاااااا.يعلمالملريااأواوفيهاةتسبراباافوما

لفتنايقامعالفطبيبالملعراجلاأناياتعنياةتحدالفرقراةالفشورعينياإالابأىالملوريااأوااووهاافوماااا

ا.علوو اأناتكووونالفرقيوو اوفووقاموورااجووراءايفالفكتووراباولفاوون ا وناجتووراوزاافووماةووتيافعوولاااااا

وشد الفنظرا اعل اسري امعلومراتالملريااوعد الفبوحاةهرااأوالإلفصراحاعنهرا،اكمرااحود اشورو ااا

ا.فدخولالإلسعرايفاوإجرلءلتهلإلفزلميافلمنشتةالفصحي اومدتهاوشرو افدخولالل

وقوداأةودتالجلمعيو اااامشروعالفنظرا الجلزلئوياجلورلئمالإلبهوراباومتويلوهاااااوقداعرواعل الجمللسا

وأصودبتاةيرانورًاااااختوفهراايفاحينهامناةعاانصوصاهذلالملشروعاوطرافبتاةإعرا ةالفنظرايفامضومونها

وطنيو احلقووقالإلناوراناةراهتمورا اب و افعولاةعواالملنظموراتااااااااتراةعتالجلمعيو الفاا)ا:تضمنالآلتيا

لحلقوقي الفدوفي اعل امشوروعالفنظورا الجلزلئوياجلورلئمالإلبهوراباومتويلوهاوالفوذياأقورهاجملوساااااااااا

لفشوبىامؤخرل،اوبغماأنالجلمعي املاتطلعاعل الفنظرا الفصرا باةابباآفيو اإصودلبالألنظمو الفويتااااا

لطننياعل امشرابيعالألنظم اقبلالملولفق اعليهرا،اونظرًلايتبعهراالجمللساولفيتاحتولا ونالطالعالملو

ملرااأثريامنامالحظراتاحولاهذلالفنظرا الفذياعلموتالجلمعيو اأنوهاملاحيوظاةوقوتاكورايفافلدبلسو اااااااا

.ولملنراقش ايفالجمللسا

وبغماتقديرالجلمعي افلحرصاولجلهو الفكبريةالفيتاتبذهلراالجلهراتالحلكومي اويفامقودمتهرااوزلبةاا

راظاعل اأمنالفوطناولملولطننياولفتصديافكراف الألخطرابالفيتاقداتهد اأمونالجملتموعااالفدلخلي افلحس

فإنالجلمعي اتذكراةتهمي ا,اولستقرلبه،وأهمي احمراسب اومعراقب امناثبتاتوبطهايفاأياعملاإبهراةي

مدةالحلسراظاعل الفقيماولفتقرافيدالفارامي الفيتاحتكمالفعالق اةنيالفقيرا ةاوالملولطننيايفالململك اولملات
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منالفشريع الإلسالمي الفامح اولفقيمالفعرةيو الألصويل اولفويتاجيوبامحرايتهورااضوداأيانصووصاااااااا

كمرااتؤكدالجلمعي اعل ا,انظرامي اماتمدةامناجتراببا ولاأخرىاأصبحتالفيو اتعيشاأوضراعامؤمل 

أناالاتكونالحلول ثالإلبهراةي الفويتاعرانوتامنهوراالململكو اوجتراوزتهورااحبمودالهللاأسراسورااو لفعورًاااااااااا

ريعاأنظم اقداتؤثراسلبرااعلو الفعالقو االتالفطبيعو الخلراصو الفويتاتورةطالفقيورا ةايفالململكو ااااااااافتش

مبولطنيهراامناخاللاإعطراءاصالحيراتامطلق افبعاالألجهزةالحلكومي الفيتاقدايتاببامبراشورتهرااا

اهلراايفالنتهراكاحقوقالألفرل اوحريراتهماوتتعرابوامعالألنظم الفعدفي ايفالململك ؛اومناأةرزهراانظورا ا

لإلجرلءلتالجلزلئي اونظرا الملرلفعراتالفشرعي الملاتمدةامنالفشريع الإلسالمي اولالتسراقيراتالفدوفيو اا

لفيتاصرا قتاعليهوراالململكو اولملتوجو اةرافنظورا الألسراسويافلحكومالفوذيايؤكوداعلو اقويمالفعدلفو اااااااااااا

ا.وخصوصي الفعالق اةنيالفقيرا ةاولملولطنني

رىاضروبةالفرتويايفاإصدلباهذلالفنظرا الفذياالايوزللاافذفمافرانالجلمعي الفوطني احلقوقالإلنارانات

معروضرًااأمرا الجلهراتالملختص اومرلجع اموول هاةشوكلا قيوقاواصويراغتهراامبورااحيوولا وناإسوراءةاااااااا

تساريهرااأواتطبيقهرااوخراص اتلمالملول الفيتامتساحقووقالألفورل اوحريوراتهماأواميوسا وبالفقضوراءاااااا

ا.لامكروهاحسظالهللاقيرا تنرااوةال نراامناك,اولستقالفها

ستاوهمايفاحورالاصودبوهراايفاتعزيوزاحقووقاااااالفويتااخرىاةعاامشرابيعالألنظم الأللجمللساا ب و

إصودلبهااا سرعتتملالجلمعي افذيالنظرا الحلمراي امنالإليذلءايتتيايفامقدمتهرااو,ااومحرايتهراالإلناران

ر اإىلاتوالفشوكراوىالفويتاااالفويتايعكاوهرااعود اااملولجه احراالتالإليذلءاوالفعنو الملتزليودةاااااوتسعيله

ويدب الجمللساحرافيورًاامشوروعانظورا احلمرايو احقووقاااااا.اولألجهزةالحلكومي االتالفعالق الجلمعي 

سبقافليمعي اأنابفعتاماو تهالألوىلافلمقرا الفارامياومنالملتوقوعاأناياوراهمايفااا(الإليدزا)امرواا

جيوريااكمورااا.حرالاصدوبهايفاحسظاحقوقاضحرايرااهذلالملرواوضمراناتقديمالفرعرايو الفصوحي اهلوماااا

لألنظم الفعدفي امثلانظرا الإلجرلءلتالجلزلئيو اونظورا الملرلفعوراتالفشورعي ااااااةعاامرلجع ااحرافيرًاا

ا.اولفيتانتملاأناتكوناةراجتراهاتعزيزاحقوقالإلناراناوصيرانتهرا

  القضاء مرفق -2

ةرزاخطوةاإلصالحامرفقالفقضراءامبراايكسلاإبسراءاألستقاللالفقضراءاونزلهتهاوكسراءةامناوةيهايعداإناا

ةوذفتاااًلأناهنوراكاجهوو ااالجلمعي الفوطني احلقوقالإلناراناوقداالحظت.ادلايفالجملتمعقولعدالفع
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تطبيوقامشوروعالمللوماعبودالهللااااامناقبلالجمللسالألعل افلقضراءاووزلبةالفعدلامناأجلالإلسورلعايفاا

-ا:هراولفتغلباعل الفصعوةراتالفيتاتعرتواتنسيذاهذلالملشروعاومنلفقضراءامرفقافتطويرا

قضوراةاخمتصونيافلقيورا امبهورا الحملوراكماااااااإجيورا اا-2الفقرائمو ااالألنظمو ااتعديلاةعوافالحلراج -3

ومنهوراااامبراشورتهرااألعمراهلورااااتولفويتاتوتخراالملتخصص الملنصوصاعليهراايفالفنظرا الفقضرائيالجلديوداا

حتديداالالختصراصراتاةنياجملسالفقضراءالألعل امناجهو اووزلبةالفعودلاااا-1ااالحملراكمالفعمرافي 

وكوذفماا,اآفي اإبسراءالملشرابيعالملتعلق اةبنوراءامقورلتافلمحوراكمااا-3أخرىايفاةعاالملارائلامناجه ا

ا.هراإجرلءلتالستئيراب

معامعرافيابئيساجملسالفقضراءالألعل اومعرافياوزيورالفعودلامتاااافرئراس الجلمعي اوأعضرائهراويفافقراءا

ابيرراتقوالفبصدتهالجلمعي امنامالحظراتاعل امرفقالفقضراءالفيتاظهرتايفااةبعاامرالالهتمرا ااتتكيد

موناايفالملرفقالفعدفيااتطوبلتاإجيراةي وقدابصدتالجلمعي ا.اامبعراجلتهرااووعدتافليمعي الفاراةق 

ومرلعراةالفضوولةطايفانقولاونودبالفقضوراةامموراااااااا,الفشسرافي ايفااعملاجملسالفقضراءالألعل ا:اأةرزهرا

وتسعيلا,الفسرصايفالختيرابالفقضراةامناخمتل امنراطقالململك ااوتكرافؤ,اايضمنالحليرا ي اولملوضوعي 

اا.ةتدبيبالفقضراةاوتتهيلهمااولالهتمرا ,اح الفتستيشالفقضرائيالئ

كمراابصدتالجلمعي اأخذاعد امنالفقضراةاةرافعقوةراتالفبديل ايفالفقضرايراالفبايط امموراايعوززالألثورااااا

.اافألحكرا الفقضرائي ايفاإصالحالألفرل اوماراعدةالملخطئامنهماعل االفعو ةاجلرا ةالفصولبالإلجيراةي

بغب امناةعاالفقضراةايفالألخذاةهذهالحلكرا ،اإالاإنامورااحيوولا ونااااوقداالحظتالجلمعي اوجو 

لملقصو اةراألحكرا الفبديل اا توضاوجو اضولةطاافمااعد اوضوحاآفيراتهرااوتبيراناإشكراهلرااممراايتطلب

اعلويهماالالحملكوو اوماراعدةالفقضراةايفاوضعااقرائم اةتحكرا اةديل اتتالء امعاطبيع الفقضرايرااواأحول

تبذلامناأجلاإصودلباقولعوداتونظماااااًلوقداعلمتالجلمعي اأناهنراكاجهو ا.اوحتققالهلدفالملنشو 

لفعقوةراتالفبديل اواونتملايفاحرالاصدوبهرااأناتاراهمايفالفتقليلامناعقوة الحلكماةرافاينامناقبلا

ا.لفقضراةا

تهوراالملختلسو ايفاتوظيو الفتقنيو اااااراالحظتالجلمعي احتانرًااملموسرًاايفاأ لءاوزلبةالفعدلاوقطراعاوقد

وإقرامو اا,اوتودبيباةعواامناووةيالفووزلبةااااا,اونشرالألحكرا ا,ا ايفالحملراكماوكتراةراتالفعدلالحلديث

ةعاالفندولتاولفدوبلتاةهدفاتعزيزالفعالق اةنيامرفقالفقضراءاولجملتمعامناأجلاتعزيزالفعدلفو اا

وتتمولااا.اولالطالعاعل اموراافودىالفغورياموناخوربلتاوحمراوفو الالسوتسرا ةامنهورااااااااامبسهومهراالفشراملا
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إىلاوصوولالملورأةااااتاوهيلاايفإجيورا امكراتوباناورائي ايفالحملوراكمااااااإىللفتوجوهاااياوراهمانالجلمعي اأ

كمورااتتمولالجلمعيو اةوتناياوم اااااا,اامتن ااهذهالملكراتبالختصراصراتاحمد ةاوموسوع اولناالحملراكم

ا.فلناراءامبمرابس امهن الحملرامراةا

اأجهزةاأمنيو اومنهرااالألجهزةالحلكومي اتقدبافديولناالملظراملالفنظرايفاقضرايراامرفوع اضدلجلمعي او

ولملالحوظايفاهوذلااا.اأوالالحتيورازالفتعاوسيااالخلوراطئاعلوقاةوراحلبسااامبوراايتااوغريهراراملبراحثالفعرام اك

لالجتراهاحرصالفقضراةاعل اتابيبالألحكرا ايفاهذهالفقضرايراالفيتايظهرامنهوراالفتوزلمهماةراحملرافظو اااا

رافنظرايفامثولاهوذهاااةواكمرااأناقبولالفوديولنالالختصوراصالفقضورائيااااا.عل احقوقالملوقوفنياولفاينراء

لفقضرايرااوعد اب هراايؤكداعل اأناكراف اأجهزةالفدوف اختضعافألنظم اوفلقضراءا ونالستثنراءاحبيو اا

بصودتاااوقودا.ايفاعود الفنظورايفالفقضورايرااضوداهوذهالألجهوزةااااااسوراةقرًاااأعمرالالفايرا ةاولفيتاتاببتا

هوراالململكو ااالجلمعي اصدوباأحكرا امناحمراكماإ لبي اتضمنتاإحوراالتاملولثيوقا وفيو اصورا قتاعلياااا

كرافو اااوتعن احبمراي اوصيران احقوقالإلناراناوالشماأناهذلايعوداتطووبًلالجيراةيورًااولجلمعيو اتودعوااااا

لنضمرا الململك اومصرا قتهرااعليهرااجتراهلامرجعي اهذهالملولثيقاحيثاأناإىلاعد االجلهراتالفقضرائي 

ا.االألنظم الفوطني يفاحكماجيعلهراا

فعورا ااا70عناقرلباهيئو الفتودقيقاجمتمعو ابقومااااااا يولنالملظرامليرتلجعااأنلجلمعي ااوتتملا-

هوالفقراضياةرافعدولاعنالالجتهورا الفوذياسوبقاأناأخوذتاةوهاحموراكما يوولنالملظوراملااااااااا3312

ةتقريرالختصراصهرااكهيئ اقضراءاإ لبياةنظرالفودعراويالملتعلقو اةإعمورالالفضوبطالجلنورائياإفغوراءااااااا

لجلنرائياواأناأعمرالالفضوبطااوتعويضرااحبي الفتسريقاةنياأعمرالالفضبطالإل لبياوأعمرالالفضبطا

لجلنرائياملحق اةراألعمرالالفقضورائي االتصوراهلرااةرافودعوىالجلنرائيو التصوراالامبراشورلاوةرافتورافياالاااااااا

قضوراءالفوديولنايرتلجوعاعونالختصراصوهاةنظوراااااااافوإناوعليوهااا.اخيتصاةنظرهوراالفقضوراءالإل لبياا

لءامتعلوقاالفدعراويالملتعلق اةتعمرالالفضبطالجلنرائياويشملاافوماطلوباإفغوراءاأياقورلباأواإجورااااا

ةرافضبطالجلنورائيامبوراايفاافومالفقوبااأوالفتستويشاولفتوقيو اوحسوظالألوبلقاولالتهورا اوطلوباااااااااا

لفتعويااعناأيامناتلمالألعمرالامبراايفاافمالفتوقي الفذياينتهياحبسظالالتهرا اأوالفتوقيو اا

مامورببلاافواا,اأكثرامنالملدةالملقربةانظرامرااأوالستطراف امدةالفايناأكثرامنالملودةالحملكوو اةهورااااا

لحملكموو الملختصوو اأصووالاةنظورالملوضوووعالألصوولياهوويالألقودباعلوو الفبووتايفامثوولاهووذهااااةوتنا

لفقضوراءاااإىلهذلالفتوجهالجلديدافقضراءا يوولنالملظوراملاحيور الألفورل امونالفليووءااااااافا.لملوضوعرات
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والاافألنظم خمرافستهرااأوافلمطرافب احبمراي احقوقهمايفاحرالاتعا الال لبةالواتقصريهرااالإل لبي

األنهومالفقضراءالملختصاةنظرالفدعوىالجلنرائي ااإىلياتطيعونالفليوءااةتنهمفمالفقولايقللامناا

اأنقداحيكماةعد الالختصراصاحبي ااأوهذلالفقضراءااإىلقضرايراهماالحقدايكونونايفامرحل املاُت

ا.لملدع اعليهرااجه احكومي الجله 

فوهاااأنايكووناايؤملاممرا,اايفالفقضراءالفعرا اولفقضراءالإل لبيلفقضراةااعد يفااحتانرًاوسيلتالجلمعي ا

طوولاإجورلءلتاااامونازلفتالجلمعي اتتلق الفشكراوىامراالفقضرايراالملنظوبةاولفيتااإنهراءيايفاإجيراةاأثر

 ا.وهوامراايلحقالفضرباةتطرلفالخلصوم ا,اافيهراالفنظر

وهذهاخطووةاا,الك اتنسيذلافنظرا الفقضراءالجلديداةدأالفتتراحاحمراكمالستئنرافايفاةعاامنراطقالملماوقد

ا.فكارالملركزي اإجيراةي 

ةعاالملالحظوراتاالفتقريرايفابصدااهذلابغماافماافقدالستمرتالجلمعي اخاللالفسرتةالفيتايغطيهراو

ا:أةرزهراوا,ارااير اإفيهراامناشكراوياوتظلمراتمماعل امرفقالفقضراء

 اتاراويالفعقوةراتلفالط الفولسع افلقضراةايفالألحكرا الفتعزيري اوهوامرااقدايرتتباعليهاعد ا

يفالجلرمي الفولحدة،افوذفماتعيودالجلمعيو الفتتكيوداعلو اتودوينالفعقوةوراتااااااااةنيالملتهمنيا

 لفتعزيري املاراعدةالفقضراةايفاحتقيقالفعدلف اولحلدامنالفتيراوزلتا

  انظرامورااوهوذلاخموراف املوراانوصاعليوهاااااا,ايفاةعواالحلوراالتاااالفتقراضويااعلني اجلاوراتااعد

 الفعلنيو ،اإالايفاحوراالتااالحملراكمايوجبرانالفلذلنلإلجرلءلتالجلزلئي اولملرلفعراتالفشرعي ا

 .كرامل امعاضمراناحقالملتهمايفالحلصولاعل احقوقها,الستثنرائي 

 فرافقضرايرااقداتنظراأمرا الحملراكمافانولتاممراايدفعالملتقراضنياوأصحراباا,اطولامدةالفتقراضي

وقودابصودتالجلمعيو اتضوربالفناوراءااااااا.مدةالفتقراضويالحلقوقاتركاحقوقهماخوفرَاامناطولا

ولفرؤي ااري امثلالفطالقاولحلضران اولفنسق يفانظرالفقضرايراالألسةشكلاخراصاةاببالفتتخرا

 .ولفزيرابةا

 وهووالفاوببالفورئيسايفاتوتخرانظورالفقضورايراايفالفقضوراءالفعورا اولفقضوراءااااااااااا,اقل اعد الفقضراة

يفامعراجل اهذلالفونقصاموناخواللاتياورياإجورلءلتالفتعوينيافلقضوراةاااااااااةدئوقدا,الإل لبيا

 .فديهمالفشرو االملطلوة ا ونالستثنراءاؤهلنياممناتتولفرفلموإتراح الفسرص ا
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 يتابباأحيرانراايفاضويراعاملسوراتالفقضورايرااحاوبااااااممراا,ايفالفكرا بالإل لبيالفشديدلفضع ا

 .اارائلاإ لبي مبالفقضراةإضراف اإىلاإبهراقاكراهلااإفرا ةالملشتكنيافليمعي 

 جتنباةعاالفقضراةالملاراهم ايفاحتقيقالفعدلف احبي اعد الالختصراصابغوماتتكوداوجوو اااا

 .افلحقتهراكالن

 ضوبالجللاراتاوالخلشون ايفالفتعراملامعهماوكذفماتوجهاحبحملرامنيافبعاالاعد الفامراح

بغماحدوثاشئاموناالفتحاوناااالألحكرا ايفاحقامناياتعنيامبحراميتشديدافةعاالفقضراةا

 .فيمراايتعلقاةرافتعراونامعالحملرامنياامناةعاالفقضراةامؤخرًل

 تقراضي؛احيثاتولجهالملرأةاةعواالفصوعوةراتايفااايفالفامناتقييداحقهرالستمرلبامعرانراةالملرأةا

وقوداالااسبيلاإقرامتهراافلدعوىاوخراص اعندمراايكونالخلصماوفياأمرهورااأوالحوداأقرابةهوراا،اااا

،اممراايضراحبقهراايفالفتقراضياوحسظاحبضوباحمر حضوبالجللاراتالفقضرائي اإالاامنامتكن

ملورا ةالفاوراةع ااالاصونوافلقولعدالفشرعي اولملولثيقالفدوفيو اا،اوهذلاخمراف االألخرىاحقوقهرا

حقالفتقراضيامكسولاةرافتاراويا)اعل اأنااأكدتامنالفنظرا الألسراسيافلحكمالفيتانيولألبةع

شكراوىامناةعاالفناوراءاةاوبباااوقداسيلتالجلمعي اا(ا.اةنيالملولطننياولملقيمنياةراململك 

اولال عوراءاإىلالفتحقيوقاااهناأوالفتهديوداةإحورافتهنااقيرا اةعاالفقضراةاأواكترابالفعدلاةإحرافت

فعرا اإلقرام ا عوىاعليهناحبي الخللوةاغرياشرعي احلضوبهنافلمحكم اأواكتراةو الفعودلااال

وقوداحراوفوتاااا.علو الفورغماموناأنالملودع اعليوهاهووالحملور اااااااامعاقريباهلناغرياحمر ا

 .اةرافتنايقامعالجلهراتالألعل ايفالجلهرازالفقضرائياأواوزلبةالفعدلااافملجلمعي امعراجل ا

 حتتراجاإىلالسوتمرلبي اوتكثيو ااايلالفقضراةاوتطويراأ لئهماضع اتتهيلالفقضراة؛افربلمجاتته

كسراءتهمالفوظيسي اخراص اةعداصدوبانظرا الفقضراءالجلديدالفذيايتطلباتعريسرًااامناأجلابفع

مالحظ اوجو اتوجهافتتهيلالفقضوراةاوعقودا وبلتافتعريو الفقضوراةاةراألنظمو اااااااوقدامتا.ةه

 .ولإلجرلءلتالجلديدة

 الايكرا اياتقرايفاوظيستهاحت ايتماندة املكراناآخورا،اااراةفبعاالفقضعد الستقرلبالفقضراة؛ا

إجيورا اآفيو افلنظورايفااااأوااأوايقو اةطلباإجرازلتامتتراةعو ا ونالملبورا بةاإىلاتووفريالفبوديلاااا
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وهذلايعطلاسريانظورالفقضورايرااويطيولامودةالفتقراضويا،األناةعواااااااا,الفقضرايراالفيتاينظرهراا

ا.واةابباأخذالإلجرازةاأانظرونايفالفقضرايراالنتظرابًلافلندبلفقضراةاقداالاي

 عد اقيرا اةعاالفقضراةاةتعري الملتهماحبقوقهاوخراص احقهايفالالعورتلواعلو الحلكوما،اااا

وحقهايفالملطرافب امبعراقب امنالستخد الفعن اضدهاأواأجربهاعل الالعرتلفاوكوذفمااحقوهااا

 .يفالحلصولاعل اصوبةامنالحلكم

 جوتالخلصوو اةعود احضووباااااعد الفتزل اةعاالفقضراةاأحيرانراامبولعيدالجللارات؛احيوثايسراا

إالاكوراناطورفاااالويوز ل الألموراسووءاااا.لفقراضياأواتتجيلهافنظرالفقضي ا وناإةدلءالألسوبرابا

ممراايرتيوباعليوهاتوتخريالفبوتايفاقضويتهاويثقولاكراهولاإ لبةالفاوينايفاااااااااارًالفقضي اسيين

 .الفتيهيزامناجديداإلحضرابهايفاجلا اقرا م 

 عاالفقضرايراالفيتاقدايعتمودالفسصولافيهوراااااعد اتسعيلالألخذاةوسرائلالإلثبراتالحلديث ايفاة

 .الحلماالفنوويايفاقضي اإثبراتالفنابامثلعل اافما

 عد اقيرا اةعاالفقضراةاةتابيبالألحكرا الفيتايصودبونهرااولفضوغطاأحيرانورًااعلو الحملكوو اااااا

عليهامناأجلاقبولالحلكماحبي اأناعد الفقنراع اةوهاقودايطيولاأمودانظورالفقضوي اأمورا اااااااا

مموراايودفعااا,اويؤ ياإىلاعد السوتسرا ةالحملكوو اعليوهامونالفعسوواااااالجلهراتالفقضرائي الفعليراا

لفيتايكونافيهوراالعورتلواموناأحوداأطورلفااااااايفاةعاالحلراالتةراجلهراتالفقضرائي الفعليراا

بباإقرلبهاةاكرانتااةراحلكماأناقنراع الحملكو اعليهازيرا ةالحملكومي االعتقرا هرافالخلصوم 

 .ةرافتهمالملناوة اإفيه

 تراةراتالفعدلاةابباعود الالفتوزل اةاوراعراتالفودول اوغيوراباااااالفشكوىالملاتمرةاضداةعااك

 .الملرلجعنيلفبتايفامعرامالتااإجرلءلتلفرقراة اعل اأعمراهلماممراايتاببايفاتتخريا

  الداخلية وزارة -3
بصدتالجلمعي احرصاعد امناقطراعراتالفوزلبةاعل احتانياأ لئهراامبراايضومناقيرامهوراامبهرامهورااااا

الملهم ايفاهذلالإلطراباإنشوراءاشوعب احلقووقالإلناورانايفااااا ونامارا احبقوقالألفرل ،اومنالخلطولت

فووحظااكمورااا.االألمنالفعرا اختتصاةراستقبرالالملالحظوراتاولفشوكراوىاالتالفعالقو احبقووقالإلناورانااااا

ااااااااااالملديري الفعرام افألمنالفعرا اعل ابفوعالملاوتوىالفثقورايفاةونيامناووةيهراايفاجموراالتاحقووقاااااااحرصا

ةشكلاملتهمنياوحقوقالاةشكلاعرا ايفاجمرالاحقوقالإلناراناحلقراتاعلمي حيثانظمتاا؛الإلناران
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لفتعراونامعالجلمعي ايفاتنظيما وبلتاتدبيبي املناووةيهراافلتعريو اةوتةرزااااةراإلضراف اإىلاهذلاا.خراص

ويفاإطوراباعملوهراايفابصودامودىاوفوراءالألجهوزةااااااا.الألنظم اولالتسراقيراتاالتالفصل احبقوقالإلناورانا

فقدالستمرتالجلمعي ايفابصداوتلقيالفشكراوىالملتعلق اةوت لءااا,الحلكومي امبتطلبراتاحقوقالإلناران

ا:لآلتي عد امنالألجهزةالألمني اولإل لبي الفتراةع افوزلبةالفدلخلي اميكناإمجراهلراايفالفنقرا ا

 وزلبةالفدلخليو ااموناقبولاةعواامناووةياااااغرياجيودةاامعرامل الفتعدياعل الألشخراصاأوامعراملتهماا

ا.عاكرينيا سولءاكرانولامدنينياأ

 يكووونااحتيوورازالفتعاووسيايفاخمرافسوو اصوورحي افنصوووصانظوورا الإلجوورلءلتالجلزلئيوو اوغرافبوورااموورالال

 .فلنسوااأوانتيي اسوءافهمافألنظم الملعني ااًلالجتهرا لتاشخصي اأوالستغال

 ضوربانساوياكوبرياااااإحلوراقاتوقيسهامموراايرتتوباعليوهاااااحنيعد امتكنيالملوقوفامنالالتصرالاةذويها

 .ةراملوقوفاواويه

 لألوىلااامعرف احقيق اتوقي اأةنرائهماخاللالأليورا اامناعد لملوقوفنيايفالملبراحثالفعرام امعرانراةاأهرافيا

عنوداااةوجوو الملوقووفاااكمورااتنكوراةعواالجلهوراتاعلمهوراااااا,ااطويلو ااةملوداقداتاتمراولفيتافلتوقي ا

 .اإيقرافهماوجو اتعليمراتاعليرااةإةالغااويالملوقوفامبير ابغ,اهالالستساراباعن

 اااااااااااطويلوو ا وناإحرافوو افلمحكموو احتووتاموورببالسووتكمرالاةضوورايرااأمنيوو املوودكثوورةاعوود الملوقوووفنيايفاق

ولجلمعي اتؤكداأنالملوقووفايفااا.اأواأناإطالقاسرلحالملوقوفاميثلاخطرًلاعل الجملتمع,االفتحقيق

انشوتتاوإالا,اهذهالفقضرايرااجيباأناحيرالافلمحكم اةعدالستكمرالالفتحقيقايفالملودةالملقوربةانظرامورًااااا

يفانظورا االملوقووفالملنصووصاعليهوراااااامعاضمراناحقوقفينبغياأناتكوناةإانالفقضراءاحراج افلتمديدا

ا.الإلجرلءلتالجلزلئي 

 أنافهنراكاشكوىامتكربةامنا,اةرافبالغراتالفيتاتصلاإفيهماا عد الهتمرا اةعااأقارا اومرلكزالفشرط

ماأنهوراااكليرًااحيثاالايتمامتراةعتهرااسوىاةعداسؤللاصراحبالفبالغابغالفبالغراتةعاالملرلكزاتهملا

 .تتعلقاةتعديراتاعل الألمنامثلالفارق 

 مموراايونعكساعلو اضوع الأل لءاوةوطءالفتعرامولاموعااااااااا قل اأعدل الفعراملنيايفامرلكزاوأقارا الفشورطا

 .لفبالغرات
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 اخراصو اأجهوزةالحلراسووبالحملموولااااافألنظمو ااايفاخمرافسو الملمتلكوراتالفشخصوي ااااتستيشاةعواا،

 .االفنظرا الألسراسيافلحكمامبوجبمي اولجلوللاويفاهذلالنتهراكاحلرم اهذهالملمتلكراتالحمل

 ياويئونالسوتخدل اسولطراتهماةرافتهديوداةرافاويناعنوداوقووعاأيااااااااةعاامناوةيالألجهوزةالألمنيو ااا

 .خمرافس ،امهمرااكرانتاةايط ،اكوسيل افلضغطاولفتخوي 

 ةهدفالإلجبراباعل الفتوقيعاعلو العرتلفوراتاويفاااالإلهران اوألملوقوفنياأحيرانراافالعتدلءاةعااتعروا

 .رافس اصرحي افنظرا الإلجرلءلتالجلزلئي اولنتهراكاصري احلقوقالإلنارانافماخم

 لألجهزةالألمني اولإل لبي الفتراةع افوزلبةالفدلخلي اممراايرتتبااعافبعد اوجو امقرابامملوك افلدوف ا

عليهاصعوة امطرافب اتلمالألجهزةاةرافوفراءامبتطلبراتالحملرافظ اعل احقوقالإلنارانامناحيثالملكرانا

يفامشوروعالمللوماعبودالهللافلمقورلتااااااةودئاومعاافمافقوداااشخراصاأوالفتحقيقامعهمتوقي الألاعند

وفكنايالحوظالفوبطءايفاتنسيوذهاةاوبباآفيوراتاطورحااااااا,ايزيلاهذهالفالبيراتااأنلألمني اولفذيانتملا

 .لملنراقصراتاوإ لبةالملشرابيعاوتعد اجهراتهرااممراايعرقلالفتنسيذاةرافارع الملطلوة ا

وزيرالفدلخلي اعل اوجوبالإلهتمرا امبصوراحلالملوولطننياومحرايو ااااايالفعهدوفاوعل الفرغمامناتتكيداحو

راناشرحي امونااتؤبقارازلفتامراإالاأناهنراكاقضيتنياا,وآخراحقوقهماوتذكرياأمرلءالملنراطقاةذفماةنياحنيا

راايفامواتكوربالإلشورابةاإفيهااتملرلجع الجلمعي اولألجهزةالحلكوميو الملعنيو اةإسوتمرلباوااااوتدفعهململولطننيا

-ا:امرالجلمعي اوهاتقرابير

 -: املوقوفون أمايًا :أوال

تعداقضي الملوقوفنياأمنيرًاامناأةرزالفقضرايراالفيتاتثرياإشكراالتاحقوقي اوقداتنراوفتالجلمعي ايفاتقريرهراا

قطراعراتالألمني الفتراةع افوزلبةاللفثرانيامشكل الملوقوفنياعل اام اقضرايرااأمني ايفاإطرابالملاراعيالفكبريةاف

حيثا عتالجلمعي اإىلالفبحوثالجلورا ااا.اظاعل الألمناولفتصدياحملراوالتاتهديدهلفدلخلي ايفالحلسرا

ولجلمعيو اا.اعناآفي احتققاهذلالهلدفالفاراميا ونامارا احبقوقالألفرل اوحريراتهماوجتوراوزالألنظمو اا

تودعواإىلاتشوكيلاجلنو اماوتقل اعليوراااااااوتعيدايفاهذلالفتقريرالفتتكيداعل الحلراج الملراس اهلوذهالآلفيو ااا

ا.اولسع افتنظيماأوضراعالملوقوفنياعل اام اقضرايرااأمني ةصالحيراتا

أوامتديداإيقرافاةعضهمامموناصودبتاعلويهماأحكورا اااااا,الالستمرلبايفالحتيرازالملوقوفنيا وناأحكرا إنا

يعداأمورَلاغوريااا,احاباتقديرالملائوفنيالألمنينيا,احبي اأنهماالايزلفونايشكلوناخطراعل الجملتمعا
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يتيراهلاإمكراني الستخدل اأسرافيباحديث امتكنالألجهزةالألمني اموناااوفيهاجتراوزافألنظم اكمراامنراسب

لجلمعيو ااإااتقودبااو.احقوقوهااوحتسظمتراةع الملوقوفاةعداإطالقاسرلحهامبراايضمناعد اتهديدهافألمن،ا

مرا يرًااوهياتوجهراتاإناراني االملوقوفنيوضعاةرنرامجافلمنراصح او عماأسرافلماؤوفنيايفاوزلبةالفدلخلي ا

أنالفتوقي اوملدةاغريامعلوم ايتنراقاامعاهذهالفتوجهراتااإىلالقي ابفيع ،افهياتنبهاتعرباعناقيماأخ

إنالحلراج اتودعواإىلا عوماهوذهاااا.تتهيلهمةاوتقويماسلوكهماوإعرا لإلصالحي الهلرا ف اإلصالحاالملوقوفنيا

 اةالال امنالإلجرلءلتالفيتاتؤ يايفاجمملهرااإىلاوضعالفاينيالألموينايفاحرافوااالإلناراني الفتوجهرات

ولامعراملو ااؤمرلجع امعانساهاوفومهرااةداًلامنافو الفقرائمنياعل اسينهاةتنهماأسراءولااإفيهاوظلموهاوأسوراا

ممرااجيعلها,اأسرتهاأثنراءازيرابتهاوضيقولاعليهايفاأموباحيراتهالالجتمراعي اولألسري اولفتعليمي اولفصحي ا

إنالستمرلباوضعاهؤالءا.اسرتهيربباةعااتصرفراتهاحبي اظلماةعاالفعراملنيايفالجلهرازالألمينافهاأواأل

لفويتاتشوعرااااأسورهماإىلاامةلاتتعودلهاا,كثريةاالاتقتصراعليهمااضرلبأيرتتباعليهااأحكرا وقوفنيا ونالمل

نساوهراااالألسرنامناجتراوزلتاوكذفمامرااتتعروافهاوةرافظلماخراص احنياينقلاهلراامراايتعروافهالملوقوف

معراجلو اشورامل احتسوظاااااالةودامونااوفوذفمااأحيرانورًااااوسوءالفتعراملمنامعرانراةالفتستيشالملتشد اعندالفزيرابةا

ا.حقوقالملوقوفنياوأمنالجملتمع

وحاوبااا.شئتالحملكم الجلزلئي الملتخصص افلنظرايفاقضرايراالفاينراءالملتهمنياةتعمرالاإبهراةيو انُأوقدا

اهووا3313لفعدلافقداعقدتاحمراكمراتافبعاالملووقسنياةلوغاعود هرااحتو انهرايو اااااامرااصدبامناوزلبةا

وقداصرا قتا.اةتهماالتاصل اةراإلبهرابااأوقسول%اا00موقوفرااامناةينهماا071قضي امشلتاا332

الألحكورا احكمرًاااوسيلتامالحظوراتاعلو اةقيو ااااا31حكمرًااوانقضتاا331حمكم الالستئنرافاعل ا

وصدبتاأحكرا اترتلوحاةنيالفايناواتقييداحري اةعاالملتهمنياةعدالستكمرالاعقوةو الفاويناةوراملنعاااا

ا.ااموقوفرًاا20وةلغاعد امناملاتثبتاإ لنتهااامنالفاسراأوالإلقرام الجلربي 

ا1171أناحمراكمراتالإلبهرابامشلتااةيرانرًااأشرابتافيهاإىلالفتحقيقاولال عراءالفعرا كمرااأصدبتاهيئ ا

بتاأحكرامرااحبوقااإىلالحملكم الملختص الفيتاأصدا(٪3137)ا2231اأحيلامنهمحمكومرااومتهمرا،ا

ا711زلئيو الملتخصصو اقضورايرااتشوملااااالحملكمو الجلااحرافيراايفاحنياتنظر"٪1330"منهماا3732

ا .متهمني
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ا113عل السوتكمرالاإعودل افوولئ الفودعراوىالفعرامو ايفاقضورايرااتشوملاااااااااتعملالهليئ اوتضمنالفبيراناأن

متهمراامتهيدلاالستكمرالالإلجورلءلتااا3113تقو امبتراةع الستكمرالالفتحقيقايفاقضرايرااتشملاومتهمرا،ا

ا.صص لفالزم اإلحرافتهرااإىلالحملكم الجلزلئي الملتخ

أنوهاااوفوحظاإطراف افرتلتالفاينا وناأحكرا احيثاجراءايفاتصري افلمتحدثالفرحيافوزلبةالفدلخليو ا

ا12مببورافغاجتوراوزتااااوملاتثبوتاعلويهمالفوتهمااااشخصرًااممناسبقاإيقرافهما377امتاتعويااأكثرامن

رلئماتقتضوياطبيعو الجلواااايقرافاموناإيفااةراالستمرلباتام االفيتافلتوجيهراتوافماتنسيذًلاا.مليوونابيرال

لملاندةاهلمالستمرلباإيقرافهماحت احمراكمتهم،احقالملطرافب اةرافتعويااعنالملد الفزمني الفيتايقضوونهرااا

ا.يفالفتوقي 

ةشكلاغرياالحملراكمراتالفيتاعقدتايفالفاراةقامتتانوبغمالفتتكيداعل اعالني اهذهالحملراكمرات،اإالاأ

قدتامؤخرًلافقداحضرتهرااةعااوسورائلاالفعالني ايفالحملراكمراتالفيتاعامببدأوفكنافوحظالألخذاا.علين

ا,لجلمعيو احلضووبهراااااتودعاوملااوحو افلموتهمنياةراالسوتعران امبحورامنيااااالإلعال اوهيئ احقوقالإلناورانا

معاافضمراناعدلفتهرااوتوضي الألموبافلرأيالفعرا الحملراكمراتالالستمرلبايفاعالني ولجلمعي اتؤكداضروبةا

ا.بهملإلستعران امبحرامنياحابالختيرامتكنيالملتهمنيامنا

جون املباحدث  لسد زيدارة  ةةالقياا  ويف مبادرة حتسب للوزارة وتثماها اجلمعية مسح للجمعيةا

لفدكاوى والتظلمدات   لبعض ا هاةعد استمرار تلقي أوضاع املوقوفل فيها ورصد يف اململكة العامة

الزيدارة   نفدره يف    هدذه  تقريرا ةعد اكتمدال  وقد أعدت اجلمعية من ذوي نزالء هذه السجون

اا:اآلتيوتضمن  اإلعالاياه يف وسائل ح

تعملالجلمعي الفوطني احلقوقالإلناراناعل امحراي احقوقالإلناوراناوفقوراافلنظورا الألسراسويافلحكوماااااا

مونالختصراصوراتهرااتلقويالفشوكراويااااااإنالفذيامصدبهالفكتراباولفان اووفقراافألنظم الملرعي اوحيوثا

ياولملخرافسوراتاولفتيوراوزلتالملتعلقو ااااولفبالغراتاومتراةعتهراامعالجلهراتالملعني اولفتحققامنالفودعراوا

حيوثااواأولنطالقرًاامناهذلالملبد.اوالفعملاعل امعراجلتهراامعالجلهراتاالتالفعالق ,احبقوقالإلناران

وب اإىلالجلمعي اعد امنالفتظلمراتاوالفشكراويامنااويالفاينراءاوالملوقووفنيايفاسويونالملبراحوثاااا

إىلااوأنهرااتصلل اهؤالءالفاينراءاوالملوقوفنياومتاتدلولاةعاالألخبراباغريالفدقيق اةشتناأعد,الفعرام 

وحيثامتالفتنايقامعامقرا اوزلبةالفدلخلي اوةدعمامناحوالألمريانراي اةناعبودااا,اعشرلتالآلالف
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لفعزيزاآلاسعو اوفيالفعهداوزيرالفدلخلي ااومباراندةاومتراةع اماتمرةاموناحووالألمورياحمموداةوناااااا

قراموتالجلمعيو اةزيورابةافاويونالملبراحوثايفاكرافو ااااااانراي اماراعداوزيرالفدلخلي افلشؤونالألمنيو ااا

وأخذلامببدأالفشوسرافي الفوذياتدعموهاقيورا ةااااا,اوةعدالنتهراءالفزيرابةاا.منراطقالململك ايفالفسرتةالملراضي ا

ا:يتتيهذهالفبال الملبرابك افإنالجلمعي اترغباةيراناوتوضي امراا

ن نددزالء سددجون مضددمون الفددكاوي والتظلمددات الددل وردت للجمعيددة أو رصدددتها  ةفددا: أوال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           املباحث                                                                                                                      

 اأسورهماخبورابااإاوناأنااتوتماإحورافتهماافلمحراكمو اأوااافرتلتاطويل ايفالفاوينا اانيقضراءالملوقوف

.احبقهمااةلملتخذاولإلجرلءلتةطبيع اقضرايراهما

 اةراإلكرلهاملال عراءاةتعرواةعاالملوقوفنيافاوءالملعرامل اأثنراءالفتحقيقاالنتزلعالالعرتلفامنه.

 تهراءامونالفتحقيوقامعهوما ونالختوراااأياإجورلءااااااةقراءاكثريامنالملوقوفنيافرتلتاطويل اةعدالالن

.ةشتنهم

 جتراوزاةعاالفاينراءاملد احمكوميراتهما وناأنايتماإطوالقاسورلحهمابغوماصودوباأحكورا امونااااااا

.ا يولنالملظراملاةإطالقاسرلحاةعضهما

 لألخوللاواأةنراءالفعماواا-لألعمرا ا)اعد الفامراحافبعااأقراببالفاينياأوالملوقوفاةرافزيرابةامثلا

.صرالفزيرابةاعل الألقراببامنالفدبج الألوىلوق(الخلرال

 اوضعاةعاالملوقوفنيايفالحلبسالالنسرل يافسرتلتاطويل اومتقطع اا.

 شكوىاةعاالألسرامناعد اازيرابتهمااألةنرائهمالملوقوفنياأوالالتصرالاةهم.

 قل امقراةل اأعضراءاجلن الملنراصح افبعاالفاينراءاأوالملوقوفنياأواتبراعدافرتةاتلمالملقراةالت.

 راءاأوالملوقوفنيامبولصل ا بلستهمعد ااتاهيلالإلجرلءلتافيمراايتعلقاةرافامراحافبعاالفاين.

 الفتخوفامنالخللطااةنيالملوقوفنياممراايؤثراعل اأفكرابهما.

 عد اتاهيلاإجرلءلتاإضراف اأةنراءالملوقوفنياواحصوهلماعل امراايثبتاهويتهما.

 عااموناأجولالملصولح اةودوناأناتكووناااااالفتحسظالملبرافغافيهامناقبلالجلهراتالألمني اعل الفب

.اهنراكاخط افلتعراملامعهما

 ظهوباةعاالألمرلوافدىاةعاالفاينراءاوالملوقوفنيا.
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 نياممراايلحقالفضرباةبعضهماأحيرانرالفتتخرايفاتقديمالفرعراي الفطبي افلاينراءاأوالملوقوف.

 ماتشوسيراتاأواالفتتخرايفاحتويلالفاينراءاولملوقوفنيالفذيناتتطلباحراالتهمالفتدخلالفطويبايفاا

.مرلكزاخرابجالفاين

 قصرافرتلتالفزيرابلتالفعرام اوالخلراص اوتبراعدافرتلتهرا.

 آلتاتصويرافلمرلقب اأثنراءالفزيرابةالفعرام امعاوجو الحلراب اممرااالايام افلزلئريناةتخذالوجو ا

.بلحتهماوخراص الفناراء

 عد الفامراحاةراقتنراءالألقال اوالألوبلقاوالفكتب.

 عشرا قيق اتيراوزاعشرا قرائقاإىلامخسالاتامدةالالتصرالاقصريةاجدًل.

 لفتشديدايفاإجرلءلتالفتستيشاوخراص افلناراءاأثنراءالفزيرابةامبراايفاافماةعاالألجزلءالحلاراسو اا

.منالجلام

 هرااءلفتتخرايفاإصدلبالفوكراالتافبعاالفاينراءاأوالملوقوفنياعندمراايتطلبالألمراإجرل.

 ةاولفديهماأوازوجراتهماأواأةنرائهمالفذينايعرانونامناقل احراالتالفامراحافلاينراءاولملوقوفنياةزيراب

.الملاتشسيراتافسرتلتاطويل يفامنومونااهماأوضراعاصحي احرج اأو

 لألباوا)اااعد اإةقراءالفاينراءاأوالملوقوفنيالفذيناترةطهماصول اقرلةو امونالفدبجو الألوىلامثولااااا

عوة اعلو ااويهومااايفاسيناولحداممرااجيعولاأمورازيورابتهمايفاغرايو الفصوااااا(االإلخولنلألةنراءاأوا

.خصوصرًاامنايتكبدوناعنراءالفاسرامناأجلالفزيرابةامنامنطق اإىلاأخرى

 قل اجتراوباةعاالفعراملنياةرافايوناأوابفضهمامقراةل ااويالفاينراءاوالملوقووفنياعنودالفرغبو اااا

ا.ايفالالستساراباعناأموباتتعلقاةرافاينياأوالملوقوف

 لفنوزالءاةوإمرلوالفاومن اوةعواااااااعد الفامراحامبمرابسو الفريراضو اممورااسوراهمايفاإصوراة اةعوااااااا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.الألمرلوالألخرى

 معلومات وحقائق   االطالع عليها: ثانيا

ةعدازيرابةاسيونالملبراحثاولفتعرفاعل اطراقتهراالالستيعراةي اولالطالعاعلو اإعودل الفاوينراءاتوبنيااااا

 :اآلتي 
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نيالملوقوفووراتاولفزيورابلتاولخلوودمراتالفوويتاقوودمتاهلوومااإحصورائيراتاخراصوو اةتعوودل الملوقوووفا: أواًل

ا:عدل الفدلبسنياموضح اعل الفنحوالفترافياأوفذويهماولملبرافغالفيتاصرفتافقراءاهذهالخلدمراتاو

ا:اأعدل الملوقوفنياولملوقوفراتاولفزيرابلتاولخللولتاولخلدمراتالملقدم اهلما (اأ)

موقوفدًا  (  ) لد   هدد ة //املوقوفون ةسجون املباحث العامة حتى تاريخ  -

 :  اآلتيعلى الاحو 

ا.بهنالفتحقيقاا(اا)ا -

. عراءاستكمرالاإجرلءلتاإحرافتهمافسريقالالجيريال(ا) -

. عراءلالقضرايراهمامنظوبةافدىافريقا(ا) -

.تنظراقضرايراهمامناقبلالحملكم الجلزلئي الملتخصص ا(ا) -

.متيزاأحكرامهماملا(ا)أحكرامهماواميزت(ا)حمكومرًاامنهما(ا) -

.موقوفات ( )هد //حتى تاريخ ( نساء )املوقوفات  -

الفافويساالآلمناافمايتض اأناموراانشوراحوولاأناأعودل الفاوينراءاقودايصولاإىلاعشورلتاااااااااا-

كمورااأناأعودل الفناوراءاقليولاجودلاوالاااااا,صحيحراامناخاللامراالطلعتاعليوهالجلمعيو اوعراينتوهاااا

حكورا انهرائيو اموناجممووعاأعودل اااااارا الحملكوومنياةاكمراايالحظاقل اناب.اايتيراوزاسبعاحراالت

اا.يفاأمرالحملراكم الإلسرلعاينراءاممراايتطلبلفا

-:الزيارات واخللوات الفرعية واالتصاالت على الاحو التالي  -

 :الزيارات  -

 عدد الزوار الساة

ااهو//هواإىلا//

ااهو//هواإىلا//

ااهو//هواإىلا//

ااهو//هواإىلا//

االجملموع
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 :اخللوات الفرعية  -

 عدد اخللوات الساة

ااهو//هواإىلا//

ااهو//هواإىلا//

ااهو//هواإىلا//

ااهو//هواإىلا//

ا اجملموع

 

:االتصاالت  -

 عدد االتصاالت الساة

ااهو//هواإىلا//

ااهو//هواإىلا//

ااهو//هواإىلا//

االجملموع

ا

يف  ()مداهم  ( )عدد املتخرجل من مركز حممد ةن نايف للمااصدحة والرعايدة    -

موقدوف ةالنندامم مداهم    ( )وسوف يدتم حلحلداق عددد    , هد شهر رةيع األول 

 .يف مركز املااصحة والرعاية مبحافظة جدة ( )

أعداد املوقوفل الذين   حلصدار ةطاقة اهلوية الوطاية هلم ةسجن املباحث العامدة ةاحلداير    -

.حتت اإلجراء لدى حلدارة األحوال املدنية( )و( )
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عد الملوقوفنيالمللتحقنياةنظرا الالنتارابايفالفتعليمالفعرا اأوالفتعليمالجلرامعياحت اتورابيخاا(اب)

اهوا//

 

اماطقة سجن املباحث

 

 عدد الطالب

مرلحلالفتعليماالفعرا مرلحلالفتعليماا

الجلرامعي

الجملموع

اااا(لحلراير)الفريراوا

اااامدين الفدمرا 

اااامدين اةريدة

ااااحمرافظ اجدة

اااامدين اأةهرا

اااالجملموع

ا

جمموووعاموورااصوورفاعلوو الملوقوووفنياواويهووماولملطلووقاسوورلحهماولفرولتووبالفشووهري احتوو ااا(اجا)

ا:هوا//

 املبال  البيان

ابيرال(اا/ا)اامرااصرفاعل الملوقوفنياواويهم

ابيرال(اا/)ااواويهمامرااصرفاعل الملطلقاسرلحهم

مرااصرفاعل الملاتلمنيامنالخلرابجااااااااااااااااا

ا(غولنتنرامول)ا

ابيرال(اا/)

اراتمرااصرفاعل ااويالفقتل ايفامولجه

اأمني 

ابيرال(اا/)ا

ابيرال(اا/)امرااصرفامنابولتباشهري احت انهراي ا
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اهو//

ابيرال(اا/)اتعويضراتافلمطلقاسرلحهمامرااصرفامن

ابيرال(اا/)الجملموعالفكلي

ا

 وأفدراد جل مساعدة هدؤالء السدجااء   أويالحظ ارتساع املبال  الل   صرفها من قبل الوزارة من 

  مليون رياللفقد جتاوزت الستمائة وأرةعة ومثان ,أسرهم 

ا:الخلدمراتالألخرىا(ا )

 جملموعا املوضوع

ااعد اجلاراتالملنراصح 

ااعد الفذيناصدبتاهلماأولمراعالجاأوافذويهماخرابجالململك 

عد الفذيناصدبتاهلماأولمراعالجاأوافذويهمايفالملاتشسيراتا

الخلراص 

ا

ااعد الفذينامكنولامناحضوباعزلءايفاوفراةاأحدامنااويهم

ااعد الفذيناأعطولافرص الخلروجافلزولجاعدةاأيرا 

ااعد الفذيناأعطولافرص الخلروجافقضراءاأيرا الفعيدامعااويهم

ااعد الفذيناصدبتاهلماتذلكراسسرافذويهمافزيرابتهم

ااعد الفذينانقلولاملنراطقهمافلقربامنااويهم

ااعد الملوثقازولجهمامنالخلرابج

رغب ايفاافما وناقيدامرااخيصالستكمرالالفدبلس افذفمامتوفراجلميعالاملوقوفنياممنافديهمالف

اأواشر 

يتمامقراةل ااويالملوقوفنياولملطلقاسرلحهمايفالجللا الألسبوعي امناقبلاحواماراعداوزيرا

ا.لفدلخلي اومبراايرتلوحامرااةنياأبةعنياإىلامخانياشخصيرًاا
 

ويالحظ أن هااك مراعداة  لدبعض الادواحي اإلنسدانية لدبعض السدجااء او املوقدوفل مدن قبدل          

ضومراناااأجولاايسقدالفاينياوظيستهاأوامرتبهرااولفتنايقامناأالمناافمالحلرصاعل ا،اواالسلطات
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مناخرابجالململك االألجرانبزيرابةااويالفاينراءااأمرمولصلتهافدبلستهاولفنظرايفاأمرازولجهاوتاهيلا

تتشريلتا خوهلماأبلضويالململكو ا،اكمورااااااوإصدلبمعاتوفرياتذلكراسسراوسكنا لخلالململك اا,اهلم

ا.ةعاالفاينراءامنافقراءااويهمايفازيرابلتالستثنرائي اعندمرااتاتدعياظروفهماافمفوحظامتكنيا

ومعاافماالزلفتاهنراكامطرافوبافوبعاالفنوزالءاةرافتوسوعايفالفزيورابلتاموناحيوثالفعود اولفوقوتاااااااااا

.لخلا..الملاموحاهلماةرافزيرابةااولألشخراص

حبالفاموالمللكويااصدباتوجيهاصرااويف جمال حلجياد نوع من الرقاةة الدائمة على سجون املباحث

هوو،اا//وتورابيخاااوفيالفعهدانرائبابئيساجملسالفوزبلءاووزيرالفدلخلي ابقوماا

ولفرقراة االإلشرلفملعرافيابئيساهيئ الفتحقيقاولال عراءالفعرا امببراشرةالهليئ الختصراصهراايفااهولملوج

اااااالجلزلئيو اارلءلتلإلجواعل الفايوناو وبالفتوقي الفتراةع افلمديري الفعرام افلمبراحثا،اوفوقانظورا ااا

نظرا اهيئ الفتحقيقاولال عراءالفعرا ا،اوهوامرااميثلانقل انوعيو ايفالفرقراةو اعلو اسويونالملبراحوثااااااو

ا.أناتقو اهيئ الفتحقيقاولال عراءالفعرا اةدوبهراايفاهذلالفشتنوتتملالجلمعي اتقدبها

 ما   مفاهدته على ارض الواقع: ثالثا

صوالحيراتااإلفعرام افلمبراحثاولفبرافغاعد هراامخساافإل لبةالفايونالفتراةع امجيعقرا الفوفداةزيرابةا

يفاعد امنامنراطقالململك اولفتق اةرافعراملنيافيهرااواةرافاينراءاولملوقوفنياوةعااأسرهمامموناكورانايفااا

ا:الآلتي زيرابةاهلمااوقتازيرابةالفوفداوقدامتاتدوينالملالحظراتا

:مباني السجون وملحقاتها   -

,اجلوهااأنشوئتاموناااأ اوتتوفراةهراامجيعالفوسرائلالملاراعدةاملرااكرانتامبرانيالفايوناحديث اومنراسب

يفاالفتوسوعراتاوجو اةعواااافوحظاوقدوتعدانقل انوعي ايفامبرانياالإلصالحيراتالملعدةاهلذلالفغروا

نشراءاةعااإومناافما.اضرافي افلاينراءاولملوقوفنيإيفاتقديماخدمراتااياراهماممراةعااهذهالفايونا

مكراناخمصصافلتشميسايلحقاةورافغرفامبوراايضومناحصوولاااااالفريراضي اولفعملاعل اوضعالملنشآت

لفنزيلاعل الفتشميسامت ابغبايفاافماالنالفوضعالحلرافياقداالاحيققابغبراتاكولالفاوينراءاوالااا

ا.يام اةإعطرائهمالفوقتالفكرايف



38 
 

لفغورفاولفعنوراةراولملمورلتاولملطوبخاوأموراكناجتهيوزااااااايفاةرافنظرافو ااارًاهنراكاعنراي اولهتمراموااأنفوحظاو

ونظراف الفنزالءاوتوفريامغال اوطراقماعمرالايقوموناعلو اأموراغاويلاونظرافو افور اااااااوختزينالفطعرا 

ا.وحاةهرااوخيراطتهرااملفنزالءاومالةاهماالملا

أمورلوااكمراافوحظاتنوعالألكلالملقد افلنزالءاةراإلضراف افوجو اةعاالألطعمو الملخصصو املونافوديهمااااا

تهمافيموراايتعلوقاةوبعااااامعاوجو اةعاالفشكراوىامونالفنوزالءاةشوراناعود احتقيوقابغبوراااااااا,مزمن ا

ا.لألصنرافالفيتاقداحتتوياعليهراالفوجب الفولحدةا

,ابلحتوهاااةتخوذامناوضعي ا وبلتالمليراهاولفيتاقداالاتام افلوبعااااشكراوىفوحظاأيضرااأناهنراكاو

ا.حمراوف اةعاالفاينراءاإيذلءانساوهااتنهابصدأوفكنالالحتيراطراتالألمني احتولا وناافماخراص ا

فايونامناعد امتكنيالفاوينراءامونالحلصوولاعلو اأ ولتاحسوظااااااحدالأكمرااكراناهنراكاشكوىايفا

ا.لفقهوةاولفشراياممراايدفعالفاينراءاإىلاحسظهراايفاةعاالألولنيالفبالستيكي اغريالملنراسب 

ا:الآلتييمايوةعدالفزيرابةاوضعاالفوفدالفزلئراالفتق

أوانقولاامعاأهمي الالستعيرالايفاجتديداسينالحلرايرالفقديما(امتميزا):اتقييم مباني السجون -

ترلعو ابغبوراتهماوبغبوراتاااااأنعلو ااالألخورىاأيامونالفاويونااااإىللفنزالءالملوجو يناةهاحرافيراا

.اناافمتسرهماةشأ

(ا.امتميزة)ا:الملطراةخاوأمراكناجتهيزالفطعرا اوالملغراسلا -

اةشوتنامعاوجو امطرافبوراتاموناةعواالفاوينراءاااااا(جيداجدًل):اتنوعالفطعرا اوبضراءالفنزالءاعنها -

.تايفالفوجبراالألصنرافتوفرياةعااعد احتقيقابغبراتهمايفا

موعاوجوو اااا(مرضي اإىلاحداموراا)ا:لفعالق اةنيالفنزالءاولفعراملنيالملبراشرينايفالفغرفاولألجنح  -

.ةعاالفشكراوياولفتظلمراتامناةعاالفنزالءاحولاافم

(ا.امتميزة)ا:لفعالق اةنيامدبلءالفايوناولفنزالءا -

.اغلبالفنزالءأفدىاا(غريامرضي ا)ا:ابضراءالفنزالءاعناإجرلءلتالفتحقيق -

)ابضراالفنزالءاعناإجرلءلتازيرابةااويهماإفيهماولفتعراملاأثنراءالفزيرابةامناقبلاةعواالفعوراملنياااا -

ناإوختتل امناسيناإىلاآخراوأيضرااختتل الفشكوىامناسينياإىلاآخراةولااا(ا ونالملطلوب

اأولفزيورابةاااوالملوقوفنيايرفاازيرابةااويهاألسبراباتتعلوقاةرافتعرامولامعوهاأثنوراءااااأةعاالفاينراءا
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بغماعد الإلقرلبافهاةذفمايفاةعواالحلوراالتاااالإلهرانهويعترباافمامناقبيلا,الفتعراملامعااويها

ألسوبرابافكريو اااالفولفودلناواموقوفنيايرفضونازيورابةااويهومامبونافويهماااااأناهنراكاسينراءاأكمراا

اةوتناهنوراكاسوينراءايرفضوونازيورابةااويهوماالعتقورا همااااااااأننهماعل اضاللا،اكموراااأولعتقرا هما

.سبرابأمافيسافهاسينه

:اخلدمات الصحية املقدمة للسجااء داال السجون -

الحظالفوفدالفزلئراوجو اخدمراتاصحي امتقدمهاوممترازةاتتسوقاعلو انظريلتهورااايفالفقطوراعاااا

لفصحياخرابجالفايوناموناحيوثالفنظرافو اولألجهوزةاولفتنظويماولفتطوويراوإ لبةالجلوو ةاااااااا

يفاكلاسيناموزو امميوعالفتقنيوراتاااافهنراكاماتشس امتكراملا.اوتصنيسراتاملسراتالملرض 

لحلديث اولفكول بالفبشري الملؤهل ا،احيثاحيتوىاكلاماتشس اعل اعود امونالفعيورا لتاااا

لملتخصص امثلاعيرا لتالألسنراناوغايلالفكل اولفقلباولفاكراولفنساي اوخمتربلتاوغرفا

ا.لفصنراعي اافألطرلفعمليراتاويتميزاةعااهذهالملاتشسيراتاةوجو اوحدةا

فرل اأسرهماحولاعد الفتيراوباأراكاةعاالفشكراويامناةعاالفنزالءاوةعااومعاافمافهن

مطرافبالفنزيلاةنقلهاإىلالملاتشس الواةعثهايفاموعدهاممراايتطلبامزيدامنالفتناويقااامعا

أياموريااااياتشوسيراتاوإ لبةالفاوينافضومراناتلقواااايفاهوذهالملاالملرضو اةنيال لبةاعالقراتا

إ لبلتاتلومالملاتشوسيراتاتبوذلاااااأنوقدافوحظا,افلعالجاوحضوبامنافديهامولعيدايفاأوقراتهرا

جهو لافتحقيقاافماإالاأنالألمراحيتراجامزيدامنالفتنايقاولفتعراونامناقبلالملشرفنياعلو اا

ا.الفنزالءاوخراص الملبراشرينامنهم

 :أوضاع السجااء :راةعا  

 :يأتيةعد الزيارة وااللتقاء ةالعديد من الازالء اتضح ما 

ناإطالقاسرلحهماولالكتسراءامبرااأمضوهايفالفاينافزوللاأياهنراكاجمموع امنالفاينراءاميك -

ناكورانولااإكمرااالحظالفوفدالفزلئراوجو اعد امنالفاينراءاو.امنالجملتمعأاخطوبةامنهماعل 

قلهاالازلفولاعل اأفكرابهماويرفضونالفتعرايشامعاحميطهمامموراايتطلوباإخضوراعهمافوربلمجااااا

لفقضوورائي ااولجلهووراتابراشوورإصووالحي اومنراصووح اماووتمرةاومدبوسوو اوإشوورلكاأسوورهمالملاا

.اولحلقوقي ايفاافم
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مرلوانسايهااممراايتطلباوضوعاخطو افلتعرامولااااأوجو اعد اكبريامنالفاينراءايعرانونامنا -

.خذايفالالعتبرابأمعهماوقدااكرتالإل لبةالملشرف اعل الملاتاقيراتاأناهذلالألمرا

.لألسنراناولآل مرلوالفامن اولفاكراولفضغطاأو,امرلوامزمن تإصراة الفعديدامنالفنزالءاة -

لجلهراتالفقضرائي اإلصدلباأحكرا ااوجو اعد امنالفاينراءايقتض الألمراسرع اعرضهماعل  -

ا.حبقهماومناثمايصراباإىلاتنسيذامراايتقرباشرعراا

.ايشكواعد امنالفاينراءامناقل افرتةالفزيرابلتاوفرتلتالفتشميس -

تاةاوبباوجوو ااالفزيورابلااأثنراءيشكواةعاالفاينراءامناعد الخلصوصي ايفافقرائهماةذويهما -

.بجرالالألمناايفاغرف الفزيرابةااأحد

.خمتلس األسبرابعد امنالفاينراءالنتهتامد احمكوميراتهماوملايطلقاسرلحهما -

مضولامد اطويل ا وناصدوباحكوماحبقهوماةورافرغمامونالنتهوراءااااااأةعاالفاينراءاوالملوقوفنيا -

.فرتةالفتحقيقامعهمامنذاوقتاطويل

هولاسويتماإطوالقااااوهماموناعود امعرفو امصوريهماااااسوراأاوأفورل امعرانراةالفعديدامنالفاوينراءاا -

.سرلحهماأ اسيتماإحرافتهمافلمحراكم اأ اسيحرافونافلمنراصح ا

.منالفدبج الفثراني الألقراببمطرافب الفعديدامنالفاينراءاةتوسيعا لئرةالفزيرابةافتشملا-ا

نالملوقووفاالاخيطورااويوهااااإفويهماأواأاا ةعواالفنوزالءاةورافتهمالملوجهواااااأسوراعد امعرف اا-

اإشوعرابانالةنهرااةريءا،اممراايتطلوبااأمرهرااوجيعلهرااتعتقداأيفاحريةامناالألسرة،ممرااجيعلاةهرا

.الملوقوفىلاإعندالنتهراءالفتحقيقاةرافتهمالملوجه االألسرة

 الاتائم و التوصيات: اامسًا

تثمنالجلمعي الجلهو الملبذوف امناقبلالملاؤوفنيايفاوزلبةالفدلخلي اويفامقدمتهماحواوفوياا -

ئبالألولافرئيساجملسالفوزبلءاوزيرالفدلخلي الألمريانراي اةناعبدالفعزيزاوحوالفعهدالفنرا

لجملتموعاولفاوعيااااأمونانرائبهاوحواماراعدهافلشؤونالألمني اولهلرا فو الىلالحملرافظو اعلو اااا

لحلثيثافلتوفيقاةونيامعورايريالحملرافظو اعلو الألموناولفوفوراءامبتطلبوراتاحقووقالفاوينراءاااااااااا

معي الفرغب افدىالملائوفنيالملعنينياةتموباهؤالءالفاوينراءااولملوقوفنياواويهماوقداملاتالجل

.اولملوقوفنياةتمكينهمامناحقوقهماواتووفريالفرعرايو الفطبيو اوالالجتمراعيو اهلوماواألسورهماااااا
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وفكناافماالامينعامناوجو اةعاالفتظلمراتاولفشكراوىاولملطرافبالملتكربةامناةعاالفنزالءا

الفاويناوتعراملوهالفيوومياموعالألشوخراصااااااأوااويهماولفيتاتسرضهرااطبيع احراف الفنزيولايفا

.نانزيلاإىلاآخراومناسيناإىلاآخرالملكلسنياحبرلستهاوبعرايتهاوهذهالفشكراوياختتل ام

اإىلاأحيلحبقامنااأحكرا اإصدلباأولحملراكم ااإىلالإلحراف يفاالفتتخراأنلفوفدالفزلئرااالحظا -

عدل الفلولئ اإءالفعرا ايفالحملكم اقدايعو ايفاةعاالألحيراناإىلاتتخراهيئ الفتحقيقاولال عرا

لملتهمنيالملعروضنياعلو الحملكمو الجلزلئيو اوتنقلوهرااةونيالفريوراوااااااااوأعدل وكثرةالفقضرايراا

اةإعودل الملكلسونيااالألشوخراصااأعودل اوجدةاممراايتطلبازيرا ةا ولئراهوذهالحملكمو اوزيورا ةاااا

هاوامورااقورا اةواااأ وبهااأنةبعاالخلاليراابغماالألشخراصلفلولئ اولفنظرايفاجدوىابةطاةعاا

افمااألناإفيهرانهامنتاباأتلمالجملموع ااوالايعلمااأوفيسافهاعالق امبراشرةاةهذهالخللي ا

وقدايوثراعل امقدلبالفعقوة الحملكوو ااالألحكرا اإصدلباوتتخرلفلولئ ااإعدل اتتخرياراهمايفا

اااااا.ةهراا

هدؤالء املوقدوفل والسدجااء مدن ادالل مدا        أوضداع  ةإنهاءاالستعجال  حلىلاحلاجة تدعو  -

ا:تييأ

مصوريهماويرتبوولااااوأسورهماحبقهمافيعرفوولاهومااااأحكرا اوإصدلبلحملراكم ااإىلاُيحلمناملااإحراف ا-أ

.اافماأسرا حيراتهماعل ااأوضراع

كراناهنراكاشكوكاحوولالسوتمرلباخطووبتهماعلو ااااااوإالسرلحامنالنتهتاحمكوميراتهمااإطالقا-ب

يفاضبطاسلوكهمااأهمي مامناملراافذفاأمرهميفااأسرهماإشرلكفيمكناوضعهماحتتالملرلقب امعاالألمن

فتربيورالسوتمرلباااالألمنيو االالحتيراطوراتاةراملبرافغو ايفااالألمنيو اافألجهوزةاالألسوراوتاليفالنتقرا لتاهوذهاا

.الحتيرازهم

أواهاوسلمهااواأوواةرا باةتاليمانساهاا يدعماافماعناعلماوةيناأويكسرااأوعمناملايسيراالإلفرلج-ج

موناترةطوهاةوهاقرلةو ااااااأواأخيهاأووفدهااأوعناولفدهااكرانتاتهمتهاعد الفتبليغاأوتعراونامعالفدوف ا

دوثهرااوقوتااحوااأووكذفمامناكرانتاتهمتهاقدامض اعلو البتكراةهوراااا,ا فعتهاالختراااافمالفتصرفا

وكذلامناهوواا,اةراألمنةعداعدةاسنولتاوملايصدبامنهاخالهلراالياتصرفاخيلااإالطويلاوملايعتقلا

ا.أسرهميفالفايناويسرجاعنهماةضمرانااأمضوهمبرااا فمثلاهؤالءايكتس,اهؤمصرابامبرواالايرج اةر
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طويلو ايفاااةةال هما،اوخراص امناقضو افورتاااإىلوترحيلهماالألجرانبعنامجيعالفاينراءاالإلفرلج- 

.لفاينا

.لجملتمعااأمنوحترافظاعل ااإصالحهنعنالفناراءاوفقاآفي اتاراعداعل االإلفرلجلفنظرايفا-هو

لا لئرةافكولاسويناوتعقوداجلاوراتهراالفعلنيو ايفاااااامبراايعرا الملتخصص زيرا ةاعد ا ولئرالحملكم ا-و

متعد ةامنهراالالسوتعيرالاااإجيراةي اآثرابلملقرلتالملخصص افلمنراصح ايفاهذهالفايوناملراايفاافمامنا

حتقيقالملتطلبراتااإىلاةراإلضراف يفانظراقضرايرااهؤالءالملوقوفنياوتوفريالفوقتاولجلهدايفانقلالفاينراءا

موناااأخورىااإىلولفذيايتطلبانقلاةعاالملوقوفنيامونامنطقو ااااةدالامنالفوضعالفقرائماحرافيراالألمني 

.احمراكمتهماأجل

.لفلولئ اضدالملتهمنياةإعدل لملكلسنيااولألشخراصلملدعنيالفعرامنيااأعدل زيرا ةا-ز

اوإعالمهوماضمراناحصولالملوتهمنياعلو احمراكموراتاعرا فو اوتووفرياحمورامنيافلورلغبنيامونهماااااااااا-ك

العرتلواعليهورااولفعدلفو ايفالفتغطيو الالعالميو اةونياموراااااااالفصرا بةاضدهماولفامراحاهلماةرااةراألحكرا 

.يدعيهالملدعيالفعرا اومراايدفعاةهالملتهمون

اأنفقدافوحظا,اسرلحهماإلطالقلملعدةافتهيئ امنايتمالفتخطيطاافألمراكنالالستيعراةي زيرا ةالفطراق ا-ل

ذافورتةافياوتااامنواالألموراكناسيتمانقلهماهلوذهاااةتنهاإخطرابهمهنراكاةعاالفاينراءاولملوقوفنياقدامتا

اأنوقوداعلومالفوفودالفزلئوراااااالألمراكنةرافقصريةاومعاافماملايتمانقلهماةاباحمدو ي الستيعراباهذها

.لألمراكنافتوسيعاهذهاالفعملاجراب

.لسرالفاينراءاولملوقوفنياةراستمرلبامبرااياتيداةشرانالةنرائهمااإةالغ- 

تهماكعمولالفوكوراالتااافلنزالءاولخلراص ااةتموباحيراالألسراسي لفعملاعل اتوفريالالحتيراجراتا -

ا.لخل...الفثبوتي الألوبلقاوجتديد

ثامناوةيهرااعل اسرع اتلبي اطلبوراتالفاوينراءاااحتاأنسيونالملبراحثااإ لبةلفتتكيداعل ا -

.عل النضبراطهما لخلالإلصالحيراتاإجيراةي اآثرابملراايفاافمامنا

يعوداموناأهوماااااإحراف الملتهمنيافليهراتالفقضورائي ااةأنوقد أكدت اجلهات ذات العالقة يف الوزارة 

مرلعراتهورااااجتوبالألوفويراتالخلراص اةوراإلجرلءلتالملتعلقو اةوراملوقوفاإالاأناهنوراكاعودةالعتبورابلتااااااا

لفتعراملامعااإنحيثاارالفتحقيقامعهاأخرىاجيريولستكمراهلرااتتعلقاةرابتبرا الفبعاامنهماةتطرلفا
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الايقوباااهذهالفقضرايراالألمني االايتماةشكلافر ياأواحراالتاحمد ةاةولاخاليورااولسوع الألعودل اواااا

يتطلوبالملزيودامونالفوقوتاكمورااسوبقاوأناااااااالال عراءوكذفمافإناإعدل افولئ ا,اوقتاولحدايفاعليهما

الحظتالفوزلبةاقل اعد الفدولئرالفقضورائي الملتخصصو اوجورابيالفتناويقاموعاوزلبةالفعودلاوهيئو اااااااا

ا.لفتحقيقاولإل عراءالفعرا افزيرا تهراا

سرلحاعد امنالملوقووفنيامموناملايسيوراأواااااأناهنراكاإجرلءلتامعمولاةهرااتتعلقاةإطالقاكما ةيات

علو اإطوالقااااوقداسبقالفعملافعاًلا,اةرؤهاولملعراقا ما مرًااوكذفمالملرياالفذياالايرجيكسراأواياس

وافومااالآلخرسرلحالفعديدامنالملوقوفنياوإحراف الفبعاامنهماجلهراتاأمني اأخرىاوترحيلالفبعاا

ا:وفقالآلتيا

 اجملموع مرحل حمال مطلق الساة

ااااا

ااااا

اااااهو//حت //

ا

وهذلامراامتاتتييدهامناقبلالفلين الملشكل اةتمراصراحبالفاموالمللكياماراعداوزيرالفدلخلي افلشؤونا

.يتاتقو اةدبلس امثلاهذهالحلراالتهوالف//وترابيخاا//لألمني ابقما

ا:يتتيعل امرااااجلهات املختصة يف الوزارةكما أكدت 

كمو الملوقووفنياتونصااااأنامجيعاإجرلءلتالحملراكم الملعمولاةهراافدىاوزلبةالفعدلافيمراايتعلقامبحرا

ا.أواوكيلاعنالملتهماوكذفماحضوبامندوباهيئ احقوقالإلناراناووسرائلالإلعال ااعل اوجو احمراٍ 

لألمراكنالملعدةافتهيئ الملوقوفاإلطالقاسرلحهاتتبعاحرافيورًاامركوزاحمموداةونانوراي افلمنراصوح ااااااا -

لفعملاعل ازيرا ةاطراقتهراالالستيعراةي اوقرامتاةتخريجالفعديدامونالملاوتسيدينااااوجيريولفرعراي ا

.منالفربنرامجاوفقامرااسبقاإيضراحهايفالإلحصرائي ا

وافماوفقاآفي امعموولاةهوراايفاكرافو اإ لبلتاااايتمافعاًلاإةالغاأياأسرةاتاتساراعناقضي الةنهراا -

ا)لفايوناوقدامتاإةالغالفعديدامنالألسرالفيتالستسارتامناأوضراعاأةنرائهراامبرااجمموعها

.أسرةا(ا
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فيمووراايتعلووقاةزيوورا ةاأعوودل الفووزولباوعوود القتصوورابهرااعلوو الألقوورابباموونالفدبجوو الألوىلافووإناااا -

فوذينايوتمالسوتقبراهلماولفبورافغاعود همااااااهنراكاأعدل اكبريةامونالفوزولبالاااأنلإلحصرائيراتااتوض ا

وإالافت الجملرالافعود اأكثورامونالألقورابباااااالزلئر(ا)اخاللالفانولتالملراضي افقطا

.فإناهذلاسيؤ ياإىلاتتخريافرتلتالفزيرابةافبقي الملوقوفنياولخللولتالفشرعي افلموقوفنيا

وقوفنيامبراايؤثراعل اهنراكاتصني ا لئمامعمولاةهافدىالفايونايعملاعل اعد الخللطاةنيالمل -

.أفكرابهم

يام افلموقوفنياةعملالفوكراالتالفيتايرغبوناةهراافيمرااياراهمايفاتارياأموباحيوراةاأسورهمااا -

.وعد اتعطلامصراحلهرااوهذلامعمولاةهاوفقاآفيراتاولضح اوحمد ةا

مجيعاأمراكنالفاينامغطراةاأمنيرًااوهواضمنالالحرتلزلتالألمني احيثايوجدايفاكلاسويناا -

معالألخذايفاعنيالالعتبرابا,اهدفهراامحراي الفاينراءاولفعراملنياعل احداسولءااكرامريل(ا)

.أنهاالايوجدايفاأمراكنالخللولتاأوالنتظرابالفناراءاأياتصويرا

لفذينايعرانونامنا(الآلةراءاولألمهراتاولألةنراءاولألشقراءا)ايتمالفامراحافلموقوفنياةزيرابةااويهما -

يتماةعوثااامرازلاةعدالفتتكدامناحراف الملريااكحراالتاصحي احرج اسولءايفالملاتشس ااأوالملن

.غرافبي الملوقوفنياإىلالملنراطقالفيتاتقيمافيهرااأسرهمافتاهيلالفزيرابةالفعرام اولخلراص ا

وسوفاتاتمرالجلمعي ايفامتراةعتهرااألوضراعالفاينراءامعاوزلبةالفدلخلي اولجلهراتالملختص ا

إلفورلجاعونهماوالفعمولاعلو ااااالإلسرلعايفاإنهراءاإجرلءلتاحمراكموراتهماأوالااأجللألخرىامنا

الكوبريااراتقديمالملاراعدةاهلماواألسورهماوتؤكوداألسوراهوؤالءالفاوينراءاةتنهورااملاوتالهتمرامواااااااا

.امبعرانراتهمافدىالجلهراتالملختص اوتتملاأناتنتهياهذهالملعرانراةايفاوقتاقريب

- : أشخاص ةال هوية:ثانيًا 

يدًلاحرمرانالفكثريامناحقهمايفالهلوي امنالفقضرايراالحلقوقي الملهم الفيتاتتعلقاةوزلبةالفدلخلي احتد

لفذيايعدايفامقدم الحلقوقالملدني احيثالستمرتالجلمعي ايفاتلقياشكراوىامناأشخراصاةالاهوي ا

ومناخاللامتراةعو الجلمعيو ااا.اأشخراصاسحبتاهويتهماألسبراباخمتلس فديهماهويراتامؤقت اأواأوا

سهراااوتتطلباامعراجل اسريع امونااهلذهالفقضي التض اأنهرااكبريةامناحيثالحليماومعقدةايفاتصني
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لجلاضمرانامتتعاهؤالءالألشخراصاومنايعوفوناحبقوقهمالفكرامل اوكذفمالحليلوف ا وناجتذبهراامبورااا

ا.يرتتباعليهراامنالنتهراكراتاحقوقي اوإشكراالتاأمني اولجتمراعي اأخرى

حبوثااايفاالحظتالجلمعي اأنالجلهراتالإل لبي الفيتاتوجداةهرااملسراتهمالفاوراةق اغوريابلغبو ااااوقد

اإىلاوتشريوضعهماةصوبةاشرامل اولفنظرافيمراايقدمونهامناماتندلتاومرااحييطاةهمامناوقرائعاتاراعدا

وةداًلامناافمايتمالالقتصراباعل الفنظرايفالمللسراتااأواتاراعدايفاإجيرا احلولاهلمااسعو يتهماإثبرات

ولعتبوراباكولااالفقدمي ايفاتلمالجلهراتاومراا وناةهراامنامعلومراتامناقبلاجلراناأواموظسنياسراةقنيا

عنوودالفبحوثامبوضوووعي اوولقعيوو اجنووداأنااوا.موراا وناصووحيحرًااومووناثووماياوتمرالفعموولامبوجبووهاا

مناحقوقهمالعتمورا ًلاعلو ااااهمسراةقرًااكرانتاغريانظرامي اوجر تامعاةعضهملإلجرلءلتالفيتالختذتا

وهؤالءاةدأتاأعدل اأسرهماتتكوراثراوأصوبحتامشوكلتهماااا,احتقيقراتالتامتاةراإلكرلهاوعد الفعدلف ا

رشح افلتسراقمامرااملاتبرا بالجلهراتاالتالفعالق اةإجيرا احلولاعراجل اوخاللافرتةاحمد ةافهنراكام

 .لجلهراتاوهيالفبطءاوعد الخترااالفقرلبالملنراسباحللالملشكل اتعرانيامنهرااهذهمشكل ا

فهنراكاأشخراصاوأسرايذكروناأنهماسعو يوناومشرايخاقبرائلهماوأفرل هراايشهدوناةوتنهماسوعو يونااا

أواالايقودموناانايفاهذهالألجهزةاالايريدوناولإل لبياونةلدايقبلالستقبراهلماولملائوفاأيوفيساهنراكا

ايثووبااوفوذفماامونالحلصوولاعلو اأوبلقاثبوتيو اااااإفويهماأوافتمكيونهمااااعرا ةاأوبلقهمالفثبوتي إلاحلوال

ا.وكرلمتهماهلذهالملشكل احيسظاهلؤالءاحقوقهماحلكرانافدىاالجلهراتالملعني ااعمرااإالؤلارااتلف

ا:الآلتي ناتصني اقضرايراالجلناي اإىلالفسئراتاوميكا

 سحبتاجنايتهما وناأياسبباولض امعروف،اوغرافبراامراايقورالاةتنهورااسوحبتاااااأشخراص

نتيي اةالغراتاتسيداةعد انظرامي احصوهلماعل الهلوي الفوطني ،اعل الفرغماموناأناهوؤالءااا

وال ةا،اوالايوزللااتسيداةتنهماسعو يوالألصولاولملنشوتاولفوااااراغرافبرًاامرااميلكوناأوبلقالألشخراص

وقداجنحوتالجلمعيو اخواللاااا.اشيوخاقبرائلهمايشهدوناويؤكدوناةتنهمامناأصولاسعو ي ا

لفسرتةالملراضي اومناخاللالفتنايقامعامقرا اوزلبةالفدلخليو ايفاإعورا ةالهلويو اإلحودىاهوذهاااااا

لألسراةعدامعرانراتهرااحلولفياعشريناعرامرًاامناحرمرانهراامناأغلباحقوقهراايفالفعمولاولفعوالجااا

وتتمولالجلمعيو اأنايوتماحولاةقيو الفقضورايرااوةونسسالفطريقو األنهورااتشورتكايفااااااااااا,اعليماولفت

 .هرااالتالألسبراب
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 تقدمولاإىلالفلين الملركزي احلسرائظالفنسو افتصحي اةيرانراتاهويراتهم،اعمالاةراألمرااأشخراص

هواوفكناسحبتاهويتهماحورالامورلجعتهمااا37/7/3331ةترابيخاا7/303لفاراميابقما

هما،اةوزعماعود اثبووتالنتمورائهمالفقبلويالفاوعو يا،ابغوماتقودميهمااااااااافلين ا،اوملاتر اإفي

 .لفقبرائلالفاعو ي اإحدىماتندلتاوأ ف اوشولهداعل اصدقاقوهلماةراالنتمراءاإىلا

 اوحيملووناةطراقو الخلموساسونولت،اوملامينحوولالجلناوي اااااااا(لحللسوراءا)أشخراصاياوموناا،

ولفوذيايقضوياااهووا،اا33/1/3322ةتورابيخااا7/077لفاعو ي ابغمالألمرالفاراميابقما

لفقبرائولاالتالملنشوتااااإحودىاةتنامناحيملالفبطراق االتالخلمساسونولتاوهوواينتموياإىلاااا

 .لفاعو يا،امين اوأسرتهالجلناي الفاعو ي ا

 وهنراكافئ اأخرىاممناأتولاإىلالململك اةغوروالحلوجاأوالفعمورةا،اومكثوولافيهورااةراملخرافسو ااااااا

هرا،افلحيلوف ا ونااءنهمايتعمدوناإخسرافقولعدالإلقرام الملعمولاةهرا،اوهؤالءافديهماجناي اوفك

 .ترحيلهماإىلاةلدلنهم،اوهكذلاأصبحولاعدمييالجلناي اةراختيرابهما

 وهنراكافئ اأخرىاممنالتوافلمملك امنذازمناطويلاةاببالضطهرا همايفاةال هوماولنقطعوتااا

لفعالق اةينهماوةنياةال هماوتزليدتاأعدل هماوقداحيملوناجولزلتامونا ولاغورياةال هوماااا

وبغمالحملراوالتامناقبلالألجهزةالملعني اإلجيرا احلولاألوضراعهماإالاأنامعرانراتهماالألصلي 

ا.لحللوولاةرافناوب احلقهومايفالفتعلويماااااملاحتلاةشكلانهرائياعل الفرغمامناإجيورا اةعواااا

ونتيي افذفماأصب اهنوراكالفعديودامونالألشوخراصالفوذيناالاحيملووناأياهويو اأواإثبوراتااااااااا

ا:اكثريامنالملشكالتالحلقوقي اأهمهراااشخصي اأواأوبلقاثبوتي اويعرانونامن

 فراألشخراصالفذيناالاميلكوناأوبلقاثبوتي اتكوناحري الفتنقلامالوة ا:اتقييداحري الفتنقل

منهم،اسولءا لخليرااأواخرابجيراا،افالاميكنهماحبرالامنالألحوللالفاسراإىلاخرابجالململك افعود اا

ملك ايعرضوهمافلخطوراحيوثااااوحت الفتنقلاةنيالملنراطقا لخلالمل,احصوهلماعل اجولزلتاسسر

حيتيزاةعضهمايفامرلكزالفرتحيلاملد اقداتطولاقبلاأنايطلقاسورلحهماأوايوتماوضوعهماعلو ااااا

ا.لحلدو اويعو ونامرةاأخرىافعد اوجو ا وف اتاتقبلهما
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 منالحملورالاأنايعمولاشوخصاةوالاأوبلقاثبوتيو ايفاأياعمولاحكوومي،اااااااا:الحلقايفالفعمل

هذهالفسئ ااةعاساراتاولفشركراتالخلراص ،اخراص اأناوهنراكاصعوة اةرافغ ايفالفعملايفالملؤ

 .حيملاهوي امكتوباعليهرااالايعملاةتجراوالاةدون

 الاياتطيعاأةنراءاهؤالءالألشخراصالالفتحراقاةراملودلب ايفاأيامرحلو اموناااا:الحلقايفالفتعليما

 .مرلحلالفتعليمالملختلس األنالالةناحرافهاكحرالالألباةالاأوبلقاثبوتي اأواهوي اأواإقرام 

 وحتو الخلراصو اااعراي الفصحي احيثاترفاالملاتشسيراتاولفوحدلتالفصحي الحلكوميو االفر

 .ثبوتي اراعالجهماةابباعد امحلهماأوبلق

 يولجهااهؤالءالألشخراصاصعوة ايفاتوثيقازجيوراتهماةشوكلابحويافعود امحلوهماااااا:الفزولج

 .لألوبلقالفثبوتي اويلحقهماةابباافمامشراكلاكثرية

 ةابباعد الستخرلجاشهرا ةاوفراةافعد اوجوو ااالملعتمدةلملقراةراايتمابفاا فناموتراهمايف:الفوفراةا

 .لألوبلقالفثبوتي ا

غلبهماإالاإناأوضراعهماألفقراضي احبلاأوضراعاالفعليراوبغماصدوبالفعديدامنالفتوجيهراتاولألولمرا

ملاتعراجلاةشكلاجذبياحت الآلناولألمرايتطلباإنهراءامعرانراتهماوعد اتوركامعورامالتهماحتوتاااا

طويلو اوملاااملود اويل اخراص اأناةعضهماقداخد الفدوف ايفالفالمالفعاوكرياالإلجرلءافانولتاط

ةهالفذم اااتربأبةعاقرناأمراالاسنولتاطويل اتصلاأحيرانرًااإىلاتركهمامالحظراتاوعليهاأيااتر 

وقودااا.ةلوداآخورااأياوفيسافيهامصلح افلبال ايفاظولاتكوراثراأعودل هماوعود امحلوهماجناوي ااااااا

اأنوتتمولالجلمعيو ااا,اواإجيرا احولانهورائياألوضوراعهمااااخراطبتالجلمعي الجلهراتالفعليرااةغر

همالهلوي الفوطنيو اموناأجولالحلوداموناتسوراقماااااااؤعل الألقلامين اأةنرااأوارايكوناهذلالحللاقريب

امعالإلعسوراءائم اةراءاإقرام ا لمعامن امنايتعذباحصوفهاعل الجلناي الفاعو ي امنالآل,الملشكل ا

ا.منالفرسو ا

  حقوق السجااء

و وبالفتوقيو اشويئراامونااااالفعرامو ااخاللالفزيرابلتالفويتاتقوو اةهوراافلاويونااااالحظتالجلمعي امنا

علو االفاويونااالفقيرا لتالفعليراايفاحرصلفتحاناخراص امراايتعلقاةراإلجرلءلتالإل لبي اولملتمثل ايفا

متتعالفاينراءاحبقوقهمالملكسوف ايفانظرا الفايناوأحكرا اصدوبامتراةع اوإنهراءاقضرايراالملوقوفنيا ونا
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لستمرتالجلمعي امناخاللاتلمالفزيورابلتاوموراايصولهرااموناشوكراوىاسوولءاموناااااااااوقد.ااوالفتوقي 

لفاينراءاأوامنااويهمايفابصدامالحظراتاعل اأوضراعالفاينراءاالاختتل ايفاأغلبهرااعنالملالحظراتا

ا:الملايل ايفالفتقريرينالألولاولفثرانياومناأةرزهرا

  لالستيعراةي ااراايسوقالفطراق فبراامفرافعد الفسعليافلاينراءاغرا,اةعاالفايونااأعدل الفاينراءايفاتكد

ا.اممراايتابباأحيرانراايفاتسشيالألمرلوافلاين

 بصداحدوثاةعاالإلضرلةراتايفاةعاالفايونالحتيراجراامنالفاينراءاعل اعود احصووهلماعلو اااا

 .هلماحقوقاأنهمراايعتقدونا

 يفاسيونالفرتحيلالالستمرلبايفاوجو اأفرل اأنهولامدةاحمكوميراتهماوملايسرجاعنهماخراص ا. 

 اوضعالآلفيراتالملنراسب افتطبيوقالفقولعودالخلراصو اةتخسوياامودةالفاوينايفاحوراالتامعينو ،اااااااااعد 

وبصدتالجلمعي اشكوىاةعاالملاراجنيامناقل ازيورابلتامووظسياهيئو الفتحقيوقاولال عوراءالفعورا ااااااا

لملكلسنياةرافتستيشاعل الفايوناممراايتابباأحيرانراايفاعد اتاريعاإجرلءلتاخوروجالفاوينراءاموناااا

 .لفاين

  قراعدةامعلومراتاأواآفي اعملامركزي افدىالملديري الفعرام افلاويوناميكوناموناخالهلوراااااااعد اوجو

ومورااهويااا؟اولملدةالفبراقي افهاوكماعد الفاوينراءااا؟امنامدةالفايناأمض معرف احراف الفاينياوكما

ولفطراقو الالسوتيعراةي اااافاويونالفويتايقولافيهورااعود الفاوينراءاااااالفايونالفيتاةهرااتكد اومرااهيال

 .الململك اجلميعالفايونايف

 شكوىاةعاالفاينراءامناتعرضهماملعرامل اقراسي امناقبلاةعاالفعراملنيايفالفايوناوةشوكلاغوريااا

 .هلمالملخصصالفطعرا نظراميامثلالفضرباولإلهران اولحلبسالالنسرل ياوتقليلاكمي ا

 مبولعيداحضوبااهلمفعد اتبليغاإ لبةالفايناعناةعاالفاينراءاتسويتاحضوباجلاراتالحملراكم ا

 .اإ لبةالفاينانساهرااةهذهالملولعيداأواألسبراباخمتلس اأخرىاعلمأوافعد االجللاراتا،

 وجو اشبراباصغرابالفانامعاآخريناكبرابامنااويالفاولةقاممراايعرضهمافإلسراءة. 

 نقلاةعاالفاينراءامنامنراطقاإقرام ااويهماوأقورابةهماإىلامنوراطقاةعيودةاحبيو اإثورابتهمافلمشوراكلااااااا

 .يهماهلماوهواحقامكسولاهلموسوءاسلوكهما،اممرااحيولا ونازيرابةااو
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 لفضووع الفشووديدايفاإمكرانيووراتالفاوويونالملرا يوو اسووولءامووناحيووثالملبوورانياالتهوورااأواجتهيزهووراااااا

فلصويران افودىاإ لبةاكولاسوينامموراايودفعااااااااوعد اوجو الملخصصراتالملرافي ةراملاتلزمراتالفضروبي ا

 .مجعاةعاالملبرافغافلوفراءاةبعاالملتطلبراتالفطرابئ اإىلااةعااماؤوفيالفايون

 وةوطءاإجورلءلتاإبسوراءالملشورابيعافبنوراءاسويوناجديودةاوقلو الفصوالحيراتااااااااااالفبريوقرلطي الفشديدةا

؛الفايونال اعد الفعراملنيايفاةعاافضالاعناقا,االملمنوح افإل لبةالفعرام افلايونايفاهذلالفشتنا

 .فعد الملوظسنيالملكلسنياةرافعملايفاةعاالفايوناقليلامقرابن اةتعدل الفاينراءا

 وهوذهاا.اصايفالأل وي اولألطبوراءاولملمرضونياامراتالفصحي الملقدم افلاينراءافهنراكانقلفضع ايفالخلد

 .لملالحظ اسبقاتاييلهراايفاتقرابيرالجلمعي الفاراةق اوملاجتداحاًلاإىلالآلنا

 شكوىاةعاالفاينراءامناعد امتكينهمامنالفذهراباإىلالملاتشسيراتايفالملولعيدالحملود ةاهلوماممورااااا

 .ولفنساي ايؤ ياإىلاسوءاأوضراعهمالفصحي 

 عد اوجو اأخصرائينيانساينياونقوصايفالألخصورائينيالالجتموراعينيا،فغرافبورااموراايوجوداأخصورائياااااااا

 .لجتمراعياولحدافكلالفنزالء

 لقتصرابالفدبلس ايفاةعاالفايوناعل الملرلحلالفتعليمي الألسراسي اوعد الالهتمرا الفكرايفاةرافتودبيباا

داالحظتالجلمعيو اوجوو اةعواامرلكوزاااااافمافقمعاو.ااولفريراضيافلنزالءايفاةعاالفايونالملهين

 .لفتدبيبايفاةعاالفايونا

 جهلاةعاالفاينراءاحبقوقهمايفاتوكيلاحمرامنياملتراةع اقضرايراهماأواتاراهلهمايفالالستسرا ةامناهذها

وعود ااا.تتراةعاقضرايراهماوتزو هماةصوبالألحكرا الفصرا بةاحبقهومااماتقل الحلقوقاوعد اوجو اجه ا

ةعاالفاينراءاومعاافومافقوداسويلتاااااأوضراعاملتراةع ايونلفااإ لبلتجتراوباةعاالجلهراتامعا

 .لجلمعي اةعاالملبرا بلتالإلجيراةي افلمديري الفعرام افلايونايفاهذلالجملرالا

 مورااااوهوواالفكورايفاالفاومراحاهلوماةرافتشوميساااامناعود اةعاانزالءالفايونالفيتامتتازيرابتهرااشكوىا

بباافومافعود اوجوو ااااوعوزىاةعواالملاوؤوفنياسوااااايتاببايفاتعرضهماألمرلواخراص ايفالفعظورا ا

 .لملاراح الفكرافي ا

 غريامنراسب االتصرالالفاينياةذويهاوموناافومالالتصورالايفاااااراختصيصاةعااإ لبلتالفايوناأوقرات

 .أوقراتامبكرةاممرااحيرمهمامنالفتمتعاةهذلالحلق
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فاويوناومنهورااااإ لبلتالهذهالملالحظراتايعو اسببهرااإىلاجهراتاأخرىاغريامنالفولض اأناةعااو

أواإمورابلتااالجلهراتالإل لبي الألخرىامثلاوزلبةالملرافيو االفعرا اأوااولال عراءلفتحقيقاهيئ االفقضراءاأو

غيرابالفتنايقاةنياهذهالجلهراتاأوالفشوركراتاأوااو.لجلهراتالملائوف اعناإبسراءالملشرابيعأواالملنراطق

ةعواااافيهورااكمورااياوهمااا.ياوهمايفاتورلكماهوذهالملشوراكلاااااالملؤساراتالملتعهدةاةراإلعراش اأوالفصويران ا

لفقيرا امبهرامهراامناةنراءافلمقراباوصيرانتهرااواعل الفعرام افلايوناالملديري لفيتاحتدامناقدبةاالألنظم 

فراحلراجو اتودعواااا.هذهالفايوناأوضراعلفعملامبراايضمناحتانيااإجرلءلتجتهيزهرااواكذفماتطويرا

اةهوراامرلكوزااارًايفاخمتل امنراطقالململك املحقفإلسرلعايفاتنسيذالفتصراميمالجلديدةافلايوناوتعميمهراا

كمرااتدعوالحلراج اإلجيرا ا,اقرائماحرافيرًاايفاةعاالإلصالحيراتاامثلامرااهوتدبيبي امهني امتخصص ا

ا.مكراتباقضرائي املحق اةرافايونافلسصلايفاقضرايراالفاينراءا

  املنكر عن النهي و باملعروف لألمر العامة الرئاسة -4 
اافصودوبالفتقريورالفثورانياااالفترافيو اسيلتاالجلمعيو احتاونرًااملحوظورًاايفاأ لءالهليئو اخواللالفسورتةااااااا 

لهليئ امبورااميكونهمامونالفقيورا امباوئوفيراتهمايفاااااااكول بوالحظتالهتمرامرًااكبريلامنابئراستهراافتطويرا

.امولجه الألخطرابالفيتاتهد اقيماوسلوكيراتاأفرل الجملتمعا ونالفوقوعايفاجتراوزلتاحبقالألفورل ا

لإلجورلءلتالجلزلئيو ااكموراامتااااافقداعقدتالهليئ اوب اعملافلكثريامنامناوةيهراافتعريسهماةنظورا ا

طبيع اعملالهليئ افهامترا ا"إنشراءاوحدةامعني احبقوقالإلنارانايفالهليئ اويفاافماتتكيداعل اأنا

كمراامتالستحدلثاوظيس ا".اومبراشرةاجلمل امناحقوقالإلناراناخراص افئ الملتهمنياولملقبوواعليهم

ينشرامناأخبراباعناحول ثااأطرلفهراالملتحدثالفرحيافلتولصلامعاوسرائلالإلعال اوالفر اعل امراا

مناوةيالهليئ اةتسولوبايعتموداعلو الملوضووعي اواإةودلءالالسوتعدل افلتحقيوقافيموراايور اموناااااااااااامن

كمرااقرامتالهليئ ااةتوقيعالتسراقيوراتاموعاعود امونالجلرامعوراتاةهودفاتطوويرامهمو ااااااااا.امالحظراتا

را اأ فو اوفوولئ ا لخليو اااالحلاب اةكراف اجولنبهرا،اإضراف اإىلاإعرا ةاهيكل اعد امونالإل لبلتاوإجيواا

أثرهراايفاتقليلاعد االإلجرلءلتاهلذهونتملاأنايكوناا.تهدفايفاجمملهرااإىلالالبتقراءاةعملاالهليئ 

ا.اأعضراءالهليئ اأثنراءاتت يتهمافعملهماةعاالفوقوعراتالفيتانتجاعنهرااجتراوزلتامناقبل

ولفتستويشاوةورافنظراااافكونالهليئ اتعدامناجهراتالفضبطالجلنرائيالفيتاتتمتعاةصالحيراتالفتوقي و

إىلالفطراةعالفسضسراوافنظرا الهليئ الفذياصدباقبلاثالثنياسن او عتالجلمعي ايفاتقريرهوراالفاوراةقااا
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لماتيدلتاومناافمالستحدلثاإ لبلتاجديدةاتتدلخلاموعالهليئو ايفااافامولكب إىلاإعرا ةاصيراغتها

ا:لالختصراص،افقداسيلتالجلمعي ااعد ًلامنالفتيراوزلتافعلاأهمهراا

 لألفرل امناتعرضهمافلتعديالفبدنياوالفنساياحرالاإيقرافهمشكوىاةعاا. 

 لفشكوىامنالنتزلعالعرتلفراتاسولءاةراإلكرلهاأوالإلغرلءاولفوعداةرافارت. 

 تستيشالملمتلكراتالخلراص اكراجلولالتاولحلولسبالحملموف ا ونامرببااوةشكلاالايناويمامونااا

 .لفضولةطالخلراص اةرافتستيش

 لهليئ المليدلننيامعالحلراالتالفيتايتماإيقرافهرااولفقوباااالخلشون ايفالفتعراملامناةعاامناوةي

 .عليهراايفاخمرافس اصرحي افلتعليمراتالفقراضي اةراحملرافظ اعل اكرلم الإلنارانا

  حيزالألفرل ايفاسيرابلتالهليئ افاراعراتاطويل اقبلانقلهماملرلكزالفشرط. 

 لإلجبراباعل الفتوقيعاعل احمراضرالفضبطا ونالفامراحاةقرلءتهرا. 

 عل الفرغمامناصدوباتعميمامبنعهراافبعاالحلراالتالملطراب ة. 

 لفتشد ايفاإفزل الألفرل اةالوكيراتاتعداحملاخالفافقهي. 

 وبو اةعاالفشكراوىاولفتظلمراتامناحمراوف اتغيرياةعاالفوقورائعامبوراايودينالملوتهمنياويوربئاااااا

 .أعضراءالهليئ ا

ولملتعلقو اةرافتيوراوزاعلو اااالفشكراوىامنالملولطننياولملقويمنياااةعاوقدالستمرتالجلمعي ايفالستقبرالا

الالستساورابلتاايفالفر اعلو ااتالحظتالجلمعي اأناهنراكاةطحقوقهمامناةعاامناوةيالهليئ اكمراا

بغماتوجيهوراتااةشتناةعاالفقضرايراالفيتاوقعتايفالفسرتةالألخريةاوبصدتامناقبلاوسرائلالإلعال ا

بصودتاااكمورااا,ناوراناالهليئ الفقراضي اةورافر اعلو الالستساورابلتالملتعلقو اةقضورايرااحقووقالإلااااااابئراس 

لفقضرايراالفيتاحترالافبعاالجلهراتالفقضورائي الملختصو اويكووناطرفهوراالهليئو اااااااأغلبلجلمعي اأنا

اا.يتظلماأصحراةهراامناعد اإنصرافهما

نالحلراجوو اتوودعوافالسووتمرلبايفاتوودبيباوحاوونالختيوورابامناوووةيالهليئوو اوعلوو اوجووهاوالاشووماأ

 اولسوتبعرا اكولاعنصوراالايتحلو اةرافصورباااااالخلصوصالفعراملنيايفالمليدلناولالهتمرا اةاوريهمالفذلتيواا

وإجيورا ا فيولاإبشورا يافتعرامولالفعضووايفالمليودلنااااااا,اولحلكم اولفقدبةاعل احلالملشراكلايفالمليدلنا

وإهرانو الفكرلمو اةولالفتوجيوهااااااتنالهلدفافويسالفقوبااولفعقورابااالفتوجيهالفولض اةناحبيثايتضم
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لفتغراضوياعونالفصوغرائراوجتنوباااااو,اولإلبشرا اوإفهرا الفشخصاخبطئهاوتوجيههاةراألسلوبالحلانا

كمرااتؤكدالجلمعي اعل اضروبةالألخذاةرافتحقيقالحملرايدايفالفقضورايراالفويتاتقوعاااا.الفتشهرياولملطراب ة

ا. وناتتخريافيهرااجتراوزلتاوإعالنانترائجالفتحقيق

لجلمعيو ااو عيتابئراسو اااولجلمعي اتتملالالستمرلبايفاةرنرامجالفتدبيبالفذياةدأتالهليئ اةتطبيقه

موعاالختيرابالألشخراصالملكلسنياةتعمورالاميدلنيو ااااعندولفعملاعل الفدق اااةعاافقراءلتهفلمشرابك ايف

ولختصراصراتهماوحمراسب اكلامنايثبتاجتراوزهاأوالنتهراكوهاحلقووقاوحريوراتاااااملهرامهم قيقااحتديد

رافس افلقولعدالفشورعي ااولحلرصاعل اعد امصرا بةالملمتلكراتالخلراص اأوالإلضرلباةهرااةراملخ,الألفرل ا

ايكوناأفرل الهليئ اطرفرًاافيهرااكمرااتتملالجلمعي اأناينظرالفقضراءاحبيرا يهافلقضرايراالفيت,ا اولفنظرامي

 .ميكنالفطرفالألخرامناحقهايفالفدفراعااوأن

 االجتماعية الشئون وزارة -5
تعداوزلبةالفشئونالالجتمراعي امنااأكثرالألجهزةالحلكومي الفتصراقرًااحبقالإلنارانايفالفعيشالفكوريماا

كمورااأنافلووزلبةا وبًلايفااا.افشريع الإلسالمي اولألنظمو الحملليو اولالتسراقيوراتالفدوفيو اااالفذياضمنتهال

مناخاللالفتصديافلعن اولإليذلءالفذياتتعروافهالفسئراتااولألمرانالألسريضمرانالحلقايفاالحليراةا

وقدابصدتالجلمعي اتطووبًلاملموسورًاايفااا.الالجتمراعي الألضع ايفالجملتمعاوخراص الفناراءاولألطسرال

ءالفوزلبةاممثل ايفاوكراف الفضمرانالالجتمراعياملاراعدةالفسقرلءاولفسئراتالحملتراج افتحقيوقالفعويشاااأ ل

:االفكريماوسدالحتيراجراتهراالألسراسي احيثاطوبتالفوزلبةاهلذلالفغرواعودةاةورلمجاماوراندةاامنهورااااا

اكمورااتقودباا,الفتوسعايفامن الملاراعدلتالملقطوع املناالاتنطبوقاعلويهماشورو الفضومرانالالجتموراعياااااا

لجلمعي افلوكراف اجتراوةهراالفاريعامعاخمراطبراتهرااةشتناطلبوراتالملاوراعدةالملقدمو اموناأفورل اوأسورااااااا

ا.يعيشوناظروفرًاامعيشي اصعب 

 وبالفوزلبةايفاحتقيقالفعيشالفكريمافلسئراتالألقلا خاًلايبق امقيدًلاةنصوصانظرا اافإنوبغماافما

يزللاحيولا وناحصولالفكثريامونااامرااأنهإالاا3320لفضمرانالالجتمراعياولفذيابغماتعديلهايفا

فوذفماتودعوااا.الملاراعدةالفيتاتضومناهلوراالحلودالأل نو امونالفعويشالفكوريمااااااااإىللفسئراتالحملتراج ا

تعديلاهذلالفنظرا امبراايكسلاجلميوعالفسئوراتالحملتراجو الحلصوولااااالفعملاعل الجلمعي اإىلاضروبةا

تلقوونامعراشوراتاتقراعودااااعل اماراعدلتالفضمرانالالجتمراعي؛اومناتلمالفسئوراتالملتقراعودونالفوذيايااا

زهيدةاالاتادالحتيراجراتهمالألسراسي اوكذفماتلومالفسئوراتالفعمريو الفويتاالاتنطبوقاعليهورااشورو اااااااا
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اوفئوماألالإلعرانوراتاكمرااأناهنراكاحراج افشمولا.الفضمراناوفيساهلما خلاثراةتاوحبراج افلماراعدة

اويقاموعاوزلبةاااجيورا احلوولاألوضوراعهماةرافتناااإمناخاللااثبوتي لملولطننيالفذيناالاحيملوناأوبقرًاا

إىلاتقديمالملاراعدةاملناتضطرهمالفظروفافلحراج امنالملقيمنياةطريق انظرامي امثولااالفدلخلي اإضراف 

مناأجرانباغرياالفاعو يراتالملتزوجراتوكذفماامناتويفاعرائلهماأواسيناأواتعرواحلرا ثاوحنوه

ا.قرا بيناعل الفعملاألسبراباخمتلس ا

لحملتراجو اجيوباأناالايقتصوراعلو اجهوو اوزلبةااااااكمرااأناضمرانالحلقايفالفعيشالفكريمافلسئوراتاا

لفشئونالالجتمراعي الفيتاتتحملاتبعراتاسيراسراتاوقرلبلتاجهراتاحكومي اأخرىامثلااووزلبلتا

يفاتر يالالحووللالملعيشوي افلكوثريامونالملوولطننياااااااقداتتاببلملرافي اولخلدم الملدني اولفعملالفيتا

بغومالبتسوراعاتكورافي الملعيشو اوكوذفماااااااةاببالفتوظي اةرولتبامتدني اوضع امعراشراتالفتقراعودا

لفتحسظايفالستحدلثاوظرائ اجديدةاممراازل امناأعدل الفعوراطلنيالفوذيناالاحيصولوناعلو ا خولاااااا

هنراكاحراج اليضرًااإىلاحتديوداخوطافلسقورايفالململكو اميكجلونالجلهوراتاااااااو.ايضمناهلمالفعيشالفكريم

ا.لحلكومي امنامعرف الفسئراتالفسقريةااولفعملاعل اماراعدتهرا

جلرانبالآلخرامنا وبالفوزلبةايفاضمراناحقوقالإلناراناافيتمثلايفاجهو هراايفاتوفريالحلمرايو ااأمراال

وقدابصدتالجلمعي امنوًلايفاحراالتا.امنالإليذلءالفذيايقعاعل الفناراءاولألطسرالاوعرامالتالملنرازل

الفيتاتبق احمودو ةايفامولجهو اهوذلاااوايفاهذلالفشتنلفعن اضداهذهالفسئراتابغمالجلهو الملبذوف ا

وافماةاببانقصالفكول بالملؤهل افلتعراملاموعااالألمرانالألسريلالنتهراكافلحقايفالحليراةاولحلقايفا

هذهالحلراالتاإضراف اإىلالالفتقراباإىلالألطرالفنظراميو الفولضوح اوكوذفمانقوصالإلجورلءلتالملنظمو ااااااا

اإناهنورااإىلاالإلشورابةاوالةدامنا.اوإجيرا الفبديلالملنراسبافلاكناملنايتعروافلعن افلتصديافلعن 

إجورلءلتافلحودامونالفعنو اااااعلو اجمموعو اااا3321جملسالفوزبلءاقداولفقايفاشهراحمر اعرا ا

إنشراءاوحدلتالجتمراعيو امبنوراطقاخمتلسو ؛اإعودل اةورلمجاتوعويو اووب اعمولاااااااا:الألسرياومنهرا

وفكناالايوزللاهنوراكاحراجو اإىلانظورا امتكرامولافلحمرايو اموناااااااا.اافلعراملنيامبعراجل الفعن الألسري

تعيدالجلمعي الفتتكيداعل اضروبةالالنتهراءامنامشروعاهذلالفنظورا اولفوذياينوراقشااااوفذفما.الإليذلءا

حرافيرًاايفاجملسالفشوبىاولإلسرلعايفالعتمرا امحراي الفطسلامنالإليذلءاولفوذياولفوقاعليوهاجملوسااااا

حتويولاإ لبةالحلمرايو اةورافوزلبةاإىلاوكرافو امتخصصو اموزو ةاةورافكو لبالفالزمو اااااااااولفشوبىاموؤخرًلاا

ا.أواإنشراءاهيئ اماتقل افلحمراي امل اومنهرااشرط اأسري ولفصالحيراتالفكرا
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لحلراج اإلعطراءامناوةيالحلمراي الالجتمراعي اسلط الفضبطاوعد الالعتمورا اعلو الفليوراناااااكمرااتدعو

لملشكل امناأكثرامناجه احيثاثبتاعد افعرافيتهورااةاوبباصوعوة امجعهورااولالسوتعران اةهوراايفااااااا

كمورااينبغوياإنشوراءامرلكوزااااا.وتقديمالملاراعدةاهلوماالفوقتالملنراسبافلتدخلامناأجلامحراي الفضحرايرا

أسريهايفالملدنالفكبريةاتكوناحتتاإ لبةالحلمراي الالجتمراعي اوتكوناعلو اشوكلاأموراكناتعليميو ااااا

لملطلق اةآةرائهماأواأمهراتهماحيوثاتوبنيافليمعيو ااااالألسروترفيهي الهلدفامنهرااتياريالفتقراءاأةنراءا

يناعل اكيسي الفزيرابةاأوالفرؤيو اتوتماافألسو ايفامرلكوزااااايفاحرالاعد التسراقالفولفدالألةنراءأنابؤي ا

لجلمعي ايفاهوذلاااوتدعواةراألةنراءلألاىالفنسايااإحلراقأواةعاالألمراكنالفيتايرتتباعليهرااا لفشرط

أوالفايوناملراايفاافومااا إىلاعد اإصدلباأحكرا اتقضياأناتتمالفرؤي ايفامرلكزالفشرطالفقضراةلفشتنا

ا.مناأضرلبانساي ا

لفرعراي او وبالإليولءاو وبالأليترا احمدو ةالفعد اوتعرانيامنالفكثريامونالملشوراكلاسوولءااااالزلفتا وبا

أوالألهودلفاةعيودةااااأوالفتيراوزلتالفيتاحتدثافيهراامناحيثامبرانيهرااأوالفربلمجالملعتمدةافنزالئهرا

فهنراكاحراج افزيرا ةاعود اهوذهالفودوباوتطويرهوراامبوراايضومنااااااا.امناهذهالفدوبلملرل احتقيقهراالملدىا

لجلمعيو ايفااالسوتمرتاحيوثااهماإفيهوراااءلحلراجو اجلوواادميهراابعراي اوإيولءامنراسبنياملنالستدعتاتق

الاجيودونامليوتاحيمويهماممورااااااالستقبرالاوبصداطلبراتاإيولءامناقبلاةعاالألسراولألفورل الفلوذيناا

اكمراابصدتامناخاللازيرابلتهراافعود امونا وبالإليوولءاو وبابعرايو الأليتورا ااااا.ايتعرضونافهامناعن 

مالحظراتاحتوولا وناقيورا اهوذهالفودوبامبهرامهوراالإلناوراني ايفاماوراعدةامونالضوطرتهمااااااااااولفستيراتا

ا:أةرزاهذهالملالحظراتاومنالفظروفاإىلالفليوءاإفيهرااوتياريالندمراجهمايفالجملتمع

 أناأغلبالفدوباتقعايفامبرانياقدمي اومتهرافك اوكثريامنهرااحيتراجاإىلاصيران اشرامل ايفاحنيا

 .لءاوالةدامنالفبحثاعناةديلامنراسبأناةعضهرااملايعداصراحلرًاافإليو

 وضوع اا,اقل الفكول بالملؤهل الفقورا بةاعلو الفتعرامولالإلناورانيالفوولعياموعاهوذهالفسئوراتااااااااا

 .تتهيلهرا

 عود اااقل اعود الملشورفنياولألخصورائينيالالجتموراعينياولفنساوينيايفاأغلوباهوذهالفودوباأواااااااا

 .توزيعهماةرافشكلالملنراسب

  منالفنزالءاغيرابالفربلمجالملنراسب افكلامرحل اعمري. 
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 قل الخلدمراتالفصحي اولنعدلمهرااأحيرانراايفاةعاا وبالفرعراي ا،افغرافبرااالايوجداإالاممراب ا

 .ةشكلا لئمايوجدصحياولحد،اوالا

 اضوبطالفاولوكاولالفتوزل ااالفعن الملبرافغافيهامناةعاالملشرفنياجتراهانزالءالفدوبا،احبيو اا

 .رافنظرا اوحتانياسلوكهمالفعدولنية

  وبالفرعراي او وبالأليترا اةابباعد الفتنوعالفغذلئيسوءالفتغذي ايفاةعاا. 

 ضع الملاوتوىالفعلمويافنوزالءالفودوباةاوبباضوع الإلشورلفالفعلموياعلويهماموناقبولاااااااااااا

 .لملشرفني

 عد اوجو اوسرائلاترفيهي ايفاكثريامنا وبالفرعراي او وبالأليترا امبراايتنراسباموعالملرحلو ااا

 .االفعمري افنزالءالفدلب

جيمعووناااحبيثالفقرائمنياعل اهذهالفدوبالختيرابحانااعل انراكاحرص أنايكوناهاوتتملالجلمعي 

قيرا الملاؤوفنيايفالفوزلبةاةزيرابلتاكمرااتؤكدالجلمعي اعل الحلراج اف,ايولفتعراملالإلناراناي ةنيالفكسرا

وضوعاةورلمجاااكمورااتتمولالجلمعيو اااا.الفرعراي الفالزمو االفنزالءهلذهالفدوبافضمراناتلقياامسراجئ  وبي ا

لسوتكمرالالفدبلسوراتالجلرامعيو اولفعليوراااااامبوراايياوراهلومااااأةنوراءاهوذهالفودوباااايعراباةعيدةالملدىاالسوتا

 اولندمراجهمايفالجملتمعاعوضرااعوناتوركهما ونابعرايو اومتراةعو اةعودااااااولحلصولاعل اوظرائ اثراةت

ا.لآلنمعين اكمرااهواحراصلااراةلوغهماسن

ميكنهمامبراااجتمراعي أمرا وبالملالحظ الالالفنظرايفاةعاالفقرائمنياعل اكمرااتدعوالحلراج اإىلاإعرا ة

تعزيزالفالوكيراتالخلراطئ اجرلءاوحيولا ونامناتت ي ابسرافتهمايفاإعرا ةاتتهيلالفنزالءاوإصالحهما

ا.لختالطهماةبعضهم

ةاوبباعود اااعناةعاانزالءاهذهالفودوبااسيلتالجلمعي ايفاةعاالحلراالتالفتتخرايفالإلفرلجاوقدا

فورلجااهماهذهالفسرتةاةنياوصولاأمرالإلءةقراوجو امنراوةنيايفاأوقراتالفعطلاولإلجرازلتاممراايعيناأنا

اا.ولإلفرلجالفسعلياغريانظرامي

  العمل وزارة -6
ا.ولملعرانراةامنالفبطراف ا,الحلقايفالفعمل*ا

لفعملامنالحلقوقالألسراسي اوةدونهايكوناصعبرًااعل الألفرل احتقيوقاماوتوىامونالفعويشاااااايفاقلحل

رجينياأعدل الخلنتيي ازيرا ةاولتالألخريةايفالفانحيثالبتسعامعدلالفبطراف اا,يضمناهلمالفكرلم ا
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يفامقراةلافرصالجلرامعيالوامرا ونالجلرامعياأواحت احرامليالملؤهالتالفعليرااتعليمالفلحلراصلنياعل ا

احتسوظاكمرااأناموناأسوبرابالبتسوراعامعودالتالفبطرافو اااااا.اتراح ايفالفقطراعالحلكوميلملدو ةالحملعملالف

أجوبالفعمراف االخنسراورابايتتيايفامقدمتهراامؤساراتالفقطراعالخلراصاعل اتوظي الفاعو ينياألسب

لملنشآتامنالالفتزلمراتالفتعراقدي امعالفعمراف الفولفودةااامديريوأبةرابالفعملااوسهوف اتهرب,الفولفدة

ا.لفالبي الآلثرابلفكسراف اومراايرتتباعليهامنا(انظرا ا)اةاببيفاةعاالحلراالتا

وعود اوجوو اااانلالملتراحو اأمورامهااو ي اجمراالتالفعمواوتز ل امشكل الفبطراف اةنيالفناراءاةابباحمد

,افرغماتوجيهراتالفقيرا ةالملاوتمرةافزيورا ةافورصالفعمولافلناوراءاااااا.اسيراس ا قيق اوحرازم افتوظيسهن

تكورا ااوا.علو اتعلويماعورالاااانمونهاالآلالفناب الفتحراقهناةرافعملاحمدو ةابغماحصولامئراتااةقيت

الضوطراا,يي اهلوذلالفوضوعااونت.الفتعليماولفصح قطراعيااتنحصرايفلفناراءاافرصالفعملالملتراح اأمرا 

الفتعلويماوخراص ايفاقطوراعاا,ااجرائرةجدًلاوةشرو اعملالألجراكثريامنالفناراءافلقبولاةوظرائ امتدني ا

جتوراهاهوذهاااغرائبورًاااولفعمولااالفرتةي اولفتعلويماولخلدمو الملدنيو ااااوزلبتوالازللالفتنايقاةنياا.لألهلي

اعليوراااصودوباتوجيهوراتاامنارغمافعل الو.الملشكل الفيتامتساحقالألجرالفعرا لاوحقالفعيشالفكريم

مالكاةعوااااإنةلا,ازلفتاقرائم اامراةرفعاأجوبهناوتوحيداعقو هنايفاهذلالفقطراعاإالاأنالفشكوىا

أواالملعلموراتاويرفعوولابولتوبالملعلمونياااااأنلملدلب اعملولاعل ازيرا ةابسو الفطالباولفطرافبوراتا وناا

ا.ي اعل اهذلالفقطراعةابباغيرابالجله الفرقراةاحيانولالفبيئ الفتعليمي ايفامدلبسهم

يعوداأةورزا فيولاعلو اااااالفعمرالالألجرانبإنالستمرلبالفبطراف اوتزليدامعدالتهراابغماوجو الملالينيامنا

ترلخيالملؤساراتالملعنيو اةورافتوظي ايفامعراجلو اهوذهالملشوكل احيوثاتضويعافورصاكوبريةاأمورا ااااااااااا

مونااافلتوظي افوزلبةالفعملاوفعد اوجو اسيراس اولضح .الخلرجينياوحيرمونامناحقهمايفالفعمل

معراجلو امشوكل ااالملراضويايفااوكذفماضع اكسراءةاوحدلتالفتوظي الفتراةع اهلرااملاتوني ايفااالفبدلي 

لفووزلبةاةتووفرياوحودلتاااااقوداأفوز اا(ا27)أنانظرا الفعمولاوحتديودًلالملورا ةاااامنارغمالفاعل ا,لفبطراف 

لبوراتاافلتوظي ا ونامقراةلافتاراعدالفرلغبنيايفالفعملاعلو الحلصوولاعلو الفوظورائ اوتاوييلاطااااا

لفعملاومجعالملعلومراتالفضوروبي اعوناسووقالفعمولااوفتكووناوسويل افتعريو اأصوحرابالألعمورالاااااااااا

ومعاافمافقداالحظتالجلمعي امؤخرلاقيرا الفوزلبةامبحراوالتافلحدامناناب ا.اةرافرلغبنيايفالفعمل

  .لفاعو ينيالفبطراف اوفت الجملراالتافلرلغبنيايفالفعملامنا

ا:ايتتيحقالفعملافكلاةراحثاعنهااتتطلباحلولاجذبي املرااإنامعراجل امشكل الفبطراف اوضمرانا
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لفكسراف اوافماموناخواللاتسعيولالفقورلبلتالفصورا بةاةهوذلالفشوتنااااااااا(نظرا )اإعرا ةالفنظرايف 3

ولفبحثالجلرا اعناةدلئلاأكثرافراعلي احتدامنالستغاللالفعمراف الفولفدةاوحرمرانالملولطننيا

ا.منالفسرصالفوظيسي 

 اسوقالفعمولاةهودفالفتتكوداموناحتقوقاناوبالفاوعو ةااااااااعلاولإلشرلفتسعيلالفرقراة ااا 2

أوالفتوظي اةتجوبا,الفصرا بةاحابالفتوجيهراتاوضمرانالفتوظي الفسعلياومنعالفتالعبا

وتتمولالجلمعيو اأناحيقوقاااا.زهيدةاالاتضمنالستمرلبالفعمراف الفاعو ي ايفاهوذهالفوظورائ اا

ا عماوتشييعالفشركراتاتبنتهاوزلبةالفعملامؤخرًلاأهدلفهالملتثمل ايفالفذيةرنرامجانطراقراتا

ولملؤساراتاعل اتوظيو الفاوعو ينياموناخواللاتاوهيلاإجورلءلتامونايسوياةرافناوباااااااااا

خموراوفاموناأنايكوونافوهاةعواااااااهوذلاعلو الفورغماموناوجوو ااااااا.لملطلوة امنالفاوعو ةاا

عونالفعمولاااالفاوعو يونااحييملفتتثريلتالفالبي اعل الفقطراعراتالفيتاتعملايفاجمراالتا

وتسورا ياااإجيراةيراتوهاخورافتعزيوزاااإىلاآحونيااامونالفربنورامجااافيهرااوهذلايتطلبامرلجع اهذل

 ا.وتتملالجلمعي اأناتكونافرتةالملرلجع انص اسنوي ا,اسلبيراتها

ولجلمعي اإااتثمناتوجيهراتاخرا  الحلرمنيالفشريسنياةصرفاإعران افلبطراف اولفيتاسبقاا

لفيتاولفوقااتتملايفاأناتاراهماإعران الفعراطلنياعنالفعملافإنهراا,اليمعي اوأناطرافبتاةهرااف

وتضمناهلما خاًلاثراةتورًااياوراعدهماعلو اااا,اعليهراالملقرا الفاراميامؤخرًلايفاماراعدةالفشبرابا

وحتسيوزالألجهوزةالحلكوميو ااااالحلقايفالفعيشالفكريماموناجهو ااامنالفوفراءاةراحلدالأل نيا

عل الفورغمامونااا.لملختلس اعل اجعلاتوفريالفوظرائ ايفامقدم اأوفويراتهراامناجه اأخرىا

عداإعالنالفشرو الفولجباتولفرهراافيمنايصرفافوهاهوذهالإلعرانو اتطرافوبااااالنالجلمعي اوة

ةإعرا ةالفنظرايفاهذهالفشرو اوعل اوجهالخلصوصالفشر الخلراصاةرافاونافقوداحور امونااااا

موناااتاوتسيداأسوراوالاااتعوولاوهماشورحي اكوبريةاااا,الإلعران لخلراما اولفثالثنيامنااجتراوز

ا.لفشر االرايفاهذممراايتطلباإعرا ةالفنظا,الالجتمراعيلفضمراناخمصصراتا

ااااااااااااااااضروبةاقيرا اوزلبةالفعمولاةإصودلباتقريوراتستويشالفعمولالفوذيانوصاعليوهانظورا الفعمولاااااااااا 1

الفتزلمراتهورااالاحتورت ااافيكووناأ لةاحملراسوب الملؤساوراتالخلراصو الفويتاااااا(ا217لملرا ةا)ا

ا.لفتعراقدي 
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افمونا.اطلنياتسعيلا وباصندوقالملولب الفبشري الفذيايقد اخدمراتافلماوتسيدينامونالفعوراااا 3

خاللابصدالجلمعي افوضوعالملاوتسيدينالتضو اأنالهلودفاموناإنشوراءالفصوندوقايفاهوذلااااااااا

وضوع الفرقراةو اولملتراةعو اعلو اااااالجملرالاملايتحققاكمرااينبغياةاببالإلجورلءلتالملتبعو اا

ا. عمالفصندوقالجلهراتالملاتسيدةامنا

وتووفريالفوسورائلاااةوراحلقايفالفعمولااااإنالجلمعي اتعيدالفتتكيداعل اضوروبةالالهتمورا الجلورا ااا

خطريةاتتاوببايفاإحلوراقالفضورباااااآثرابلملاراعدةاعل الحلدامنالفبطراف املراايرتتباعليهراامنا

ا.ويتتيايفامقدمتهراالحلقايفالألمناولحلقايفالفعيشالفكريماا,فلمولطننياةراحلقوقالألخرىا

امنهورااإنالملاؤوفي اعنالفبطراف اوعد اتوفرياوظرائ اوفرصاعملاتشرتكافيهرااعودةاجهوراتااا

لملرافي اولالقتصرا اولفتخطويطاولفرتةيو اولفتعلويماومؤساوراتاااااولفعملاولخلدم الملدني االتوزلب

كمرااأنااةعضرًاامناطرافيبالفعمولاياوهمونايفامشوكل الفبطرافو اةاوبباعود ااااااا.الفتعليمالفعرافي

 .ولالستعدل افتطويرالفقدبلتالالنضبرا الفوظيسي

عرلقيلالفيتاتولجهالحلقايفايفامعراجل الفاتاراهمةبعاالفتوصيراتالفيتاقداتتقد الجلمعي او

ا:لفعملاومنهراا

إعرا ةاهيكل امكراتبالفعملالفتراةع افوزلبةالفعمولامبورااجيعولالفتوظيو اأهوماعنصورايفااااااا -3

عملهرااةداًلامنالفوضعالفقرائماحرافيرًااولفوذياجيعولاهوذهالملهمو ايفامرتبو امتوتخرةاموناااااااا

 .لهتمرامراتاهذهالملكراتب

لفتخطويطاولملرافيو اهودفهرااااااوزلبلتوالملعنيو اةورافتوظي ااتشكيلاجلن اعليراامنالجلهراتا -2

ا,خلقافرصافلعملاوزيرا ةاعد الفوظرائ الملتراح افلمولطننيايفالفقطراعنيالفعرا اولخلوراصا

 .دعمالالقتصرا الفوطينيمبراايضمنالستيعرابالفعراطلنياعنالفعملاو

اعورباوظرائ امشرتك ايفالفقطراعالخلراصامناخاللاماراعدةاأبةرابالفعملااجيرا إللفعملا -1

لفتتمنيالفطيبااكذفملفتتمينراتالالجتمراعي افلعراملنيالفاعو ينياواتكرافي حتملالفدوف ا

لتضو اأناموناعولئوقاتوظيو ااااااحيوثا.اوةعاالإلجورازلتالملرضوي اااولفعالولتالفانوي 

يفالفقطراعالخلراصاعد اقدبةاةعوااأبةورابالفعمولاعلو احتمولامثولاهوذهااااااااالفاعو يني

فلعراملااةدفعهاعملاببالفلفنظرا الألموباوعل اوجهالخلصوصالفتتمنيالفطيبالفذيايلز ا

 .وأسرته
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خمتلطو اةونياااشركراتااإنشراءفلتوظي امناخاللااإجيرا اكيرانراتاكربىالفعملامناأجل -3

اموناأجولاا,احتديودًلااالفطورقااوالملقراوالتاولإلنشراءلتيفاجمرالالفعرا اولخلراصاانيلفقطراع

 .جنرازالملشرابيعالفتنموي افلدوف ويفانسسالفوقتاإالفعمللفعراطلنياعناالستيعراب

عراجل الفبطراف اوتوفريافرصالفعمولاامللحلكوم امؤخرًلالفيتاةذفتهرااهو اةراجلادتشيولجلمعي ا

عمولاااجمراالتإعران افلعراطلنياوتوسيعااوختصيصووضعاحداأ ن افألجوبايفالفقطراعالفعرا ا

ا.لملرأة

لجلمعي اترىاأنانظرا الفكسراف الملطبقاحرافيرًاايفالململكو ايتاوببايفالفعديودااااامرازلفتمناجه اأخرىا

تطرافباةتسعيلاقرلباجملوسالفووزبلءاااالجلمعي اوةرافترافياالزلفت,انتهراكراتالحلقوقي امنالملشراكلاولال

هووو،الفووذياأفغوو ابحيووراالسووتخدل افسووظالفكسيوولاوأحوودثااا32/0/3323توورابيخاو377بقووما

الستقبلتنظرًلاملرااينطوياعليهاهذلالفنظرا امناعيوباكبريةاافماو,اإصالحراتامهم املاينسذاأغلبهراا

ا-:ميكناأناجنملهراافيمراايليو,امنهراااظلمراتولفتايلفشكراواةعالجلمعي ا

 رامولامونالفاوسراولالنتقورالاأواااااولزاسسراوإقرام الفعراملامناقبلالفكسيولاملنوعالفعاامالالحتسراظ

وهذلاخيراف الملرا ةالفثرافث اعشرامنالإلعالنالفعراملياحلقووقالإلناورانااا.املمرابس الفضغطاعليه

 الفتنقولاويفالختيوراباحمولاااافكلافر احوقايفاحريواا)اانصتايفافقرتهراالألوىلاعل اأنالفيت

فكلافر احقايفامغرا بةاأيا)ا:ا،اويفافقرتهراالفثراني اعل اأن(اإقرامتها لخلاحدو الفدوف ا

لفصورا باااةراألشوخراصاكمرااخيراف انصوصانظرا امكرافحو الالجتوراباااا(ةلدا،امبراايفاافماةلدها

ا.مؤخرًل

 امونااني ي اولفاتوهذلاخيراف الفسقرةالألوىلامنالملرا ةالحلرا:الفرولتباأواتتخريهرااعد ا فعا

أناميتنعاعوناتشوغيلالفعرامولاسوخرةا،اوأالاحيتيوزا وناسوندااااااا)اا:انظرا الفعملالفيتاتنصاعل 

قضرائياأجرالفعراملاأواجزءًلامنها،اوأنايعراملاعمرافهاةراالحرتل الفالئقا،اوأناميتنعاعناكلاقولاأوا

 (.افعلاميساكرلمتهماو ينهم

 هذلاخيوراف الملورا ةاااودون اةتصري الفعملاتشغيلالفعراملايفاأعمرالاغريالملتسقاعليهرااوغريالمل

الاجيوزافصراحبالفعملاتوظي الفعرامولاا)ا:أنهااامناقرانونالفعملالفيتاتنصاعل نيلفثرامن اولفثالث

 .(يفامهن اغريالملهن الملدون ايفابخص اعملها
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 الفعملاأبةراباأوالفلسظي امناقبلاةعاالفكسالءااولإلسراءةسوءالملعرامل ا. 

 فو الفويتاتاوتقد اااارامنالفعمراف الفولفدةا وناحوقاوخراصو امونالفعمااااةعاالفكسالءاأمولاًلاأخذ

وخيتل الملبلغالملرافياةراختالفانووعالفتتشوريةاااا,اةتتشريلتامستوح ايتكابامنهرااجترابالفتتشريلت

،اهدفعامبلوغاشوهرياأواسونويافكسيلوااااةواايلوز اوةعدا خولالفعراملاإىلاأبوالململك ا.اوجه الفقدو 

اوةعوداأوالخلروجالفنهرائياايعملالفعرامللملبلغالملطلوباحت افواملا فعاإىلاولألمراغرافبراامراايصلاإمراا

هذهالملمرابسراتاتعداخمرافس اصرحي افنظرا الفعمولالفوذيااا.التهرامهاةراهلروباومناثماترحيلهالفقاري

يتحملاصراحبالفعملابسو السوتقدل الفعرامولاغوريالفاوعو يا،ااااا)اعل اأنانيينصايفامرا تهالألبةع

يدهمرااومراايرتتباعل اتتخرياافمامناغرلمرات،اوبسوو اتغويرياااوبسو الإلقرام اوبخص الفعملاوجتد

ا) .لملهن ا،اولخلروجاولفعو ةا،اوتذكرةاعو ةالفعراملاإىلاموطنهاةعدالنتهوراءالفعالقو اةونيالفطورفنياااا

زيرا ةاتكلس الفعمراف الفولفودةاعلو اأبةورابالفعمولامونااااااوعل الفرغمامناأنالهلدفامناهذلالفنصاهوا

أبوالفولقعافوالايوتمالفتوسوعايفاااااعل افماملايتحققااأنإالا,االفاعو ينياإىلاتوظي  فعهمااأجل

ةلايلزمونالفعمرالاةدفعهرااولجلمعيو ااأبةرابالفعملا فعاهذهالفرسو اايتحملاوملتوظي الفاعو ينيا

ترىاأهمي العرا ةالفنظرايفاهذلالفنصاوتركاعالق الفعراملافيمراايتعلقاةشؤوناإقرامتهاوحتديدهرااةونياا

إحضرابهافعقداعملاسرابيالملسعولامصدقامناجه اتعتمدهرااوزلبةالفعمولااالفعراملاولفدوف امعالشرتل 

 .اااوهذلالألمراسياراهمايفاحراف اتبنيهايفالفقضراءاعل امشكل الفعمراف اغريالفنظرامي ا

 عد اتالمالفعراملاناخ اموناعقودالفعمولاوافومافلحيلوفو ا ونامعرفتوهاحبقوقوها،اوهوذلااااااااا

جيباأنايكتبا)ا:ها الفعملالفيتاتنصاعل اأنخمراف األحكرا الملرا ةالخلراما اولخلماونامنانظرا

ويعدالفعقداقرائمرًااوفواكراناغوريامكتووبااا.اعقدالفعملامناناختنيا،احيتسظاكلامناطرفيهاةناخ ا

.ا،اويفاهذهالحلراف اجيوزافلعراملاوحدهاإثبراتالفعقداوحقوقهالفيتانشتتاعنهامميعاطرقالإلثبرات

 . (اوقتاويكونافكلامنالفطرفنياأنايطلباكتراة الفعقدايفاأي

 ارامم,إالامبولفق الفكسيلاالألقرابباحرمرانالفعراملامناةعااحقوقهالملدني امثلالفزولجاوزيرابة

 .لستغاللاهذهالفالط الفكسالءفبعاااأتراح
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 خمرافس اةعااتطبيقراتاأحكرا الفكسراف افقولعدالفشوريع الإلسوالمي احيوثاتنهو الفشوريع اااااا

أحكورا الفكسرافو اةوضوعهراالفورلهنااااايفاحنياأنا,الإلسالمي اعنالالستغاللاولفظلماولفتعا ا

 .افهاةرابتكراباهذهالملمرابسراتاتام لمتيرازلتاوحقوقاولسع االفكسيلتعطيا

  ا.خمرافس اةعااأحكرا الفكسراف افنظرا الالجتراباةراألشخراصالفصرا بامؤخرًلايفالململك

 لفتعقيدلتالإل لبي اولفتنظيمي الفيتاتكتن اأحكرا الفكسراف احيثايرتتباعليوهالفكوثرياموناااا

لملتعلق اةرافتتشريلتاولفتصديقراتاولملولفقراتاوةالغراتالهلوروباممورااتاوببايفااااالإلشكراالت

 .عد امنالألجهزةالحلكومي اعناأ لءامهرامهراالفرئيا ااإشغرال

  والهليئراتالفعمرافي اةرافقضورايراالملرتتبو اعلو انظورا الفكسرافو اوالفتوتخراااااااامكراتبالفعملالز حرا

حيوثااا,يعوولااباةرافعرامولاومونااالفضراإحلراقممرااترتباعليهااجلهراتللفشديدايفاعملاهذها

 .ق افهاةهراالنظرامي اويصب امعرضرًاافلعقوة األسبراباالاعاإقرام يبق ا ونا خلاأواحت ا

 حيثايقو اةعاالألفرل اةراسوتقدل الفعمرافو ااا,النتشراباظراهرةاجترابالفتتشريلتاةغروالفرتة ا

 ا.ا"لفارائب "ةهدفالفرتة اويظهراهذلامناخاللامرااأصب ايعرفابالفعمراف ا

 ناأغلوبالفعمرافو الفولفودةاالاتعمولافودىالفكسيولاصوراحبااااااااإحيوثاا,الاعل الفنظرا الالحتيرا

لفتتشريةاوإمنرااتعملافدىاجهراتاأخرىا،اممرااجيعلاهذهالفعمراف اوكذفمالملشغلاهلومايفاا

يعورتفاةهورااااقوداالاالفعقوو اةينهموراااااألنوضعاغريانظرامياوالاحيسظاحقاأيامنالفطورفنياا

باببالفعملايفاحراف الخلالفاةينهاوةونيالفعرامولاااوغرافبرًاامراايبرا ا.قرانونراايفاحرالالخلالفا

وضعاغريانظرامياوةودونااةيصب الفعراملاومناثماالفعراملاهروبتبليغالجلهراتالألمني اةإىلا

 . خل

 لفعمولاااوأبةوراباالألسوراموناجرانوباااالفتظلمراتاةعابصدتالجلمعي افقداومناجرانباآخرا

للاأبةورابااأوالختالسوهمافوبعااأمووااااتتضمنالفشكوىامناتصرفراتاوهروباةعاالفعمورالا

ااا.لفعملاأواعد اتت يتهمافألعمرالالملتسقاعليهراا

   والتعليم الرتبية وزارة -7
ااااااااااالحلووقايفالفتعلوويمامووناأهوومالحلقوووقالألسراسووي افكرافوو الألفوورل اأيوورًااكرانووتاهويووراتهماأواأوضووراعهماا

تاوقداحرصتالفدوف اعل اتوفرياهذلالحلوقاوضومرانالفتمتوعاةوهاوبصودتافوهاميزلنيوراااااااا,االفقرانوني 
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وبغماجهو الفوزلبةايفامتكنيالألفرل امنالحلصولاعل اتعليماجيدافقودابصودتالجلمعيو اااا.اضخم 

يعو ااتكش اعناقصوبهلراامجل امنالملالحظراتاعل اأ لءاوزلبةالفرتةي اولفتعليماولألجهزةالفتراةع ا

-ا:ومناأةرزاهذهالملالحظراتا.ألسبرابامتعد ةا

 لملدلب اوعد اكسراي الفسصولالفدبلسوي االفتكد الفشديدايفامدلب اةعاالملنراطقاةابباقل ا

 .اتيعرابالألعدل الفكبريةامنالفطالبالس

 افتعليمي اوتستقدافلصيران الفدوبي الاتصل افلعملي الافلمدلب اوهيلملبرانيالملاتتجرةااسوء. 

 عليميوو الملهموو افلعمليوو افرالفوسوورائلالفتلشووكوىاالملوودلب ايفالملنووراطقالفنرائيوو امووناعوود اتووو

 .لفتعليمي 

 ملعلمنياولملعلمراتايفاةعاالملدلب اقل اعد ال. 

 اياورافرنايوميورًااإىلامدلبسوهنايفالملنوراطقاااالستمرلباوقوعاحول ثامتسراوي افلمعلمراتالفالتوياا

 .نرائي امعاعد اتتمنياوسرائلانقلامنراسب لف

 اا ثبوتيوااراةشتناإحلراقالألطسرالالفذيناالاميلكووناأوبلقوااالالتبراععد اوضعاقولعداثراةت اولجب ا

لنتشورابالألميو اةونيالألفورل اعودمييااااااايتاوببايفاممورااقوداااا-ماةهورااألسبراباالاعالق اهلوا–

وةوونياأةنووراءامووولطننياالاحيرصوووناعلوو السووتخرلجاأوبلقاثبوتيوو األةنوورائهماأواا,لجلناووي 

 .امنهرااألسبراباعرائلي اأةنراءهمحيرمونا

 مراازلفتاهنراكاشكراوياتقد افليمعي امنالملعلمونياولملعلموراتاةاوبباعود اتعييونهماعلو ااااااا

بغمالفتقود اااياتحقونهرااأواعد اترقيتهماإفيهرااأواعد اماراولتهماةزمالئهمالملاتويراتالفيت

 .لفوزلبةايفاهذلالجملرالااأحرزتهلفكبريالفذيا

 باوخراصو ايفالملرحلو ااابصداشكراوىاتتعلقامبمرابس الفعن الفلسظياوالجلادياضودالفطوالاا

 .الالةتدلئي 

 ههاوجي اأهلي افلبنراتا وناأسبراباحرمراناةعاالحملرافظراتامنافت امدلب. 

 فراأمووراكناللحلوودامووناقبووولاأةنووراءاوةنووراتاغووريالفاووعو ينيايفالملوودلب احبيوو اعوود اتووواا

إكمرالالفدبلس ايفاحرالاعد اجتديدالإلقرامو اولفويتاحتودثايفااااامناهموكذفمامنع,ةراملدلب 

ا.أواببالفعملااتتعلقاخبالفراتاةنيالألباولفكسيللفغرافباألسبرابا
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 ملعلمووراتاوقلوو الفوودوبلتالفتدبيبيوو الملعلموونياولافووبعاضووع الملاووتوىالفعلمووياولفرتةووويا

وقداالحظتالجلمعيو اااالفتولصلامعالفطالبتهمايفلولفتعليمي افرفعاماتولهمالفعلمياوقدب

 .ملزلوف امهن الفتعليماافلمعلمنيبخصاةتقديرالفتوجهاالشرتل الستخرلجا

 ايفالملدلب الخلراص امناقل ابولتوبهماوتتخرهورااوكثورةااالفاعو ينياشكوىالملعلمنياولملعلمراتا

نراسوباالخلصومراتالفيتاتتماةودوناحوقاوحتميلوهماأعبوراءاتدبياوي اوإ لبيو اكوبريةاالاتتااااااا

تر  الفوزلبةايفاوضعاحداأ ن األجوبالملعلمنياكذفماعليهاوانولملقراةلالملرا يالفذياحيصلو

ولملعلمراتايفاهذهالملدلب اممرااأحدثانوعرًاامنالالسوتغاللاموناقبولالملوالكاهلوذلالفوضوعااااااا

والايقراةلهراازيورا ةايفااالألموبا،افراملدلب اترفعالفرسو اعل اأوفيراءوخراص اةرافناب افلمعلمرات

 .املعلمنياولملعلمراتللألجوباأوابولتبا

 ارابالفبعاالآلخرالفشكوىامنالحملراةراةافبعاالملعلمنياولملعلمراتامناجه الإل لبةاعل اح

 .االعتبرابلتاشخصي 

 ملوضوعي اولإلنصرافحتويلالملعلمنياإىلاإ لبينياةقرلبلتاإ لبي االاتلتز امبعرايريال. 

 تعروامعلمنيايفاةعاالملدلب افالعتدلءامناقبلالفطالبا ونالفبحثاعناحلوولاختسو ااا

 .منالالحتقراناةنيالفطالباولملعلمنيا

 إ بلجامسراهيماومبرا ئاحقوقالإلناراناضومنالملنوراهجااااأهمي قداأكدتاعل االجلمعي اأنبغما

بغوماأنالفووزلبةاقوداااااضو اومودبو ااةشوكلاولااملايتمهذلالألمراإالاإنا,ولملقربلتالفدبلسي ا

ومطلوبامنهراالفقيرا اةودوباااحلقوقالإلنارانايفاإ لبلتالفتعليمايفافرتةاسراةق اراأنشتتاجلران

ومعاافومافقوداالحظوتاااايفانشراثقراف احقوقالإلنارانالفيتاتعن اةهرااهيئ احقوقالإلنارانا

تعليماويؤمولاالجلمعي اجهو اتبذهلراالفوزلبةافتحقيقاأهدلفامشروعالمللماعبدلهللافتطويرالف

 .أناحتققاهذهالجلهو اأهدلفهراا

 ةولاوب افليمعيو الفعديودامونااااالملرجووةاالفتعديالتايفالملنراهجاولملقربلتاملاحتققالألهدلفا

مناةعاالملعلمنياحولاعود امنراسوب اهوذهالملنوراهجاااااولفشكراوىامنالفطالباوأوفيراءاأموبهما

 .فبعاالملقربلت

ا
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 الصحة وزارة -8
تعن اةرافصح الفعرام اوتوفرالفرعراي ا"لألسراسيافلحكماعل اأنالفدوف امنالفنظرا ا(ا13)نصتالملرا ةا

لحلكوم ايفابصدامبورافغاكوبريةاجودًلايفاااااوحتقيقرًااهلذلالهلدفافقدالستمرت".الفصحي افكلامولطن

وتاويلاا.افضومرانامتتوعالملوولطننياولملقويمنياةهوذلالحلوقالألسراسوياااااااافوماواميزلني الفدوف افتحقيقا

برابامائوفيهرااعل احتانياماتوىالفرعراي الفصحي ،اإالاأناأغلبالجلمعي احرصاوزلبةالفصح اوك

جتايداهذلالالهتمرا اعل اأبوالفولقعااوافماةاببامجل اكبريةامنالملالحظوراتاااملايروللملولطننيا

فيموراااعل الخلدمراتالفصحي ابصدتهراالجلمعي اولفيتاحتر الألفرل امنالفتمتعاةهذلالحلوقاوتتمثولااا

ا:يلي

 سيراتاخراصو ايفالحملرافظوراتالفنرائيو اموناقلو ايفالفكوول بالفطبيو ااااااااتعرانيالفكثريامنالملاتش

ا.وضع ايفالإلمكرانيراتا

 ضع اكسراءةالفكرا بالفبشريامنالملمرابسنيالفصحينياةصس اعرام اوقل اخوربتهماوخراصو ايفااا

لملمرابسنيالفصحينيالفولفدينامناحوديثيالفتخورجااافهنراكاناب اكبريةامناا,لألمراكنالفنرائي 

 .قليليالخلربةا

 ا.قداتصلاإىلاعرا اكراملفسرتلتالفطبي اولعيدالمللالملرض اعل اتتخراحصو

 حيورالاااةوتنابغماوجو اتعليموراتاا,الستمرلبالملاتشسيراتايفابفاالحلراالتالملرضي الفطرابئ ا

فرالفاوريرايفاماتشوسيراتاااللملريااإىلالملؤساراتالفصحي ايفالفقطراعالخلراصاعندمرااالايتووا

 .لفدوف 

 ختلس اسولءالفتراةع افوزلبةالفصوح اأوافلقطراعوراتاااضع الفتنايقاةنيالفقطراعراتالفصحي المل

 .ماتوىالأل لءابفعيفالفعاكري اأوالجلرامعراتامبرااياهما

 زيرا ةامعدالتالنتشراباأمرلواخطوريةامثولالفاورطراناخواللالفاونولتالألخوريةايفاةعوااااااااا

ولستحدلثامرلكزامتخصص املعراجل ااقيقاألسبراباهذهالفزيرا ةالملقلق لملنراطقا وناتوضي ا 

 .لوايفاهذهالملنراطقاهذهالألمر

 قل الألسجلرةاممرااحيولا وناتقديمالفعالجاولفرعراي الفصحي الفالزم املناحيتراجهورااولفتاوببااا

 .يفاتدهوبالحلراف الفصحي افلمرض 
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 لستمرلبالملرلكزالفصحي ايفامبرانياماتتجرةامعظمهرااقديماومتهرافماوالايصل افتقديمابعرايو اا

 .اسنينياأوالإل لبينيبراءاأوالفوضع اماتوىالفعراملنيافيهرااسولءالألط,اصحي ا

 اراقمالفطيبايفاكثريامنالملاتشسيراتضع اتتهيلالفكول بالإل لبي الملاراندةافلط. 

 شكوىاةعاالملاتشسيراتامناقل الفتيهيزلتالفطبي اوقد الملوجو امنهراااوضع اصويرانتهرااا

اا.اميزلني اضخم ابغمامرااخيصصافلصح امنا

 لملعلنامناقبولااالالهتمرا بغما,سيراتالحملرافظراتلبتسراعاناب الألخطراءالفطبي اخراص ايفاماتش

اا.قيرا لتالفوزلبةاةرافعملاعل الحلدامنهراا

 لفكلوياوقوداااضع الفتعويااعنالألخطراءالفطبي اوالفيتايتابباةعضهراايفالفوفراةاأوالفعيزا

 .ياراهمازيرا ةامبلغالفدي الفشرعي الملقرامؤخرًلايفازيرا ةامقدلباهذلالفتعويا

 لتييي اولضوح احيوثاتوتغريالخلطوطاةوتغريالملاوئوفنيايفاااااااقطوراعالفصوح اإىلاإسورتاااابلفتقرا

 ا.لفوزلبة

 حي الجملهزةايفاةعاالملنراطقالفنرائي اولفقرىالفويتاالفصاأوالملرلكزالملاتشسيراتاوجو اةعا

تزويدهرااةرافطولقمالفطبي الفالزم اممرااحر الفاكرانايفاتلومالملنوراطقامونااااالاملايتماتشغيلهرااو

 .لالستسرا ةامنهراا

لالجلمعي اتعلقاآمورالاعلو امورااوضوعاموناخطوطاموؤخرًلاافلنهووواةراخلودمراتااااااااااومعاافمافالاتزل

 .لفصحي ايفالململك ا

 املدنية اخلدمة قطاع -9
جهزةاوامؤساراتاهذلالفقطراعاةشكلاعرا ااأشرتكافيهرااتمنالملالحظراتالفيتاالبصدتالجلمعي اعد 

وزلتاحبوقااوافمامناخاللامراايصلامناشكراوىامناموظسنيايفاأجهزةاحكومي اخمتلس اعوناجتورااا

.الملوظسنياينتجاأغلبهرااعناعد الفتزل الملائوفنيايفاهذهالألجهزةاةرافنصوصالحملد ةافضولةطالفعمولا

ا:يتتيوتتمثلاأةرزاهذهالملالحظراتافيمراا

 تزل اةضولةطاولضح اأوافلستغاللالفالط امناقبلاةعاالملائوفنياملعراقب الملرؤوسنيا ونالال

 ا.بيفإلجرلءلتالملنظم افلتت يبالإل لاتبراعل



66 
 

 ولحلراحو افلساوورا الإل لبياولملتمثوولايفالحملاووةي الفوويتاحتوور اااالجلوورا ةملعراجلوو اغيورابالا

لملؤهلنيامنافرصاوظيسي اوكوذفماحيوبالملعلوموراتاعونافورصاوظيسيو ايفالفكوثريامونااااااااا

لألجهزةالحلكومي اةهدفالستغالهلرااألغرلوالحملاوةي اولفعالقراتالفشخصوي ايفاةعواااا

ا.لألحيران

 لملوظسنياسولءامناحيثالفرتقيراتاأوالالنتدلباأوامون الإلجورازلتااااعد احتقيقالفعدلف اةني

ا,وكذفماعد اوجو اضولةطا قيقو ايفالفرتشوي افلودوبلتالفتدبيبيو ااااا.أواتوزيعامهرا الفعمل

لفشخصوي ايفالفقورلبلتاالتااالفشكوىامنالحملراةراةاولحملاووةي اوتوتثريالفعالقوراتاااااوكثرة

 .لفعالق 

 لفتعراملامعاتظلمراتهماضدابؤسرائهماحيوثايعوو ااااشكوىاةعاالملوظسنيامناعد الجلدي ايف

لفتظلمايفالفغرافباإىلالفشوخصالملوتظلماضودهامموراايتاوببايفالفنهرايو اإىلاعود الالنصورافااااااااا

باحلوراقالفعقوةو اةوهاةاوبااااإوحتميلالملوظ الملشتكيالملائوفي اوحرمرانهامناحقهاوكوذفماا

 .تظلمه

 ل اممرااحورالا ونالالسوتسرا ةاااةقراءانظرا الخلدم الملدني ا وناتطويرابغماصدوبهامنذافرتةاطوي

منالفتطوبلتالإل لبي الفيتاتضمناحقوقالملوظسنياواتزيدامناكسوراءتهمامبوراايونعكساعلو ااااا

 .نلفوفراءامبتطلبراتاحقوقالإلنارا

 هنراكاحراج امراس افتحديداجه احمرايدةافلسصولايفالفنزلعوراتالفباويط اولفتظلموراتالفويتاااااا

 .يقدمهراالملوظ اضدامرؤوسيها

 يفالألخذاةتسرافيباإ لبيو اتقليديو اوبوتينيو اممورااحيوولا ونااااااارينلملديلستمرلبالفكثريامنا

 .متكنامرؤوسيهمامنالفقيرا امبهرامهماةرافشكلالفذيايضمنالفوفراءامبتطلبراتاحقوقالإلناران

 شكوىالفكوثريامونالملاوتسيدينامونالخلودمراتالحلكوميو اخراصو الألجهوزةالخلدميو امونااااااااااا

ممورااا,ادهراايوانياوطوولالإلجورلءلتاوتعقاالفالمبراالةاوإسراءةالملعرامل الفيتاجيدونهراامونالملووظساا

نياموعاهوذهالألجهوزةاةوتنهماالاياوتطيعونااااااملتاببايفاوجوو اشوعوبافودىاأغلوبالملتعوراااااا

 .لحلصولاعل احقوقهماأوالخلدمراتالفيتايطلبونهرااإالامناخاللالفولسط 
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 يفااناوبيراًاالحظتالجلمعي اترلجعرًاايفاأ لءاةعاالإل لبلتالحلكومي الفيتاحققوتاحتاونرًاااا

وهذلايثريالفتاراؤلاحولاوجو اقولعداميكنالفعمولاةهورااتضومناااا,افرتلتامراضي اايفاأ لئهرا

اشخصوي الالستمرلبي اوبفعاجو ةالأل لءاةشكلامؤساياوفيسالعتمورا ًلاعلو الجتهورا لتاااا

 .أواتقراعدهراايفاترلجعالأل لءالصحراةهراانتقراليتاببال

 اوتسيديناالفشكوىامناعد اوجو اجهراتاحمرايدةا لخلاهذهالألجهزةافلنظرايفاتظلموراتالملا

 .مناخدمراتهرااوإناوجدتافهياغريافعراف ا

 لفتتخرايفالحلصولاعل الفرتقيراتابغماصدوباقرلباةرافامراحاةراستمرلبالفعوالوةالفاونوي املوناااا

 .لملرتب امنةلغالفدبج الألخريةا

 لخنسراواكسراءةالأل لءايفاأغلوبالألجهوزةالحلكوميو امموراالحلوقالفضورباحبقووقالملوولطننيااااااااا

لملعرامالتالفيتامض اعليهوراااالفكثريامنفقدابصدتالجلمعي ا.ازةالملتعراملنيامعاتلمالألجه

وهوذلاحيوتمالفبحوثاااا,اسنولتا وناأنايتمالفبتافيهرااأواإجيرا احلولامنراسب األصحراةهراا

 .عناحلولافعراف افلتغلباعل اهذهالإلشكرافي ا
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  واملمارسات الواقع:  اإلنسان حقوق :القسم الثالث 

لحلقووقالملدنيو اولفايراسوي اولالقتصورا ي ااااااأةرزملنراقش احرالاعد امنااخصصهذلالفقامامنالفتقريرا

لحلوقايفاا:الآلتيو الفيتابأينرااإفرل هرااةقاماخراصانظرلاألهميتهراااوتتمثلايفالحلقوقا,اولالجتمراعي ا

يفاهوذلالجلوزءاقضوي الفساورا ااااااكمرااأضسنرا.الملاراولةاولحلقايفاحري الفتعبرياولحلقايفالفعيشالفكريم

وسييدالفقرابئالفكريماأننرااقداأضسنراايفاهذلا.الفاليبالفكبرياعل امتتعالألفرل احبقوقهمنظرلاألثرهراا

ا,مونالنتهراكوراتاحلقووقهماااااخورابجالململكو ااانولفاعو ياونلملولطنيتعروافهااملرااراخراصاللفتقريراجزء

جتوراوزلتامونااامونااحيثابأينرااحراج افذفماةنراءاعل امرااتلقتهالجلمعي اامناشكراوىاوموراابصودتهااا

اولملنتديراتاالالإلعال خاللاوسرائ

 املساواة

يورااأيهوراااا))مبدأالملاراولةاةنيالفنرا اوعدهراامبدأاأصيالايفالفشورعالالسوالمياقورالاتعوراىلااااااأقرالإلسال 

«اتقوراكماأكورمكماعنودالفل وهااااأاوجعلنراكماشعوةرًااوقبرائلافتعورابفولاإنااوأنث خلقنراكمامنااكرااإنرالفنرا ا

فويسافعرةوياعلو اعيمويا،اوالااااا)هاوسولمااكمراابوياعنالفنيباصول الهللاعليواا(ا31:الحليرلت)

كموراااا.ا(فعيمياعل اعرةيا،اوالاألمحراعل اأةياا،اوالالةيااعل اأمحرافضولا،اإالاةورافتقوىاا

لفنورا اا)اا:أقرالإلعالنالفعراملياحلقوقالإلناراناهذلالملبودأاحيوثانوصايفامرا توهالفاوراةع اعلو اأناااااا

لفقورانونا ومنوراامتييوزا،اكمورااااااالفقورانونا،اوهومايتاوراوونايفاحوقالفتمتوعاحبمرايو ااااااا مجيعرااسولءاأمرا

نصتالفسقرةالفثرانيو امونالملورا ةااااو(.ايتاراوونايفالفتمتعاةراحلمراي امناأيامتييزاينتهماهذلالإلعالنا

تتخذالفودولالألطورلفايفاهوذلالمليثوراقالفتودلةرياااااا"لفثرافث امنالمليثراقالفعرةياحلقوقالإلناراناعل اأنا

قاولحلريراتاكراف الملنصوصاعليهوراايفاهوذلالمليثوراقاااالفالزم افتتمنيالملاراولةالفسعلي ايفالفتمتعاةراحلقو

أقورالفنظورا الألسراسويااااو.."امبراايكسلالحلمراي امنامجيعاأشكرالالفتمييزاةوتياسوببامونالألسوبراباااا

لحلكومايفالململكو ااا)افلحكمايفالململك ايفامرا تهالفثرامن احقالملاراولةاةنيالفنرا احنيانوصاعلو اأنااا

ا(.وبىاولملاراولةاوفقالفشريع الإلسالمي قو اعل اأسرا الفعدلاولفشيلفعرةي الفاعو ي ا

ااوبغماهذهالفضمرانراتالفشورعي اولفنظراميو اافقودابصودتالجلمعيو اةعواامظوراهرالالنتهوراكاملبودأااااااااا

ا:يتتي،ميكناإمجراهلراايفامرالملاراولة
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 شكوىاةعاالملولطننيامناحرمرانهمامونالفتمتوعاحبقووقالملولطنو اكغريهوماسوولءافيموراايتعلوقااااااااا

ا.حقوقهمالألخرىاةرافعملاأوالفرتقي اأواممرابس 

 لفتبرايناغريالملربباةنيالملنراطقايفاماوتوىالخلودمراتالحلكوميو اخراصو االتالفعالقو الملبراشورةااااااا

 .حبقوقالإلنارانامثلالفتعليماولفصح اولخلدمراتالفبلدي اولملراءاولفكهرةراءا

 لفتعبرياحري احقوقهمالألسراسي ايفالفتعليماوالفعملاوعل االحلصولمنااةعاالملولطننيامعرانراة. 

 لفتمييزاضدهناامنلألجهزةالحلكومي ااةعارانراةالفناراءايفامع. 

 قووراتالفشخصووي اعوود الالفتووزل الملنضووبطامببوودأالملاووراولةايفافوورصالفعموولاحيووثاتتووتثراةرافعالاا

 .اولحملاوةي اولفنسوا

 ابدأالملاراولةايفاتعراملهراامعالملقيمنيمبعد الفتزل اةعاالألجهزةالحلكومي ا. 

 التعبري حرية

يتوقو اعليوهالفتمتوعاااااممراولستقراءالملعلوم امناأهمالحلقوقالألسراسي افإلناراناايعدالحلقايفالفتعبري

مونااا(ا19)وقدانصتالملرا ةا.افبدوناهذلالحلقاتصب اةقي الحلقوقامعرض افالنتهراكا,ةبقي الحلقوق

فكولاشوخصاحوقالفتمتوعاحبريو الفورأياولفتعوبري،اااااااا”ا:الإلعالنالفعراملياحلقوقالإلناراناعلو اأنا

 ونامضورايق ،اوفو الفتمورا الألنبوراءاولألفكوراباوتلقيهوراااااااااهايفالعتنوراقالآلبلءاويشملاهذلالحلقاحريت

لمليثراقالفعرةياحلقوقالإلنارانااتضمنكمرااا"اونقلهرااإىلالآلخرين،اةتي اوسيل او ومنراالعتبرابافلحدو 

لحلقايفالإلعال اوحري الفرأياولفتعبرياوكوذفمالحلوقايفالسوتقراءالألنبوراءاولألفكوراباااااا(ا12)يفامرا تها

ملرا ةالفثرامن اموناالانصتو"اراالعتبرابافلحدو الجلغرلفي ونقلهرااإىلالآلخريناةتياوسيل او ومنوتلقيهراا

حري الفتعوبرياعونالفورأيامكسوفو امبختلو اوسورائلااااااا""عل اأنايفالململك الفنشراوانظرا الملطبوعرات

باوقداشهدتالفسرتةالفيتايغطيهرااهذلالفتقريورالسوتمرلاا".الفنشرايفانطراقالألحكرا الفشرعي اولفنظرامي 

حودااأوسرائلالإلعال ايفامنراقش الفكثريامناقضرايراالفشتنالفعرا اةشسرافي اوأصبحتاشوبك الالنرتنوتاااا

أهماقنولتالفتعبريالفيتايليتاإفيهراالألفرل افتنراولالفقضورايراالفويتاجيودوناصوعوة ايفاطرحهورااعوربااااااا

موعااومعاافمافقدالستخد الفبعااهذهالفوسيل افتصسي احاراةراتاخراص اا.وسرائلالإلعال الفتقليدي 

إالاأناافماالايقللامناأهمي اهذهالفوسيل ا,اوصلتايفاةعضهرااإىلالفتشهرياولفتيري االآلخرلفبعاا

يفالفتعبريالملشروعاعنالفرأياوكذفماقيرا ا بج الفرضرااعنداشرحي اكبريةامنالملوولطننياجتوراهامورااااا
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م اأواخمرافستهرااتقدمهاأجهزةالفدوف الملختلس امناخدمراتاأوافيمراايتعلقاةرافتزل اهذهالألجهزةاةراألنظ

وقدابصدتالجلمعي احمراوالتافلحدامناحقالألفرل ايفالفتمتعاحبقالفتعبرياولحلصوولاعلو ااا.اهلرا

ا:لملعلوم اومناافم

 يفاقضرايرااعرام اسولءاموناخواللالفصوح اأواعوربااااااآبلءتوقي اةعاالألشخراصافنشرهما

نالفنظورا اام(ا11)ويبدواأنالألجهزةالألمني اتاتخد امرااتضمنتهالملرا ةاا.شبك الالنرتنت

..."احيظرامراايوؤ ياإىلالفستنو ااا"لألسراسيافلحكماحولاوسرائلالإلعال اواحتديدًلاعبرابةا

وهوذلاا.افتربيرالفتوقي اوحرمرانالألفرل امناهذلالحلقالألسراسياومعراقبتهماعل اممرابسته

مراايؤكدا عوةالجلمعي ايفاتقرابيرهراالفاراةق اإىلاضبطاهذلالفونصاوتقييودهاةشوكلاولضو ااااا

ويفانسسالفوقتامينوعالفتعودياعلو ااااتخدلمهاإلعراق الحلقايفالفتعبري؛افلحيلوف ا ونالس

 .ةهماةدوناأياسببامشروعاحيراةالفنرا الفشخصي اأوالفتشهريا

 لفتبراينالفكبريايفاماتوىالفشسرافي اةنيالفصح اوهوامراايشورياإىلاماوئوفي اةعوااااا

لفرقراةو ااامنالفتمتعاحبوقالفتعوبرياموناخواللالملبرافغو ايفاممرابسو ااااااالحلدبؤسراءالفتحريراعنا

 .نشراةعاالملوضوعراتاإجرازةوعد االفدلخلي 

 وناإةدلءاسبباولض افوذفمااالحليبتعرواةعاالملولقعالإلفكرتوني افإلغالقاأوا 

ضولةطانظرامي اولضح افايراس الحليباتكوناحمد ةامبدةازمني اواتلوز ااممراايتطلباوضعا

،اوعود االجله الملائوف اةبيراناسببالحليباوتكسلاحوقالالعورتلواعلو اقورلبالحليوبااااا

 .ولألفرل ناتركهرااالجتهرا لتالفليرا

 إحيرا الفصح ايفاةعاالحلراالتاعنانشرامقوراالتاتتنوراولاأ لءاةعواالألجهوزةااااا

 .هرااإىلانشرهرااعل اشبك الالنرتنتصحراةألحلكومي اولضطرلبا

 ةعاالفصح اتنشراأحراءاوصوباألشخراصا ونامولفقتهماوأحيرانورااتنشورهراابغمورًااااا

 .راتهمرًااعل احقوقالآلخريناوخصوصيعنامعرابض اأصحراةهرااممراايعداتعدي

 حمراوف اةعاالملائوفنياحرمرانالملولطننيامناحقهومايفالفنقوداموناخواللالفتهديوداااااا

اأوقوراالتاالملأوالفضوغطاعلو اةعواالملاوئوفنيايفالفصوح املنوعانشوراااااااا,اةرافشكوىالفكيديو اا

 .تعلقاةتجهزتهماأواوزلبلتهمفيمرااينقديالفطراةعالفتحقيقراتاالتالف
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 يفاا وباهيئوو الفصووحسينيالفاووعو ينياعوود اتسعيوولموونالفصووحسينياةعووااشووكوىا

وهذلالألمورايتطلوباتعوديلاالئحو الهليئو امموراااااااااولفدفراعاعناحري الفتعبرياولفنشرامحرايتهم

 .عل الفوجهالألكملاميكنهراامنالفقيرا امبهرامهراا

االرقاةية األجهزة صالحيات وحمدودية السساد

لالستيالءاعل الملرالالفعرا اااراناسولءامناخالليعدالفسارا امناأهمالملمرابسراتالفيتاتنتهماحقوقالإلن

أواإهدلبهاأوالفتعا ايفالملعرامل اأوالحلرمرانامنالحلوقاأوالفرشووةاأوالسوتغاللالفنسووااولفاولط اأواااااا

لفرتلخيالملتعمدايفاتنسيذالملشرابيعاةهدفالحلصولاعل امزليراامعين اأواجتيرياتنسيذهراافلمقورةنياأواا

لفيتالتاعامدلهراايفاهذهالملمرابسراتاا.ستيالءاعل اخمصصراتهرااأصحرابالملصراحلاأواعد اتنسيذهراافال

لفانولتالألخريةاتتاببايفاتر يالالحوللالملعيشي افلنرا اوزيرا ةالفسيوةاةنيالفشرلئ الالجتمراعي ا

ةطرقاغريامشروع اوشعوبالألفرل اةتنهماغرياقرا بيناعل الحلصوولاعلو احقووقهماإالاموناخواللاااااا

هذلايعودالكوربااااأنوالشمااسرائطافلحصولاعل امرااهواحقاهلموسرائلاغريامشروع اأوالفبحثاعناو

ا.لنتهراكافلحقوق

اوقدابصدتالجلمعي اخاللالفسرتةالفيتايغطيهراالفتقريراتزليداكش احراالتافارا اإ لبياومورافيامتا

وكرانامناأةرزهرااتهريبامنتيراتانسطي اوزيووتامكوربةاااالفصح اةشكلامكث عد امنايفااكشسهرا

وتظهورامؤشورلتالفساورا اولضوح ااااا.اكي األبلضيايفاةعاالملنوراطقا،اولفتالعبايفاإصدلباصكوكامل

غماعل الفرنراطقالملفلعيراناةرافنظراإىلاتر يالفبني الفتحتي اوكذفمالخلدمراتالألسراسي ايفالفكثريامنا

وتتكيدالفقيرا ةاعل اوجوبالفوفوراءاةراخلودمراتاااابصدالحلكوم اميزلنيراتاضخم افألجهزةالملعني منا

سيولاجدةاقداكشستالفعديداموناأوجوهالفقصووباولفساورا اوتضورابباااااااوالاشماأناكرابث .افلمولطنني

وبغماصدوبالألمرالمللكياةتشكيلاجلن افتقصياأسبراباوقوعاهذهالفكرابثو اا.الملصراحلاوغيرابالفتنايق

را ةافلتعراملالفصوراب اموعاااجلومعراقب الملتاببنياولستبشرابالملولطننياةهرااكتهمامؤشراعل اإبل ةالمللمال

وامهمرااعالامنصبالملتوبطنيافيه،اوبغمالنتهراءالفتحقيقوراتالفويتاقراموتااااالفسارا اأيرااكرانتاأشكرافه

عل الملتوبطنياأثراباتاراؤالتاكبريةاحوولااانهرائي احت الآلنةهراالفلين ،اإالاأناعد اصدوباأحكرا ا

وفعولايفاقورلباإنشوراءاهيئو ااااا.المللكي ايفاحمرابة الفساورا االإلبل ةلألجهزةالحلكومي اعل اتنسيذااقدبة

نايتاوببرانايفاحرمورانااايرااياهمايفالحلدامناحراالتالفسارا الملورافياوالإل لبيالفلوذاامكرافح الفسارا ام
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صالحيراتاولسوع اوأناااهلرافرالجيباأناتتوارامنالفقيرا امبهرامهلهليئ اوفتتمكنا.الفنرا امناحقوقهم

ةعضوهرااةعضورًاايفااااكوياتودعمااحتد الفعالق اةينهرااوةنيالهليئوراتالفرقراةيو الحلرافيو اةشوكلاولضو اااااا

ا.لفرقراةي اراتنرازعالالختصراصامبراايضع اأ ولبهالحيلوف ا ونمولجه الفسارا اوف

 يولنالملرلقبو اا)افقداشهدتالفسرتةالفيتايغطيهرااهذلالفتقريراحتانرًااطسيسرًاايفاأ لءالألجهزةالفرقراةي ا

لجلهترانايفاإعوالناتقورابيراتكشو اجتوراوزلتاااااهراتراناحيثاةدأتا(اوهيئ الفرقراة اولفتحقيقاا لفعرام

امرازلفتوراا(ا  يوولنالملرلقبو الفعراموااا)اعل اوجهالخلصوصااوهمرااإالاأنومي ،يفاعد امنالألجهزةالحلك

اسبقاوأنالفذيانيةاببانظراميهمراالحلرافياةشكلاولسعاغرياقرا بتنياعل الفقيرا اةدوبهمراايفالفرقراة 

تمكنراامنالفقيورا اةودوبهمرااااتمنالفصالحيراتافالمزيدالجلهتنياةضروبةاتعديلهمرااملن طرافبتالجلمعي ا

 اولفتحقيقامعاءف،افمحدو ي الفصالحيراتاوعد امنحهمرااسلطراتاعراجل ايفالملارارافشكلالملطلوباة

لز يورا اااياراهمايفأياشخصاتثراباحوفهاشبهراتامعرامالتاخمرافس افألنظم اأواتوب ايفاقضرايراافارا ا

ا.حراالتالفسارا ا

إفيهافإنامناأةرزاموراامتابصودهايفاااالإلشرابةاتوإضراف اإىلالفسارا الإل لبياوالملرافيالفذياسبق

ا:ايتتيلفانولتالألخريةامرااايفاتعلقاةتنسيذالملشرابيعالفضخم الفيتاةدأتمرااي

 ذابغمالالعتمرا لتالملرافي الفضخم لفتتخرايفاتنسيذالملشرابيعالحلكومي اوسوءالفتنسي. 

 عد الالفتزل اةراملولصسراتالملتسقاعليهراافتنسيذالملشروعامناجه الفشركراتاأوالجلهراتالملنسوذةاا

 .لفرقراةي اروعا،اوغيرابا وبالجلهراتفلمش

 صوصاهلورااأضوعرافاموراايتطلبوهاااااافوبعاالملشوروعراتاخيااا,الملبرافغ ايفاتقوديرالفتكلسو الملرافيو ااا

 .تنسيذهرا

 قدبتهرااعد اافماانتجاعنوقداا,احصراتنسيذاالملشرابيعالفكربىايفاعد احمدو امنالفشركرات

 .اإىلالالستعران اةعمراف اغريامؤهل عل اتنسيذالملشرابيعايفالملد الحملد ةاولضطرتا

 عالناقبولاترسوي الملشوروعاااالإلةتسلوبالفتعميدالملبراشرافبعاالملشرابيعالفكربىاةدوناالألخذ

 ا.الستقبرالالملالحظراتاعل الجله الفيتايتماتعميدهرا

  تستقدالفكثريامنالفشركراتالملنسذةالفتتهيلالفالز افلقيرا اةراملشرابيعالحلكومي الفضخم. 
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 رياموؤهلنيافتنسيوذالملشورابيعاممورااااااقيرا الفشركراتالفكربىاةرافتعراقدامنالفبراطنامعامقوراوفنياغواا

حمراسب اهذهالفشوركراتاوضوبطاممرابسوراتهراااااايتطلباوافم.ايتاببايفاسوءالفتنسيذاأواتعثرها

حنواتنسيذالملشورابيعااعنامائوفيتهراااوتتخل تكتسياةتخذانصيبهراامنالفعقدالحلكوميااألنهرا

 اا.وجو تهرا

وحتور الملوولطننياموناااااومناأجلامولجه اهوذهالملمرابسوراتالفويتاتتاوببايفاهودبالملورالالفعورا ااااااا

ةإنشراءاهيئ اعليراامرتبط االفاراةق الخلدمراتالألسراسي افرانالجلمعي اتعيدالفتتكيداعل اتوصيتهرا

جملاوهراااضوماايأنااعلو ا,اقوباتنسيوذهراااالةرامللمامبراشرةاتشرفاعل اهذهالملشورابيعالفكوربىاوتراا

هراتالفيتايكونالجلهراتالفرقراةي اووزبلءالجلهراتالفتراةع اهلراالملشرابيعاةراإلضراف اإىلالجلابؤسراء

ا.اهلراا وبايفاتتخرياتنسيذالملشرابيعاةاببالشرتل امولفقراتهرااعل الفتنسيذ

 تواجهه الل والصعوةات الكريم العيش يف احلق

لملعيشي افلكثريامنالملولطننياواالألحوللبصدتالجلمعي اخاللالفسرتةالفيتايغطيهراالفتقريراتر يرًاايفا

علو البتسوراعااااتقتصراأسوبراةهاالاالالنتقراصهذلاو.اشالفكريملحلقايفالفعيالنتقراصتزليدالفشكراوىامنا

ةاوببااافلحيوراةاالألسراسوي اعلو الفوفوراءاةراملتطلبوراتااااامونالفنورا ااالملعيش اوعد اقدبةالفكوثريااتكرافي 

لفتعلويماولفاوكناااانيولاأخرىاتتمثلايفاعود الفقودبةاعلو اااااراسبراةأحمدو ي الفدخل،ااةلاإناهنراكا

رياماتحقيهرااوكوذفماعود الحلصوولاعلو الفرعرايو ااااااومنحهراافغالألبلضيلخلراصاةاببالبتسراعاقيما

أواالفصحي الملنراسب اولضطرلبالفبعاافالقرتلوافتاوديداتكورافي الفعوالجايفالملاتشوسيراتالخلراصو ااااا

لحلرمرانامنالحلقايفالفعيشالفكريمانراتجاعناقل الفسرصالفوظيسي اوحرمراناةعواااو.افتعليمالألةنراءا

الإلجوورلءلتوتعقيووداالإل لبةءانتييوو اسوووءاالحملرافظووراتاوالملرلكووزامووناخوودمراتالفكهرةووراءاولملووراااا

عوناقلو ااااراحقوقهمالالقتصرا ي اولالجتمراعي افيسانراجتاعل اعد احصولالألفرل إنا.الفبريوقرلطي و

يفاةعواالالجهوزةالحلكوميو اوعود امبوراالةااااااالإل لبيولجلموو ااالفرتلخويالملولب الملرافي اةلااةاوبباا

يايفاةعوااافكريمازيرا ةانابالفتلووثالفبيئوااشالكمرااياهمايفالحلرمرانامنالحلقايفالفعي.امائوفيهرا

لالسوتمتراعاةتموراكنالفتنوزهااااقدبةالألفرل اعل ااتضراؤلفوحظااوقدامرلوألملنراطقاومراايرتتباعليهامنا

ومنامظوراهرامؤشورلتااا.ااولالستيمرا الفصحياوخراص الفشولطئاةابباحتويلهرااإىلاملكيراتاخراص 

لحلراصولنياااص اةنيالفناراءاوزيرا ةاأعودل اماتوىالفبطراف اوخرالملعيشي افلنرا البتسراعاالألحوللتر يا
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لملشموف اةنظرا الفضمرانالالجتمراعياةتكثرامنانص االألسرعل الفضمرانالالجتمراعياحيثايقدباعد ا

وةرافنظراإىلاأناإعران الفضمرانالالجتموراعياتصورفااا.اعد ًلاكبريًلامنالالةنراءامليوناأسرةاةعضهراايعول

فوإناعود اااا,عود النطبوراقالفشورو اعلويهمااااافسئراتاحمد ةاوالاتشملالفكثريامونالحملتوراجنياةاوببااا

ا.لحملرومنيامنالفعيشالفكريماايتيراوزاهذلالفرقماةكثري

 اخلارج يف السعوديني حقوق
لفقضورايراااةعواااايفالململكو اةولاميتودافيشوملااااالإلناوراناوضراعاحقوقاأالاينحصراعملالجلمعي اعل ا

زلتالفيتاتتعرواهلراايفالخلرابجاوحترصالجلمعي اعل ابصدالفتيراولخلراص اةرافاعو ينيالحلقوقي ا

حقوقالملولطننيالفاعو ينيايفالخلرابجاسولءاكرانولازلئريناأوامارافريناأوامقيمينيافلدبلس اأوالفعالجا

تقريورافووزلبةااااوقوداوب ايفا.اوتعملاعل اتقوديمالملاوراعدةاولملشووبةالفقرانونيو املوناحيتراجهوراامونهمااااااا

ا2111-2117لفسورتةااانايفالخلورابجاخواللااولخلرابجي اأنالملشراكلالفويتاتعورواهلوراالفاوعو ياااا

وميكوناتصوني اأهومالملشوراكلالحلقوقيو الفويتايتعورواهلوراااااااااا.اأف احراف اوقضي ا27ةلغتاحنوا

لالهتمرا اةهوراامونالجلهوراتالحلكوميو االتاااااوجيبالجلمعي اهابصدتاحابمرالخلرابجايفاناولفاعو ي

ا:لآلتيلفنحواعل الفعالق ا

  سوء املعاملة. 

  االعتقال التعسسي. 

 رات مع املواطال يف اخلارجالتباين يف تعامل السسا . 

 يف اخلارج لمعاناة أةااء السعودي . 

 

 املعاملة سوء

عل الفرغماامنالملعرامل الإلناراني الجليدةالفيتاتعراملاةهراالململك ابعرايراالفدولالألخورى،اةراسوتثنراءاااا

اوافإننرااجنودااا أناةعواااماراوئانظرا الفكسراف الفذياوثقنراامشراكلهايفاهذلالفتقريراويفالفتقرابيرالفاراةق 

لفدولاوخراص الفغرةي االاتتعراملامعابعرايراالململك اةراملثلاةلاتتعراملامعالملوولطننيالفاوعو ينيامبورااااا

خمرافسو اةوذفمالفقوولننيااااوخراص اةعداأحدلثالحلورا ياعشوراموناسوبتمرباااااميساكرلمتهماوحريتهما
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جوهااولألعرلفاولملولثيوقاولملعراهودلتالفدوفيو ا،اوفعولاموناأهومامشوكالتاسووءالملعراملو الفويتاتولاااااااااا

ا:ايتتيمراالملتحدةاوخراص الفواليراتالخلرابجالملارافريناإىلاالفاعو يني

 مطورابلتاةعواالفودولاوخراصو الفواليوراتالملتحودةالألمريكيو احيوثايتعورواااااااااالملشود ايفاالفتستيشا

فتستيشامهنياومذلايشملالفتستيشالفيدويالالحرتلزيالفذياالاالألحيرانيفاةعاااوننالفاعو يولملارافر

 .الجلادالحلاراس ايفلكباخرابجاحدو الفتستيشامبراايفاافمالملنراطقامناجادالفراشيئرًايرتكا

 لحلراسوبالحملمولافلمارافريناوناخاحمتويراتهرااأحيرانرااأجهزةاتستيش. 

  منعالملارافرينالفاعو ينيامنا خولا وبلتالمليراهاقبلاسراع امناوصولالفرحل. 

 نالفوصولحيظراعل الفركراباتغطي اأجزلءامناأجارا هماةرافبطرانيراتاقبلاسراع اأيضراام. 

 مينعالفطيرابامناإةالغالفركراباعنامعراملالملدنالألمريكي اأواحتديداموقعالفطرائرةاوفواةهدفاحتديدا

 .لفقبل 

 اتشديدالملرلقب اعل اأيابلكبايذهباإىلا وبةالمليراهاخاللافرتةالإلقالعاأكثرامنامرة. 

 ةعوداتعريضوهماملعراملو ااااإىلالململكو ااالملطرابلتالألمريكيو ااإعرا ةاةعاالملولطننيالفاعو ينيامناةعا

 .ايفالململك بةالألمريكي ااسرالفمهين ابغماحصوهلماعل اتتشريةا خولامنا

 لملبرافغ ايفاإجرلءلتامن اتتشريلتاسسرافلاعو ينيامناقبلاعود امونالفاوسرابلتاوخراصو الفغرةيو اااااا

 .ض افلخصوصي اليفالنتهراكاواالتاطبيع اشخصي اولملطرافب امباتندلتامرافي 

 عاحداهلذهالملمرابسراتالفيتاتنتهماحقوقالملولطننياسولءامناخاللاإصدلباوقداسعتالجلمعي افوض

ةيرانراتالال لن اأواخمراطب اسسرابلتالفدولالملعني اأواإثورابةاهوذهالفقضورايرااموعالفوفوو الألجنبيو الفزلئورةاااااااا

 .افليمعي 

  التعسسي االعتقال

سيالفذيايقعاأحيرانراامنذاإنشراءالجلمعي الفوطني احلقوقالإلناراناوهياترصداحراالتالالعتقرالالفتعا

عل اةعاالفرعرايراالفاعو ينيايفاعد امنالفدولاوتتراةعاةراهتمرا اأحولهلما لخلالملعتقالتاولفايونا

ا:ايتتيلفيتايو عوناةهراا،اوميكناتشخيصاأهمامشراكلهمالحلقوقي الفيتايتعرضوناهلراافيمراا

 ا.افعرا لاالشتبراهايفالملظهرحيثايتمالالعتقرالامبير ال،اا اولضح متهلالعتقرالاةالا
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 سوءامعرامل الملوقوفني،اولالعتدلءاعل اكرلمتهماولستخدل اأسورافيباتعوذيباحرمتهورااكرافو اااااا

 .الألعرلفالفدوفي ولملولثيقاولملعراهدلتا

  لالعتقرالا وناحمراكم اعرا ف. 

 منعاأقراببالملوقوفنياواويهمامنازيرابتهم. 

 عد اتوفريالفرعراي الفصحي افلمرض الملوقوفني. 

 .ة يف اخلارج يف تقديم املساعدة ملن حيتاجها من املواطال السعودي لسساراتا تباين

تنامنامهرا الفبعث الفدةلومراسي امحراي امصوراحلالفدوفو اومصوراحلااااتقضيالفقولعدالفقرانوني اولألعرلفاة

وعل الفرغماموناأنااا.،اضمنالحلدو الفيتايقرهراالفقرانونالفدوفيالفيتاتعملافيهرابعرايراهراايفالفدوف ا

اا لئمالفتوجيهافلاسرابلتالفاعو ي اةضروبةالالهتمرا اةراملولطننيالفاوعو ينياخرا  الحلرمنيالفشريسني

يفالفقيورا ااالتقصوريااةتناهنراكةرافاسرلءاايفالخلرابجاوتقديمايدالفعوناولملاراعدةاهلماوتتكيدهاأثنراءافقرائه

اأوجهالفقصوبلفعديدامنالجلمعي اجتراهالفرعرايراالفاعو ينيايفالخلرابج،ابغماافمابصدتامالجبراتهةو

وقوداأظهورااا.خلورابجايفال لئمراامرااتقعافيهراالفاوسرابلتالفاوعو ي اعنوداتعراملوهرااموعالملوولطننياااااااالفيت

حوولاأ لءالفاوسرابلتاأناغرافبيو الملشوورابكنيااااالجلمعيو اعلو اموقعهوراالإلفكرتونوياااااأجرتوهاالسوتطالعا

افضع الفاسرابلتنامنامشراكلاوافماومنامائوفي امراايتعروافهالفاعو ياللفاسرابلتاجزءاحيملون

ا:يتتيةرزالملالحظراتاعل اعملالفاسرابلتامرااأومنا.اهراامعامنايطلباماراعدتهراواعد اتسراعل

 لفشكوىامناصعوة الفتولصلامعالفاسرابلتامناخواللالالتصوراالتالهلراتسيو احيوثايتوتخراااااا

 . اطرابئلفلفوصولاإىلالملوظ ايفالحلراالتا

 لفتتخرايفالالستيراة افطلبالملاراعدةا. 

 اىلالفاسرابةافلماراعدةسوءالملعرامل امناةعاالملوظسنياملنايليتاإ. 

 الالعتمرا اعل اغريالفاعو ينيايفاعد امنالفاسرابلتاممراايعيقالفتولصلامعالملولطنني. 

فوإناافوماااأوالفاويراح ااوحيثايتزليداتوجهالفاعو ينياإىلاخرابجالململك اخراصو افلدبلسو ااا

يتطلبامناوزلبةالخلرابجي اوضعامهرا احمود هاوولضوح افلاوسرلءاولفقنراصولافيموراايتعلوقااااااا

لفعووناولملاوراندةافلموولطننيايفالخلورابجاولحلورصاعلو اتوجيوهالفاوسرابلتاةرافوفوراءاااااااااااةتقديم

لجلمعيو افووزلبةالخلرابجيو ااااابوتقوداا.ةولجبراتهرااجتراههماووضعاآفيراتا قيق املرلقب اأ لئهرا
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اتولجوهافلاسرابلتايبنياكيسي الفتعراملامعالحلراالتالفويتاقودااااراوضعهراامؤخرلا فيلاإبشرا ي

ا.لخلرابجةعاالملولطننيالفاعو ينيايفا

 اخلارج يف السعوديل أةااء

مناناراءاأجنبيراتامناةلدلناخمتلس امثلالفسلبنياوإندونياويرااااممناتزوجمنالفاعو ينياايوجداعد 

وةعااهذهالفزجيوراتامتوتا ونامولفقو ابحيو اأوااااا.ااولملغرباوسوبيرااومصر،اوغريهراامنالفبلدلن

 اولجتمراعي اخراص افألةنراءالفوذينااأوبلقاتثبتاافمالفزولجاوهوامرااتاببايفاحدوثامشراكلاإناراني

إمراافعد ابغب الآلةراءاحتملالملائوفي اأوافعد اقدبتهماعلو اإحضورابهمافلعويشااااا,تركولايفاتلمالفدول

وقدابصدتالجلمعي امشراكلاأةنراءالفاوعو ينياا.معهماافعد احصوهلماعل امولفق الجلهراتالفرحي 

ا:ايتتيمراااأةرزهراةراخلرابجاومنا

 عنهماسوولءاةرافوفوراةاأوالالنسصورالاااااآةرائهمشديداخراص اةعدابحيلامنالفسقرالفامعرانراةالفبعا

ا.أوالفتغيباولإلنكرابااعنالأل اأوالهلير

  أواا33متابصداحراالتافستيراتاسعو يراتاملايتيوراوزنااحيثا،افلبعااسكنامنراسبااعد اوجو

 .ناأشخراصا،اةعضهمافياولاحمراب اهلا7سن اياكنايفاغرف امعاا31

 وبفااةعوااآةورائهمالالعورتلفاااااالتهماواويهمة اتعرفهماعل اعرائصعوة اقدومهماإىلالململك اوصعو

 .ةهما

 وخراص اأوفئمالفذينايعيشونايفاةال اغرياإسالميهاديناةراإلسال اوالايتكلمالفعرةي اةعضهماالاي. 

اوةدعميفاهذلالجملرالاامهو (اأولصرا)الخلريي افرعراي الألسرالفاعو ي ايفالخلرابجاالجلمعي اوتقو 

وفكوناحولااا.لخلرابجيفالفرعراي اولملاراعدةافعد امنالألسرالفاعو ي اافهياتقد ا.اوزلبةالفدلخلي منا

لإلسورلعاةإصودلبانظورا ازولجالفاوعو ينياااااا:هذهالملشكل ايتطلباإجرلءلتانظرامي اوإ لبي امناأهمهرا

موعااحتو اااةهذلالفوزولجاوتياريا خولازوج اوأةنراءامناتزوجامنالملولطننياوالالعرتلفامناأجرانبا

وتطبيقاعقوةراتامرافي ااعليهمافكونا وناإحلوراقالفضوربااااا,اق امابق اعل الفزولجمولفاعد الحلصول

معراجل امعرانراةالألةنوراءالفاوعو ينيايفالخلورابجاوموراااااااعل االةدامنالحلرص.أوالألةنراءاحبقوقالفزوج 

فعولامونااااضوولةطامناخواللاإقورلباااوافماا.يعرانونهامناإهمرالاوعوزاةابباإنكراباأواتنكرالألباهلم
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قرتامؤخرًلامناقبلاةعاالجلهوراتالحلكوميو اةهودفامعراجلو اهوذهالحلوراالتااااااامهرااتلمالفيتاأأه

-ا:اومنهرا

ويفاا.يلز اةتصحي اأوضراعهماوفقرًاافلتعليمراتالملنظم افذفما,ايفاحرالالعرتلفالألباةتوال ه -

حيورافوناإىلالجلمعيو الخلرييو افرعرايو الألسوراااااا,احرالاعد امتكنالألبامنالفصرفاعلويهماا

مبلوغاااوختصويصافدبلس اوضوعهم،اا,راامنالجلمعيراتالملمراثل لفاعو ي ايفالخلرابج،اأواغريه

يقيمووناا،احيد اوفقرًاافلحراف الملعيشوي ايفالفبلودالفوذياااافألوال ااشهريايصرفامنالجلمعي 

ا.فيه

ا:حبابالآلتياامتكنالملعراجل ا،اأواتنكرهاهلمإفيهااأوال هانابايفاحرالاإنكرابالألب-

منامولطناسعو ي،اونتجاعوناهوذلالفوزولجااااإالاكرانافدىالأل اوثرائقامصدق اتثبتازولجهراا(اأا)

مثليو الفاوعو ي ايفاافومااااأوال اولألباينكرهم؛افلهراالفتقد اإىلالجله الملختص ايفاةلدهرا،اأوالمل

ذفمافوزلبةاةمالفكتراة ايتلفبلداةطلباتصحي اوضعالألوال اوفقرًااملراافديهراامناوثرائقاوماتندلت،ا

فإناكراناغريامعلوو ؛ااا.مكراناإقرامتهاعلمزوجاإنافيهراالفالفيتايقيملخلرابجي ،اثماإلمرابةالملنطق ا

وإناكورانامتووف اأواتعوذبالفعثووبااااا.يكتبافوزلبةالفدلخلي األخذاإفرا تهاعناصح ال عراءالفزوج 

إالاوب تالإلفرا ةامتضمن اإنكوراباا(ااب)ا.تؤخذاإفرا ةاأحداأقرابةهامنالفدبج الألوىلايفاافم,عليه

غالأل اةذفماعربالفقنولتانساهرا،افإناأصورتااتبلولألباأوامنايقو امقرامهانابالألوال اإفيه،ا

وفقرًاافضوولةطهراامبوراايفاافومااااإىلاولفدهما عوىاقضرائي اإلثبراتانابهماأقرامتااعل اأنهماأوال ه

وعنوداثبووتاااا.(DNA) لالستداللاعل اإثبوراتالألةووةاةراسوتخدل احتليولالحلمواالفنوووياااااا

حي اأوضوراعاأوال هانظرامورًا،ااالفناب؛اُيلز الألباةتنسيذالألحكرا الفصرا بةاوفقرًاافضولةطهرا،اوتصوا

إالال عوتالمورأةاأنهورااااا(اج)ا.و فعامجيعامرااصرفاعل اأوال هامنانسقو اأوامصورابي اأخورىااا

فلهرااا, عتاأناهلراامنهاأوال ًلاوملايكنافديهرااأياوثيق اتثبتالفزولجأوالمتزوج امناسعو ي،ا

كتاوباالفتقد اإىلالفقضراءاإلثبوراتاناوبالألوال ،افوإناثبوتالفناوباحبكوماقضورائيانهورائياماااااااا

يلز الألباةتصحي اوضعاأوال ه،اوحتمولامجيوعالملصورابي ،اولفنسقو اااااا,لفقطعي اولجبالفنسراا

إىلانولٍحامرا يو ،اأ اانرائبرًااافمإالاتنكرالألباألوال هالفثراةتانابهماإفيهاسولًءاكرانا(ا )ا.عليهم

تهمالجتمراعي ،اأ انظرامي ،اأ اغريهرا؛افيلز الألباةتصحي اأوضراعاأوال هانظراًمرا،اوصرفانسقوراا
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تايلالألسرةافدىالجلمعي الخلريي افرعراي الألسرالفاعو ي ا,وإناكراناعراجزًلاعناصرفالفنسق 

 .يفالخلرابج،افتتوىلالفصرفاعليهماوفًقراافنظرامهرا

 .مشولامنايثبتالستحقراقهمانظرامرًاامناأوفئمالألطسرالاةرافضمرانالالجتمراعي-

الفدولالفيتاتكثورافيهورااظوراهرةااااتوجيهاوزلبةالخلرابجي اةإنشراءاوحدلتايفالفاسرابلتالفاعو ي ايف-

لألطسورالالفاوعو ينيامووناأباسوعو ياوأ اغوورياسوعو ي املتراةعوو احوراالتاهووؤالءالألطسورالاوبعرايوو ااااااا

ا.شؤونهم

يفاجملوسااا ب كوبريًلاعلو امشوروعانظورا ازولجالفاوعو ينياةتجرانوبالفوذياااااااااولجلمعي اتعلقاأمال

ختص اةتوثيقازولجالفاوعو ياالفشوبىاحللاهذهالإلشكرافي اوتؤكداعل اضروبةاأناتقو الجلهراتالمل

ةنوراءاعلو اموراايقدموهاموناوثورائقاوافومااااااااسولءاأكراناهذلالفزولجامتايفالخلورابجاأ الفودلخلاااةتجنبي ا

 ونامولفقو ابحيو اومونحهمالملاوتندلتالفرحيو اااااااهراتزوجاممنائهراأةنراازوج اولفتاهيلا خولاف

ا.لألةنراءربااةرافزوج اأوالفيتاتثبتاهويتهماومعراجل اخمرافس الفزولجا ونامولفق امبرااالايلحقالفض
ا

ا

 ة ــامـع ياتـوصـت

ولفتوسوعايفامون اإعرانو الفبطرافو افلشورلئ الفعمريوهافووقاسوناااااااااحتديداخطالفسقرايفالململك ا -

 .لخلراما اولفثالثنياو وناسنالستحقراقالملعرا الفتقراعديا

بصداأحيراءالفسقرايفالملدناولهليراوحصرهرااثمالفعمولاعلو امعراجلتهورااوجعولاسوكرانهراايفاااااا -

وتاوهيلاقبوولاأةنورائهمايفااااالالجتموراعياوخودمراتالفضومراناااالإلسوكرانالملاتسيدينامنامقدم ا

ا.الجلرامعراتاولفكليرات

منااأغلباأعضرائهاكونويا,الفبال يفااومتراةعتهرااإنشراءاجملساأعل املرلقب اتنسيذالملشروعرات -

اويعطو اا,هلوراالملشورابيعااالفويتاتتبوعاالجلهراتااإىلاإضراف بؤسراءالجلهراتالفرقراةي ايفالململك ا

لملبرافغو ايفاااأوتنسيوذهراااب لءةااأوالملشورابيعاتنسيوذاااتوتخراحيراتالفالزم افلتغلوباعلو ااالفصال

 .لفتنسيذي والئحتهاالحلكومي لملنرافاراتاولملشرتيراتاايفانظرا ااوإعرا ةالفنظرا.تكرافيسهرا

ا.ومعراقب اكراف اأشكرالالفتمييزا,حبقوقهما ونامتييزالفنرا لفعملاعل امتتعا -
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اجملاصالحيراتلفاتعزيز - ا ونالحلكوميو االملؤساوراتااوالألجهوزةااعلو االفشووبىاالسلفرقراةي 

 .افلدوف الفعرام المليزلني ااملشرابك ايفامنراقش ولالملائوفنياماراءف احقامنحهاوا,لستثنراء

اعل الفشعبي الملشرابك امبدأاتعزيزاعل الفعمل - اوضومراناالحلكوميو االملنراصباتدويراولحلرص

ا.اراإفيهالملؤهلنيوصولا

نظرامي الفاغريالإلجرلءلتاولحلدامنولفوصولاإىلالملعلوم اايلفرأمحراي الحلقايفالفتعبرياعنا -

ا.ااتنراولاقضرايراالفشتنالفعرا تقييدايفا

ا.الفشوبىاجملساأقرهالفذيالألهلي الملؤساراتاوالجلمعيراتانظرا اإصدلب -

وموناا,ااثبوتاإ لنتوهااتسورلحاموناملااااةإطالقااأمني لملوقوفنيااعل اام اقضرايرااارايراقضاإنهراء -

،اولملبورا بةاإىلاااعقوةتوهاةقيايفالفايناأكثورامونامودةاااامنااياوتعوا,مدةاحكمهمالنتهتا

ولألخذاةرافتوصيراتاا,اتوفرياضمرانراتاالحملراكم الفعرا ف معالملتهمنيامنهماإىلالفقضراءااإحراف 

 .حولاافمالإلشرابةاإفيهراايفاهذلالفتقريراتلألخرىالفيتامت

الإلجورلءلتااةنظورا االفودقيقااةوراالفتزل االفتوقيو ااوالفتحقيوقااوالفضوبطااجهوراتااكرافو ااتوجيه -

وتسعيولا وباهيئو الفتحقيوقاولال عوراءالفعورا اوهيئو ااااااا,ااتيراوزهيامناكلاوحمراسب الجلزلئي 

ا.حقوقالإلنارانايفاهذلالفشتن

حكماقضرائيامابباايصدباةشتنهامنفياوحصرهالفاسرامنالملنعاوتقننيالفتنقلاحري اضمران -

ا.لفاسرامنفلممنوعااحقالالعرتلواوحسظ,ااحمد ةاوافماملدة

اااااااالفتكوود امشووكل اومعراجلوو لفعراموو االفاوويوناوالإلصووالحيراتاأوضووراعاحتاوونيايفالإلسوورلع -

االفصحي الخلدمراتاوضع 

ولحلوداموناسولبيراتااااافلعقوة الإلصالحيالهلدفاحتقيقامناأجلالفبديل اةرافعقوةراتالألخذ -

 .عقوة الفاين

وتسعيولالفتعوينيالفقضورائياوضومرانااااااةاوكتورابالفعودلاافقضوراالواتودبيباايفاتتهيولااالالستمرلب -

ومعراقب امناحيولا وناتاهيلاأمراوصولالملرأةااوحمراسب الملقصرينامنهمالفي الفقضراةالستق

 .فلعدلف ا

ثبوتيو اأوااارافألشخراصاولألسرالفذيناالاحيملوناأوبلقواخاللامدةاحمد ةاوضعاحلانهرائيا -

وقوداااأوالفتنقولااأوالفتعلويماالفعالجحيملوناأوبلقامؤقت االامتكنهمامناحقوقهمايفالفعملاأوا
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موعاا,اموناتسوراقمالملشوكل اااا اأةنراؤهمالهلوي الفوطني احاًلامنراسبرًاامناأجلالحلدايكونايفامن

والامن امنايتعذباحصوفهاعل الجلناي الفاعو ي امنالآلةراءاإقرام ا لئم االاتورتبطاةكسرافو ااا

ا.بسو اةدفعا

ةنيالفزوجنياةاوبباعود الفكسوراءةاةرافناوبااااااةرافتسريقمنعاقبولالفدعراوىالملرفوع افلمطرافب ا -

رفوع امناغريالفزوجنياوكراناعقدالفزولجاقداتولفرتافيهاأبكرانهاوخراصو اعنوداااإالاكرانتام

 .وجو اأطسرالا

 .لفنظرايفاوضعاضولةطامتنعازولجالفقصرامنالجلنانيامرااملاتتوفرالملصلح اهلمراا -

 .لفعملاعل اإصدلبانظرا امتكراملافألحدلثا -

مشروعانظرا اهلذلاوقدالقرتحتالجلمعي ا.اصدلبانظرا احلمراي احقوقالملاتهلماإالإلسرلعايف -

 .دبلستهاولالستسرا ةامنهافلفغرواحظياةرافتوجيهالفاراميالفكريما

لإلسالمياعل امرااهواأبج الفعملاعل اإصدلبانظرا افلعقوةراتامناخاللاتقننياأحكرا الفسقها -

 . فياًلا

تعزيوزاااو عمهوراامرافيورًااومعنويورًااوااامتكنياهيئ امكرافح الفسارا امناممرابس امهرامهرااةدوناقيو اا-

وحثهوراااا.كراناأيراافارا اقضرايراثبتاتوبطهايفاأياشخصاياماراءف حقاومنحهراااراهصالحيرات

ا.الجلولنباولملوضوعراتالملهم الفيتاتكونافيهراامظن الفسارا ااغرافب اعل امالحظ 

يفامشروعالمللماعبدالهللالإلصالحيامبوراايضومنالفتوسوعايفالالنتخراةوراتالفبلديو ااااااالالستمرلب -

اأعضراءولفنظرايفالنتخراباةعااق الفارامي اعل اافمافيهرااةعدالملولفمشرابك الملرأةااوتاهيل

 .جملسالفشوبىاوممثليالألهرافيايفاجمرافسالملنراطقا

لفصوحي ايفالملكورانالملنراسوباويفالفوقوتااااامتكنياكلالملولطننيامونالحلصوولاعلو الفعنرايو ااااا -

 ا.لملنراسباوةراجلو ةالملنراسب ا

موعالالهتمورا اااالكزهورااايفانشورالفتعلويمالفعورافيايفاخمتلو احمرافظوراتالفوبال اومرااااااالالستمرلب -

ةتحانيالفبيئ الفتعليمي ايفالجلرامعراتاوإشرلكالفطوالباقودبالإلمكورانافيمورااخيصوهمامونااااااا

 لفطالةي اقرلبلتامناخاللالجملرافسالالستشرابي 
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حتانيا,اماتوىالفتعليما,الملقربلت,الفعملاعل احتانيالفبيئ الملدبسي امناحيثالملقرلتا -

وإ موراجامسوراهيماحقووقااااتعديلالفالوكالالهتمرا اةامعإلبشرا اولفتوجيهاتعزيزالو,الملخرجراتا

 .لإلنارانايفالملنراهجالفدبلسي ا

لملبراحوثاامونالفشور اوااولفتعليموراتاالألشخراصالملكلسنياةتنسيذالألنظم االتجتراوزالحلدامنا -

ونشورالفعقوةوراتاااا.اوغريهراامنالجلهوراتالألخورىاااولفنهياعنالملنكراوهيئ الألمراةراملعروف

ويتيراوزاعلو اااكلامناخيراف الألنظم اولفقولننياةتنشعوبانشرالفاحبقهمامناأجلالملتخذة

 .اسيعراقباحقوقالإلناران

لملدني اولفايراسوي االستكمرالاإجرلءلتالنضمرا الململك افلعهدينالفدوفينيالخلراصنياةراحلقوقا -

 .ولحلقوقالالقتصرا ي اولالجتمراعي اولفثقرافي 

قبلاةعاالألجهوزةااعناتنسيذالألحكرا الفقضرائي الفنهرائي امناالالمتنراعوضعانصاجير ا -

 .اولإلسرلعايفاتطبيقانظرا الفقضراءالفتنسيذيا,االحلكومي اأوامائوفيهرا

هوواا3312فعورا ااا70قرلباهيئ الفتدقيقاجمتمع ابقمافلرتلجعاعنا يولنالملظراملاحثا -

قريورااتةهاحموراكما يوولنالملظوراملاةااااأخذتاأنرافعدولاعنالالجتهرا الفذياسبقاةالفقراضي

اإفغوراءالفضوبطالجلنورائيااااةتعمورالارالفدعراويالملتعلقو ااةنظاإ لبيهيئ اقضراءاكلختصراصهراا

اوافوماملورااا,الفضبطالجلنرائيااوأعمرالالإل لبيلفضبطااأعمرالحبي الفتسريقاةنيااوتعويضرا

مونالفليووءالىلالفقضوراءااااافرل فألامناحرمرانالملظراملافقضراءا يولنالجلديدالفتوجهاايفاهذل

اااااااااتقصووريهرااأواكوميوو لإل لبةالحللال لبيافلمطرافبوو احبمرايوو احقوووقهمايفاحوورالاتعاوو اا

 .افألنظم خمرافستهراااأو

 .فلميتمعاةةراعتبرابهراانولالألسروضراعاأةكلايهتماافألسرةاأعل جملسااإنشراء -

يفاإنشووراءامركووزافقيوورا الأل لءاواحتديوودامؤشوورلتالأل لءافتكووونامعينوورًاافألجهووزةاالإلسوورلع -

لحلداو,ارل اومحرايتهرالألف اعل احتانياأ لئهرااومعراجل اتقصريهراايفالفوفراءاحبقوقايلحلكوم

 .منالفتيراوزلتاعل اهذهالحلقوق

لالستعيرالايفالستكمرالاةنراءالملقرلتافألجهزةالحلكومي االتالفعالقو الملبراشورةاةتقوديماااا -

 .لخلدمراتافلمولطننيا
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مرلجع اوزلبةالفشؤونالالجتمراعي افألنظم اولإلجرلءلتالملتبع ايفا وبالفرعرايو اومرلكوزااا -

أوضراعامبرانياهذهالفدوباولحلرصاعلو الختيورابالملووظسنيااااالفتتهيلاولملبرا بةاإىلامعراجل 

 .الفعراملنيافيهرااومبراايضمناحسظاحقوقانزالئهراا

ا

ا**************

ا

ا

ا

ا

 


