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مــقـــدمــة :
ا

هذلاهوالفتقريرالفثرافثاعناأحوللاحقووقالإلناوراناايفالململكو االفعرةيو الفاوعو ي ا,اويوتتيالمتودل الًا
فتقرابيرالجلمعي الفاراةق االفيتاتهدفافرصداولقعاحقوقالإلنارانايفالفبال اولفتعرفاعلو امورااطورأا
عليهراامناتغريلتاإجيراةي اأواسلبي اأثنراءالفسرتةالفيتايغطيهراالفتقريرا.اوقدامتالسوتخدل الملنهييو ا
لفيتامتالعتمرا هراايفالفتقرابيرالفاراةق اولملاتندةاإىل-:ااا
- 3لفشكراوىاولفتظلمراتالفيتاتر اإىلالجلمعي ا.
 2ا-لفزيرابلتالفتسقدي اولملقراةالتا.
 1م-رااينشرايفاوسرائلالإلعال الملختلس ا.
- 3مالحظ امراايصدبامناأنظم اوتعليمراتاومراايقرتحاومراايطبقاومرااينسذامنهرا.ا
فقدالستمرتالجلمعي الفوطني احلقوقالإلنارانايفاتلق اشوكراوىالألفورل اولألسورالملتعلقو احبقووقهما
وفقالملسهو الفشراملاحلقوقالإلنارانالفذياتتبنراهالجلمعي امنذاإنشرائهراا,اممراايشملالحلقووقالملدنيو اا
ولفايراسي اولالقتصرا ي اولالجتمراعي اولفثقرافي .اوقداجراوزاإمجرافيالفقضورايراالفويتاعراجلتهورااأجهوزةا
لجلمعي ايفامقرهراالفورئيسايفالفريوراواوفروعهوراايفاعود امونامنوراطقالململكو امنوذاتتسياوهرااعورا ا
3321هواثالثنياأف اقضي .امتاتوثيقهرااوتصنيسهرااوفقرااجلمل امعرايرياحابالجلهو اأوالفقطوراعا
لفذياتتعلقاةهالفشكراوى.اوتصدبالجلمعي اتقريرلًاإحصرائيرااسنويراًاعنالفشوكراوىالفويتاتتلقراهورااامموراا
يسيدايفاتوثيقاو بلس اولقعاحقوقالإلنارانايفالململك اسولءامناقبلالفبراحثنياأ الجلهراتالحلكومي اااااااا
ولألهلي الملختص .ا
ومناخاللامرااتتلقراهالجلمعي امناشكراوىاومرااترصدهاخواللازيرابلتهورااافلمولقوعاالتالفعالقو امثولا
لفايوناو وبالفتوقي اولملاتشسيراتاولملرلكزالفصحي اأوامناخاللاوسرائلالإلعال اأوامناخاللاموراا
صدباوطبقامناأنظم اناتطيعاالفقولاحبدوثاحتانانايباةطويءايفاجمورالااحاقووقالإلناورانايفا
لفسرتةالفيتايغطيهرااهذلالفتقريراويتسراوتاهذلالفتحانامناجمورالاإىلاآخورااوكوذفماموناجهورازاإىلا
آخر.اوفعلالفقرابئاسيلحظاعنولناهذلالفتقريرا"اطموح قيادة وضعف أداء أجهزة"اولفوذيايعكوسا
لفولقعالحلقيقياحلراف احقوقالإلناراناخاللالفسرتةالفويتايغطيهوراااهوذلالفتقريورا؛افخوراا الحلورمنيا
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لفشريسنياولفقيرا ةالفاعو ي احريص اعل اتعزيزاحقوقالإلنارانايفاجمراالتاخمتلس اسواتتمالإلشورابةا
إفيهراايفالفصسحراتالفترافي ،اإالاأنالملشكل اتبق ايفاعيزاأواضع الفكثريامونالألجهوزةالحلكوميو ا
عنالفوفراءامبتطلبراتاتوجيهراتاخرا الحلرمنيالفشريسنياولفقيورا ةالفعليورااحبمرايو اوصويران احقووقا
لألفرل اوتذفيلالفصعوةراتالفيتاتولجههم.اوهذلامراا ع الملقورا الفاورامياإىلالصودلبااأمورااسورا اةورقما
23131وترابيخا3311/3/31هواتضمنالناكثريلاممرااينشرايفاوسورائلالالعوال اموناتظالموراتا
ةعوواالملووولطننياوش وكراويهماتشوورياإىلاقصوووباكووبريايفاأ لءاةعوواالجله وراتالحلكومي و ايفاتلبي و ا
لحتيراجراتالملولطننياولإلجراة اعل الستسارابلتهماوشكراويهماأواتقديماتساريامقنعافقصوباةعااتلما
لخلدمراتا,اوألهمي اافمافقداتضومنالألموراالفاوراميالفتوجيوهاةرافتتكيودااعلو الجلهوراتالحلكوميو ا
لملختص اةراحلرصاعل اتطويرالخلدمراتالفتراةع اهلرااوتقدميهراافكلاحمتراجامنالملولطننياوتواليفاأيا
قصوب.اوقداالاحظتالجلمعي اأناسويلاأغلوبااهوذهالألجهوزةايفاجمورالاصويران احقووقالإلناورانا
ومحراي احريراتهماالايزللاةعيدلًاعناطموحالفقيورا ةاويستقودالفكوثريامنهورااملورااميكوناوصوسهاةوراحلسا
لإلنارانياسولءاعنداقيرامهراامبائوفيراتهرااأواتعراملهراامعاقضرايراالألفرل اأوايفاتنسيوذالملشوروعراتالفويتا
تاراهمايفاتلبي اتطلعراتهمايفالفعيشالفكريم.ا
افذفماطرافبتالجلمعي اةوضعاالحرتل احقوقالإلناراناوضمراناحريراتهااضمنامؤشراقيورا الأل لءايفا
لألجهزةالحلكومي ا,اكمرااأنهرااتتملاأنايكونايفاإنشراءامركزافقيرا الأل لءاواحتديدامؤشرلتهامعينوراًا
فألجهزةالحلكوم اعل احتانياأ لئهرااومعراجل اتقصريهراايفالفوفراءاحبقوقالألفرل اومحرايتهرااولحلدا
منالفتيراوزلتاعل اهذهالحلقوق.ا
واالةدامنالإلشرابةاإىلاأنامعيرابالختيرابالألجهزةالحلكومي الفيتامتاتنراوهلراايفاهذلالفتقريورااةهودفا
مرلجع اأ لئهراامنازلوي احقوقالإلنارانا,ايتمثلايفاأنهراالملعنيو اأواالألكثوراقرةورااهلواذهالحلقووقايفا
لجملراالتالملدني اولفايراسي اولالقتصرا ي اولالجتمراعي اولفثقرافي ا,احيوثايوؤثراأ لءاهوذهالألجهوزةاا
ةشكلامبراشراعل اهذهالحلقوقاتتثريلًالجيراةيراًاأواسلبيراً.اواتتملالجلمعي اأناجتداهذهالألجهوزةايفا
هذلالفتقريرامعينراًاهلراايفالفقيرا امبائوفيراتهراااجتراهاصيران احقوقالألفرل اوحسظاكورلمتاهمالفويتاتعودا
لفركيزةالألوىلاولملصدبالألهمافكراف الحلقوقاحيثانصاعليهراالفقرآنالفكوريمايفاقوفوهاتعوراىلا(اوفقودا
كرمنرااةيناآ اومحلنراهمايفالفرباولفبحرا)الإلسرلء01ا.ا
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القسم األول :القيادة السعودية وتعزيز حقوق اإلنسان
إنالملرلقباألوضراعاحقوقالإلنارانايفالململك االةداأنايلحظالحلرصالفكوبرياموناالفقيورا ةالفاوعو ي ا
ويفامقدمتهماخرا الحلرمنيالفشريسنياعل اتعزيزاحقوقالألفورل اومحرايو احريوراتهما,اومشولاهوذلا
لحلرصالملولطننياولملقيمنياعل احداسولء.اوتتكدالهتمرامهاحسظهالهللاحبقووقالإلناوراناموناخواللا
توجيهراتهاالملاتمرةافألجهزةالحلكومي امبرلعراةاحقوقالألفرل اومتكينهمامنهرااولفتحذيرامنالفتيراوزاا
عليهرااولفتعهدامبحراسب اأياماوئولامهمورااعوالامنصوبها.اوفقوداتووجالمللوماعبودالهللاهوذلالفتوجوها
لإلنارانيايفامقوفتهالفشهريةالفيتاتضمنهرااخطراباتوفيهاسدةالحلكم"سوفاأضوربااةاوي الفعودلا
هرام الفظلم".اوقداأكداحسظهالهللاهذلالالفتزل الملبدئيامناخاللاعدةامبرا بلتااكرانامناأةرزهورااموراا
يتتي:ا
 )1حمارةة السساد
إنامكرافح الفسارا اتعدابكيزةاأسراسي املشروعالمللمافإلصالحاإ بلكراًامنوهاأنالفساورا اأحوداالفعولئوقا
لفكبريةافضمراناحقوقالألفرل اوأحدالألسبرابالفرئياي الفيتاحتولا ونامتتوعالملوولطننياحبقهومايفا
لفعيشالفكريما.اويتتكداهذلالفتوجهالجلرا ايفالفعديدامنالملبورا بلتامنهوراا:اإجيورا اهيئو املكرافحو ا
لفسارا ا,اولحلرصالفشديداعل امحراي الملرالالفعورا ا,اوإصودلبالفتوجيهوراتالفعراجلو املعراجلو اةعواا
أوجهالفقصوبايفاهذلالجملرالا,اولفتتكيداعل الستقالفي الجلمعي الفوطنيو احلقووقالإلناورانااكيهو ا
بقراةي اترصدالفتيراوزلتا.ا
وفعلافيمرااأةدلهاخرا الحلرمنيامناحرصاومتراةع ا قيق افكرابثو اسويولاجودةاأوضو ا فيولااعلو ا
لألوفي الفقصوىالفيتايعريهرااملكرافح الفسارا ا؛افقداظهراافمامونااخواللاموقسوهالحلورازااموناتلوما
لفكرابث اومرااترتباعليهراامناخارائرااوأضرلباةشري اومرا ي ا,احيثاوجوهاةتشوكيلاجلنو افتقصوياا
أسبرابالفكرابث اوحمراسب الملتوبطنياأيراًاكرانولا,اومن الفلينو اكولاالفصوالحيراتافتوتمكنامونالفقيورا ا
مبائوفيتهرا.اوقدامتيزاافمالفتوجيهاةقوةافغتهاوشسرافيتهاحنيامحلالألجهزةالحلكومي امائوفي امراا
حدث,وتضمناعبرابلتاتعكساإحارا المللماةراملائوفي اوإميرانهاةضروبةالحلوز ايفالفتصودياملظوراهرا
لفتهراوناولفتقصريالإل لبيامثلاقوفها:ا"لضطالعراًامبراايلزمنرااولجبالألمران اولملاؤوفي الفيتاعراهودنراا
لهللاتعراىلاعل الفقيرا اةهرااولحلرصاعليهرااجتراهالفديناثمالفوطناولملولطناوكلامقيماعل اأبضنراافإنها
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منالملتعنياعلينرااشورعراالفتصودياهلوذلالألموراوحتديودالملاوؤوفي افيوهاولملاوئوفنياعنوها-جهوراتا
وأشخراصراً -وحمراسب اكلامقصراأوامتهراوناةكلاحز ا وناأناتتخذنراايفاافمافوم االئوماجتوراهامونا
يثبتاإخالفهاةراألمران ،اولملاؤوفي المللقراةاعليهاولفثق الملنراط ا"اوقداكراناهذلالفتوجيهافراحت احلربا
قرا هراالمللماعل الفسارا االإل لبيالفذياأضراعاحقوقالملوولطننياولملقويمنياوأهودبالفكوثرياموناموولب ا
لفدوف .وقداوجهالمللماأكثرامنامرةالفوزبلءاوكبرابالملاوئوفنيايفاكرافو الألجهوزةالحلكوميو اةضوروبةاا
حسظالألمران اونبهااإىلااأناعد لًامنالملشرابيعاملاتنسذاوملايظهراهلرااأثرابغمابصدامبرافغااكبريةاهلراا
ممرااحر الفنرا امنالفتمتعاةرافكثريامناحقوقهماةاوبباهوذلالإلهموراالاولفساورا ا.اوعلو الفورغمامونا
تشكيلاجلن افتقصيالحلقرائقاةشتناسيولاجدةاوقيرا اهذهالفلين اةرافعديدامنالفتحقيقوراتاوتقصويا
لألوضراعاوتولصلالجلمعي امعهرااوإةدلءابأيهرااةشتناةعاالألوضراعاوتوصلاهوذهالفلينو اإىلالفعديودا
منالفتوصيراتاومنهرااإحراف اةعواالملوتهمنياةرافساورا اأوالفتقصورياإىلالاإل عوراءالفعورا اإالالنالملوولطنا
لفعرا ياملايشعراحت الآلنامبرااكرانايتوقعاحتقيقها.اومعاافمافإنامرااتوصلتاإفيهاهذهالفلين امنا
توصيراتاسيكوناهلرااتتثريلتاماتقبلي اعل اتاليفاتكرلبامثلاهذهالفتيوراوزلتاولالنتهراكوراتا.اوقودا
نشتاشعوباعندالفبعااةإعراق اةعااتوصيراتاهذهالفلين اوإجرلءلتهرااألسوبراباتعوو اإىلالسوتغاللاا
لفنسوااأواعد الفرغب ايفافت اةعاالمللسراتالملتعلق امبن الألبلضياأواحتويلهراامنالمللكي الفعرامو اإىلا
لمللكي الخلراص .ا
وقداصدباضمناحزم الألولمرالمللكي امؤخرلًاولملتعلق اةراجلولنبالالقتصرا ي اولالجتمراعي افلبال اأموراا
ةتعزيزا وبالجلهراتالفرقراةيو او عمهوراامرافيوراًاوةشوريراًا,اخصوصوراًاةعوداأناقراموتااةعواالجلهوراتا
لفرقراةي اةتنسيذاعدةاجوالتاميدلني اوإصدلباتقرابيراتكش اعنالفعديدامناحراالتالفقصووبالإل لبيا
ولملرافيااخاللالفسرتةالفيتايغطيهرااهذلالفتقريرا,اوقداتعززاهذلالالجتراهاةصدوبالملولفق الفارامي اعل ا
إنشراءاهيئ املكرافح الفسارا اومبراشرةاأعمراهلرا.ا
وتتتياخطوةاإنشراءاهيئ اوطنيو املكرافحو الافساورا اضومناتوجهوراتاخورا الحلورمنيالافشوريسنيا
ةضروبةاحرصالفدوف اوعزمهورااعلو امولصول االإلصوالحالفشوراملاوتطوويرالألنظمو اولفتعليموراتا
وإحكرا الفرقراة اعلو اأ لءالألجهوزةالحلكوميو اوزيورا ةافعرافيتهورااوتووفرياسوبلالفعويشالفكواريما
فلمولطننيا.اا
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 )2حسظ حقوق األفراد يف مواجهة األجهزة احلكومية
بصدتالجلمعي اتنراميالفشعوبافدىاعرام الفنرا اةتنالمللمايدعمالحملرافظ اعل احقوقالألفورل ا
ويعملامناأجلاضمراناقيرا الفوزلبلتاولملصراحلالملختلس اةرافقيرا اةولجبراتهراايفاهذلالفشتنا؛افقودا
أصدبالمللماحسظهالهللاايفاةدلي اعرا ا2111اتوجيهراًافكرافو الألجهوزةاالحلكوميو احيوذباامونا
لملارا احبقوقاوحريراتالألفرل ايفالململك ا,اوتضمنالفتوجيهاالفتنبيهاأنامنايرتكباجتراوزلتا
متساحبقوقاوحريراتالألفرل اسيكونامائوالًاأمرا المللم.اوقوداوجوهالمللوماةتعمويمالألموراعلو ا
مجيعالفوزلبلتاولملصراحلالحلكومي اوإمرابلتالملنراطقاوكذفمامجيعالإل لبلتاولفسوروعاولألقاورا ا
كلافيمرااخيصهافتنسيذاأمره.ااوهذلالألمراياتنداإىلامرااوب ايفالفنظرا الألسراسيافلحكمامناتتكيدا
عل احسظاحقوقالألفرل ا.ا
ويفاإطراباسيراس الحلز الفيتاتبنراهرااخرا الحلرمنيالفشريسنياجتوراهاإفوزلاالجلهوراتالحلكوميو ا
حبسظاحقوقالألفرل اومتكينهمامنالحلصولاعليهراايفالفوقتالملنراسباصدباتوجيهاسورااافلقضوراءاا
لإل لبياةرافسصل يفالفدعراوى لملقرام اضدالإل لبلت لحلكومي يفالجللا الفثراني ايفاحورالاتغيوبا
مندوةياوممثليالجلهرات لحلكومي يفامتراةع الفدعراوىالملرفوع اضدهرا.ا
وكراناهذلالألمرالستيراة افشكوىا يولنالملظوراملاموناعود احضووباممثلويالألجهوزةالحلكوميو ا
جلاراتالفرتلفعايفالملولعيدالحملد ةا وناتقديماأسوبرابامقنعو ا,اأوالحلضووبا ونالفور اعلو ا
لفدعوىاممراايوحياةعد الجلدي ايفالفرتلفعا،اويتاببايفاطولاأمدالفنظرايفالفقضرايراالملنظووبة،ا
ويلحقالفضرباةراملتظلمني.ا وقداأكدالألمورالفاورامياعلو امجيوعالفووزلبلتاولملصوراحلالحلكوميو ا
ةراحلرصاعل احضوباجلاراتانظرالفقضرايراالملقرامو اضودهراايفامولعيودهراالحملود ةاولجلاديو ايفا
لفرتلفعاةراجلولباعل الفدعراوى،اوتقديمامراايطلبامنهراامناماتندلت.اوالاشوماأناهوذلالألمورا
يؤكداحرصالفقيرا ةالفاعو ي اعل امصراحلالألفرل اوعد اإحلراقالفضرباةراملتظلمنياضدالألجهوزةا
لحلكومي اوإعطراءاكلااياحقاحقه.ا
كمراافوحظامناحنياآلخراتوجيهراتالمللمافلوزبلءاةضروبةالفوفراءامبتطلبراتاحراجوراتالملوولطننيا
ولفعموولاعلو امتراةعو الملشورابيعاوتنسيووذهرااعلو الفوجووهالألكموولامبوراايضوومناوفراءهورااةوراحلقوقا
لالقتصرا ي اولالجتمراعي ا.اويفاإطرابالهتمرامهاةراحملرافظ اعل احريراتالألفرل احرصهاعل اإحراف ا
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لملوقوفنيايفالفقضرايراالألمني اإىلالحملراكم اوعسوهاعناةعاالملايوننيايفاةعاالفقضورايراا.اكموراا
قرا اوةشكلاشخصياةرافتدخلامناأجلااتبينالفعسواعناةعاالحملكومنياةرافقصراصاو عماهذلا
لفتوجهاوتشييعهايفالجملتمعالفاعو ياممرااكرانافهاأثراكبريايفاعتوقاةعواالفرقوراباجتاويدلًا
ألحكرا الفشريع الإلسالمي الفارامي الفيتاحتثاعل الفعسوا.ا
 )3تطوير مرفق القضاء
الشماأناأةرزا فيلاعل الهتمرا المللمااةإحقراقالفعدلاواإنصورافالألفورل ااتوجيهوهاةتطوويرامرفوقا
لفقضراءا,اوافما(أوال)امناخاللاإجرلءلتامنهرا:اإصدلبانظرا اجديدافلقضراءايتاماةعدةامزليورااتعوززا
مناحقالفتقراضياواعدلف الحملراكمراتاوتضمنالإلنصرافا.اومناأةرزامورااأضوي ايفالفنظورا الجلديودا
كسراف احقالالستئنرافامناخاللاإنشراءاحمراكمالستئنرافايفالفقضوراءالفعورا اولفقضوراءالإل لبياولألخوذا
ةرافتخصصالفنوعيايفانظرالفقضرايراا,احيثامتاإنشراءاحموراكمامتخصصو ا(عرامو اوجترابيو اوأحووللا
شخصي اوعمرافي اوجزلئي )ا.ا كمورااحو الفنظورا اةإنشوراءاحموراكمامتخصصو اأخورىاحونياتقتضويا
لحلراج .اوالشماأناهذلالفتنظيماسياهماةشكلاكبريايفاضمراناسالم الألحكرا الفقضرائي امناخواللا
عد اإثقرالاكراهلالفقضراةاةرافنظرايفاقضرايراامتنوع اةنياجنرائي اوجترابي اوشخصي اقداالاتتيارااهلوما
لملعرف الفالزم افلسصلافيهرا.اا
كمرااحرصالفنظرا الجلديدافلقضراءاعل اتوفرياضمرانراتاخراص االستقاللالفقضراةاحيثاأكودااعلو اأنا
الاسلطراناعليهماإالاألحكرا الفشريع الإلسوالمي اولألنظمو الملرعيو ،اوالاجتووزاحموراكمتهماةاوبباا
أعمرالاوظيستهم،اإالامناخاللانظرا اخراصافلتت يبا.اوالشوماأناهوذلايكسولالالسوتقاللاولحليورا ا
فلقراضياوهوامراايعدامناأهمامقتضيراتاحتقيقالفعدلف .ا
ا(ثرانيرا)العتمرا اميزلني اضوخم افتطوويرامرفواقالفقضوراءاةبنوراءااحموراكماحديثو اوجتهيزهورااةتحودثا
لفتقنيراتاواتنظيماةرلمجاتدبيباوتتهيلافلقضراةاوالفعراملنيايفالملرفقالفقضورائياةشوكلاعورا اةهودفا
تهيئ اةيئ امرا ي اواإ لبي امنراسب اتاراعداعل احتقيقالفعدلف .اكمرااأنامشروعاتطويرامرفقالفقضوراءا
لعتن اةشكلاخراصاةزيرا ةاعد الفقضراةامناأجلامعراجل الملشكل الفرئياو الفويتااتولجوهالحملوراكما
ولملتمثل ايفاقل اعد الفقضراةامقرابن اةرافنموالفكبريايفاعد الفقضرايراالملنظوبةاوهوامورااكورانايوؤثرا لئموراا
عل اسرع الفنظرايفالفقضرايرااومراايرتتباعل اافمامناتعطيلاملصراحلاالملتقراضني.ااا
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 )4دعم مؤسسات حقوق اإلنسان
يتتكداحرصااخرا الحلرمنيالفشريسنياعل اتعزيزاحقوقالإلناراناوكسراف احريراتهامناخاللا عموها
لملاتمراملؤساراتاحقوقالإلنارانايفالململك .اا ويتمثولاهوذلالفودعمايفاإصودلباأموراسورا ايؤكوداعلو ا
لستقاللالجلمعي الفوطني احلقوقالإلناراناةتقريراآفي اعملهراا وناتدخلامناأياجه اكرانت.اوقودا
كرانافذفمالفتوجيهاأثراإجيراةياكبريايفاتعزيزا وبالجلمعي ايفالفقيرا اةدوبهراالفرقراةياحلمراي احقوقا
لإلناراناولفتصدياحملراوالتالنتهراكهرا.اكمرااولفقالمللماعل اةرنرامجانشراثقراف احقوقالإلناورانامونا
خاللاهيئ احقوقالإلنارانا.اوالشماأناجترة الفعملالحلقووقيايفالململكو اتظهورالحلراجو الملراسو ا
فتعزيزالفثقراف الحلقوقي افألفرل احيثاكشستا بلس امتخصص اأعدتاحلارابالجلمعيو االفوطنيو ا
حلقوقالإلناراناعناضع اهذهالفثقرافو افودىاالفكوثرياموناشورلئ الجملتموعالفاوعو يا.اإنالفووعيا
لحلقوقيافدىاعرام الفنرا اوفدىاالملائوفنياعناتنسيذالألنظم ايعدابكيزةاأسراسي احلمرايو الحلقووقا
وصيرانتهراا.كمراايتتكداحرصالمللماعل ااتعزيزاهذلالفبعدالملهمايفاقضرايرااحقوقالإلناراناموناخواللا
عمهافلحولباةنيالأل يوراناوالملوذلهبايفالفودلخلاأوالخلورابجا.اوكوراناهلوذلالفودعماأثورهالملبراشورايفا
لفتقريباةنياقيرا لتا يني اسني اوشيعي اشرابكتايفافقراءلتاتهدفاإىلاتعزيزالحلولباوالفتارام اوا
لالحرتل الملتبرا لامبراايعززاويضمنامتتعالجلميعاحبقوقالملولطن الفكرامل اوتقوي الفلحم الفوطني ا.
 )1دعم األجهزة الرقاةية
ظهرالهتمرا المللماةدعمالألجهزةالفرقراةي ايفالفبال امناخاللاتعزيزالألجهزةالفقرائم اولملمثلو ايفا
هيئ الفرقراة اولفتحقيقاولستحدلثاوظرائ ابقراةي ايفالفديولنالمللكياتعن اةهذلالفشتنا,اوإنشراءا
هيئ املكرافح الفسارا ا.اوقدابصدتالجلمعي اأثراهذلالالهتمرا امناخاللالفتحاونايفاأ لءاهيئو ا
لفرقراة اولفتحقيقاوا يولنالملرلقب الفعرام اوازيرا ةاماتوىالفشسرافي ايفالإلفصراحاعموراايوتمابصودها
مناخمرافسراتاأواجتراوزلتامرافي اأواإ لبي ايفاعد امنالألجهزةالحلكومي ا.اا
وقدالستطراعاهذلنالجلهرازلناكش اأوجهاقصووبااإ لبياومورافياكوبريابغوماعود اتعوراوناةعواا
لجلهراتالحلكومي اوحيبهراافبعاالملعلومرات.اكمرااياويلاهليئو الفرقراةو اولفتحقيوقاو يوولنا
لملرلقب الفعرام الألخذامبنهجالفشسرافي اعربانشراتقرابيراصحسي اعناأوجهالفقصوبايفالأل لءاوضبطا
ممرابسراتامتسالفنزله امثلالستغاللالفنسوااوالحملاوةي اولفتيراوزلتالملرافي .اوبغماافومافورانا
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لفدوبالفرقراةياهلذهالملؤساراتايتطلبامنحهراالملزيدامنالفصالحيراتاوحتديودلًااصوالحي ابفوعا
عراوىاضدامنايثبتافارا هماإ لبيرااأوامرافيراًامناخاللاإعطرائهراالحلوقايفالسوتدعراءاوحمراسوب ا
أيامائولاتدوباحوفهاشبه افارا اأواجتراوزاأوالستغاللانسواا ونالفرجوعافليهرازالفذيايعملا
فيهاوإ بلجامثلاهذهالفصالحيراتاضمنالفتعديالتالملقرتح اعل انظراميالجلهرازينا.اا
 )6احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وايتتكداهذلالالهتمرا امناخاللاختصيصالجلزءالألكربامنالمليزلني الفعرام افلدوفو افلصورفا
عل اقطراعراتالفتعليماولفصح اولفشئونالالجتمراعي اوكذفماتوتكيدهاحسظوهالهللااعلو امبودأا
لملاراولةاةنياكراف امنراطقالململك ايفاتوزيعالملشرابيعالفتنموي .افسوياجمورالالفتعلويمالفعورا امتا
ختصيصا مبرافغاضخم امنالجولاتطوويرهاولالبتقوراءامباوتولهاسوولءافيموراايتعلوقاةورافكول با
لفبشري اأوالفبيئ الفتع ليمي اومناافوماحتاونياماوتويراتالفعديودامونالملعلمونياولملعلموراتا
وتثبيتامناكرانامنهماعل الفبنو ا,اولالهتمرا اةتطويرالملنراهجاامناخاللامشروعالمللماعبودا
لهللافتطويرالفتعليمااولفتتوراحالفعديودامونالملودلب ايفاخمتلو امنوراطقالململكو ااممورااسوهلا
لحلصولاعل الحلقايفالفتعليما.ا
ويف جمال التعليم العالي حدثت طسرة غري مسبوقة يف عهدد ادادا احلدرمل الفدريسل
متثلت يف -:
 )3اإنشراءاجرامعراتاجديدةايفاخمتل امنراطقالململك .
 )2لةتعراثاأكثرامنامرائ اوعشريناأف اطرافبرااوطرافب ايفاخمتلو الفتخصصوراتاموناخواللا
مشروعاخرا الحلرمنيالفشريسنيافالةتعراثالخلرابجيا.
 )1عمالالةتعراثالفدلخلياولفتوسعايفاإنشراءالجلرامعراتاولفكليراتالخلراص او عومالفبحوثا
لفعلمي.
 )3حتانيالفكول بالملرافي األعضراءاهيئ الفتدبيسايفامؤساراتالفتعليمالفعرافيا.
ويفالجملورالالفصووحياامتالفتوجيووهاةإنشوراءالملوودنالفصوحي ايفاأغلووبامنوراطقالململكو ااوةنوراءا
لملاتشسيراتاولفرتكيزاعل احقالملولطنايفالحلصولاعلوا الفرعرايو الفصوحي اةياوراوسوهوف اا
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ولفتوسعايفاإنشراءالفكليراتالفطبي اولفصحي ا,وكذفمالالهتمرا اةتحسيوزالفكوول بالفطبيو امونا
خاللابفعالملخصصراتاولفبدالتالملرافي اهلراا.ا
ويفالجملرالالالجتمراعياوحلمراي الفسئراتالفسقريةامنالبتسراعاتكرافي الملعيش افقدااوجهالمللما
ةصوورفاما وراعدلتامقطوع و ااعل و افوورتلتاجلميووعالألسوورالفوويتايشووملهراانظ ورا الفض ومرانا
لالجتمراعيايفالململك اا,اومتوتاازيورا ةالإلعرانو الملرافيو الملخصصو اجلميوعافئوراتالملعووقنيا
لملاوويلنياعلو اقووولئماوزلبةالفشووؤونالالجتمراعيو اةناووب ا%311املاوراعدتهماعلو اسوودا
لحتيراجراتهما.اكمرااحرصتالفقيرا ةاعلو اا عوماةورلمجاوزلبةالفشوئونالالاجتمراعيو الجلديودةا
لهلرا ف افتحانياأوضراعالألسرالفسقريةاوضمراناحقهراايفالفعيشالفكريمامناخاللالسوتحدلثا
لفعديدامنالفربلمجالفيتاحتققاهذلالفغرواكربنورامجاسول الفغوذلءاواةرنورامجاتاوديدافوولتريا
لفكهرةراءاوةرنرامجالحلقيب الملدبسي ا.اويفاإطورابا عومالفقيورا ةافلحقووقالالجتمراعيو اوتوتمنيا
لحلقايفالفعيشالفكريمافقدامتا عماصونرا يقالإلقورلواكصوندوقالفتنميو الفعقورابيا,اوةنوما
لفتالي اولال خرابا,اوصنرا يقاتنمي ا عمالألعمرالاولملؤساراتالفصغريةا,اوإعسراءالفعديدامونا
لملديننياهلذهالفصنرا يقا.ا
 )7حتسل فرص متتع املرأة حبقوقها
حرصالمللماا لئمرااعل اةيرانالهتمراموهاحبصوولاالملورأةاعلو احقوقهوراالملنصووصاعليهورااايفا
لفشريع الإلسالمي اولملولثيقالفدوفي اولألنظم الحمللي ,اوتعدامولفقتهاعل الشرتلكالملورأةايفا
عضوي اجملسالفشووبىاولفاومراحامبشورابكتهراايفالالنتخراةوراتالفبلديو امونامؤشورلتااهوذلا
لالهتمرا ا؛افقداحرصاعل الالستمراعافلناراءامبراشرةايفاأكثرامنامنراسوبا ا,اووجوهاةرافتوسوعا
يفالستحدلثاجمراالتاعملاهلناكمراا عمهنايفالفعديدامنالجملراالتا.ااكمراايتتكدالهتمرامها
حسظهالهللامناخاللالفنموالفكوبريايفاناوبالفطرافبوراتايفامرلحولالفتعلويماالفعورافياواةنوراءا
جرامع الألمريةانوبةافلبنراتالفويتاتعوداموناأةورزالملودنالجلرامعيو الحلديثو اوزيورا ةافورصا
لالةتعراثالخلرابجيافلطرافبراتاوتعينياعود امونالفناوراءايفامنراصوباقيرا يو اةرافدوفو ا.اومونا
لملؤشرلتاأيضراالفتوجيهاملرفقالفقضراءاةتاهيلاوصولالملرأةافلقضراءاوةدءالحلديثاعناإتراح ا
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لفعملافلناراءايفاجمرالالحملرامراةاولحملراكما,إضراف اإىلا عماةرنرامجالألمرانالألسرياولالهتمورا ا
ةإصدلباأنظم احلمراي الفطسلاولملرأةامنالإليذلءا.ا
إنامراااكرايفالفصسحراتالفاراةق ايظهراةشكلاولض احرصالفقيرا ةالفاعو ي اويفامقودمتهما
خرا الحلرمنيالفشريسنياوحواوفياعهودهالألمونياعلو احقووقالإلناوراناوأوفويتهورااضومنا
لهتمرامراتهراا,اةلاإناأةرزا فيلاعل اهذلالالهتمرا الفكبريالفذياتوفيهالفقيرا ةاملوضووعاحقووقا
لإلناراناوصيرانتهراامنالالنتهراكايتيلو اايفاتضومانيالهلودفالألولاخلطو االفتنميو الفتراسوع ا
فلمملك الفتتكيداعل اضمراناحقوقالإلنارانامعامشوولاالخلطو ااأهودلفاراًاأخورىااتعوززاالفبيئو ا
لفضرامن احلقوقالإلنارانامناخاللالفتتكيداعل امولصل الإلصوالحالالقتصورا ياولالجتموراعيا
ولملؤساياوتطويرالألنظم االتالفعالق اةرفعالفكسراي اوحتانيالأل لءاولفعملاعلو اترسويخا
مبدأالفشسرافي اولملاراءف او عمامؤساراتالجملتمعالملدنيايفاتطويراأنشطتهراالإلمنرائي .
وبغماهذلالفتوجهافلقيرا ةالفذيايظهراإبل ةاحقيقي افدعماماريةالفتنمي اولإلصوالحاوتعزيوزا
مبرا ئاحقوقالإلناران,اإالاأناافمالألمراومناخاللامراابصودتهالجلمعيو املايونعكساعلو ا
أ لءاأغلبالألجهزةالحلكومي ا,احيثافووحظاأناهنوراكاقصووبلًاكوبريلًاايفالفوفوراءاحبقووقا
لملولطننياولحتيراجراتهماةلاولستمرلباةعااهذهالألجهزةايفاجتراوزلتهرااوخمرافسراتهراافألنظمو ا
ولفقولننياةرافتعدياعل احقوقالملولطننياوحريراتهمااوهذلامرااسيتماتنراوفهايفالفقاوماالفتورافيا
منالفتقرير.ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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القسم الثاني :مدى استجاةة األجهزة احلكومية للوفاء مبتطلبات محاية حقوق اإلنسان
يتضمناهذلالفقامابصدلَاوتقييمراًاملدىالستيراة الألجهوزةالحلكوميو افتوجهوراتالفقيورا ةالفاوعو ي اا
لملشراباإفيهرااسراةقراًافتعزيزالحلقوقاوصيران الحلريرات.اولجلمعي امناخاللامتراةعتهراافلوضعالحلقوقيا
يفالململك امناخاللالفشكراويالفيتاتصلهرااولفزيرابلتالمليدلني الفيتاتقو اةهرااأوامناخاللامرااينشورا
يفاوسرائلالإلعال اسيلتاضع اأ لءاأغلباهذهالألجهزةاوعيزهورااعوناماورايرةاتطلعوراتالفقيورا ةاا
وبغبتهراايفاضمراناحقوقالألفرل ااوامتتعهماةرافرفراهيو الاالجتمراعيو اولالقتصورا ي ا.اةولاسونيداكموراا
سوويظهرايفالفصووسحراتالآلتي و اأناممرابس وراتاةعووااهووذهالألجهووزةاولملؤسا وراتاأحلقووتاأضوورلبلًا
ولنتهراكراتاحلقوقالإلنارانايفاشكلايتعرابوامعاتوجيهراتالفقيرا ة.ا
إنامناأسبراباهذلالفضع ايفالأل لءاولستمرلباحدوثالفتيراوزلتاضع االفكسوراءةالاإل لبيو افلكوثريا
منامناوةياهذهالألجهزةاوكذفماالفتبلدالإل لبياوغيرابالحلسالحلقووقياولإلناورانياعنوداةعواا
لفقرائمنياعل اهذهالألجهزة.ا إناضوع اإنتراجيو امناووةيالألجهوزةالحلكوميو اواحرافو الفالمبوراالةا
لفارائدةاةنيالفكثريامونهمايعوو األسوبراباكوثريةايوتتيايفامقودمتهرااعود الختيورابالألكسوتامواناةونيا
لملرشحنيافلوظرائ ،افقدايكونالالختيرابامبنيراًاعل الحملاوةي اولفولسط .اوقدايكونالالختيوراباامونا
قبلاأشخراصاالايرغبونايفالختيرابالألفضلامنهمافكياالايكشوسوالااضوع اقودبلتهما,اوقودامتابصودا
قيرا اةعاالملديريناةتهميشالملتميزينامناموظسيهماألسبراباغريامبني اعل اأسساموضوعي ا.اكموراا
أناشعوباةعاالملوظسنيالفعراملنياولجلرا ينايفاإنتراجيتهماةتنهمايتاراوونامعانظرلئهماغريالفعراملنيا
يدفعهماإىلاعد الحلرصاعل الالستمرلبايفاإنتراجيتهماوتطويراآفي اعملهما,اممراايوجباإعرا ةالفنظرا
يفاتقييمالملوظسنياولفعملاعل اوضعاآفي اتام اةراملكرافآتالفشهري املنايتميوزاةراالنضوبرا ااولإلنتوراجا.ا
إناغيرابامقيرا الجلدلبةاولفكسراي اعندالفتعينيافلوظرائ الفدنيرااأوالفعليرااعل احدااااااااااسوولءا,ا
أواحت الفرتشي افلمشرابك ايفالفليراناأوامتثيلالألجهزةالحلكومي ايفامنراقشوراتامشورابيعالألنظمو اا
تاببايفاعد اقدبةاهذهالألجهوزةاعلو الفوفوراءاحبقووقالألفورل اولفغيوراباالفكوبرياالحورتلاامبورا ئا
ومسراهيماحقوقالإلنارانايفاممرابسراتاهذهالألجهزة.ا
ا
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إناضع الفكسراي الفبشري اوعيزاةعاالألجهزةالحلكومي اعناأ لءاولجبراتهراالفيتاكلستاةهرااعل ا
لفوجهالألمثلاتاوببايفا توتخراتنسيوذاكوثريامونالملشورابيعالحلكوميو الفضوروبي اوعود الفكسرايو اايفاااااااااا
تنسيذهراا,اوق داأشوراباخورا الحلورمنيالفشوريسنياإىلاافومايفاأكثورامونامنراسوب اموضوحرااأناةعواا
لملشرابيعافيساهلراانترائجا.اومناأجلاضبطاهذلالفتايباولهلدبافقداولفقاجملسالفوزبلءاعل اةعاا
لفقولعداولإلجرلءلتامناأجلامعراجل الفتتخريايفاتنسيذالملشرابيعالحلكومي .ا
إنالجلمعي اتؤكداعل اضروبةامعراجل اهذهالملمرابسراتالإل لبي الفيتاتلحوقالفضورباحبقووقالألفورل ا
وافماةانالألنظم الفيتاتنصاعل اجتريماأيااممرابسراتاتقوو اعلو االحملاووةي اولفتمييوزاوعود ا
لإلنصرافاسولءاموراايتعلوقاةورافتوظي اأوالفرتقيوراتااأوالالختيورابايفالملانراصوبالإل لبيو اا,اوأناتاوو اا
ضولةطاولضح اومعلن االختيرابالفقيرا لتايفالألجهزةالحلكومي اتبن اعلو اأسورا الفاوريةالفذلتيو ا
فلمرش اأوالملقراةل الفشخصي اولخلط الملاتقبلي الفيتاسوفايقدمهراافلنهوواةراجلهرازالفوذياسووفا
يعملافيهاأوامتطلبراتالملنصبالفذياسوفايشغلها.ا
ويرتبطاةهذهالملمرابسراتالفيتاتنتهماحقوقالإلناراناسلوكيراتاأشوداخطووبةاتقووااعلو الفتصونيا ا
لفقبلياولملنراطقياولفسكرياولفطرائسياومتثلالنتهراكراًاولضحراًاحلقالإلنارانايفالفكرلمو اوالملاوراولةا ونا
متييزا,اوهواموراايتنوراف ااموعاأحكورااا لفشوريع الإلسوالمي الفاومح اوموعالفنظورا الألسراسويافلحكوما
ولفتزلمراتالململك الفدوفي .اا
إنامعراجل اهذلالخلللالملؤثراتتطلباجهو لًاتوعوي اماتمرةاوسناأنظمو اتعراقوباعلو االملمرابسوراتا
ولفتيراوزلتالملهين ا.اإنامرااسيايلايفالفصسحراتالفقرا م امناممرابسوراتاتنتهوماحقووقالإلناورانا
منبعهالألسرا اغيرابالحملراسب اولملرلقبو اوتسشوياالفثقرافو الاإلقصورائي اواغيورابالفعقوةوراتاالفرل عو ا
فلممرابسراتالملهين اوغيرابالأل ف الإلبشرا ي افلمكلسنياةتنسيذالألنظم اولفقولننيا.ا
ويفالفصسحراتالآلتي اسنعرواسيلاعد امنالألجهزةالحلكومي اةهدفالفتتكودامونامودىاوفرائهوراا
مبتطلبراتاحقوقالإلناران.ا
- 3جملس الشورى ودوره التشريعي والرقابي

لستمرالجمللسايفالفقيرا امبهرامهالفتشريعي اولفرقراةي الحملدو ةاوافوماموناخواللا بلسو االألنظمو ا
لفيتاحترالاإفيهامنالفالط الفتنسيذي ايفامعظمهرا.اوقودااموراب الجمللوسا وبهالفرقوراةياموناخواللا
مرلجع ابوتيني افلتقرابيرالفانوي الملقدم امنالألجهزةالحلكوم .اوالشوماأناضوع الفودوبالفرقوراةيا
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فلميلسايعو اإىلاحمدو ي الفصالحيراتالملخوف افهامبوجبانظرامهاواكذفماآفي اتشوكيلالجمللوسا
لملتمثل ايفاتعينيالألعضراءاممرااحيدامنا وبهمالفرقراةياولملاوراح الفويتاياوتطيعونالفتحوركافيهوراا.ا
وهذلالفدوبالفرقراةيالحملدو افلميلسايساراعود اأخوذاعود امونالألجهوزةالحلكوميو امبالحظراتوها
وتوصيراتهالملايل اعل اتقرابيرهراالفانوي اممراايدعوالجمللساإىلاإعرا ةالفتتكيداعلو الملالحظوراتااأوا
لفتوصيراتالفيتامتتامنراقشتهراامناقبل.اا
أمراالفدوبالفتشريعيافلميلسافإنالجلمعي اتاتمرايفاتاييلامالحظتهورااعلو اضوع الفشوسرافي ايفا
منراقش امشرابيعالألنظم الجلديدةاأوالفتعديالتاعل اأنظم اقرائم ا,اإااجيدالملولطناصعوة ايفاإةدلءا
لفرأياحولاهذهالألنظم الفيتاتعنيوهامبراشورةا.افوذفمااتعيودالجلمعيو الافتتكيوداعلو اضوروبةااقيورا ا
لجمللساةإعالناماو لتالألنظم الجلديدةاأوالملعدف اوإتراح الفسرص األعضراءالجمللساولفرأيالفعرا ا
فلمشرابك ايفاإةدلءالفرأيا؛األنالملشرابك الفشوعبي ايفاسونالفتشوريعراتااتاوراعداعلو اتواليفامورااقودا
يرتتباعل اتطبيقاهذهالألنظم امناسلبيراتاةعداإصدلبهراا.ا
ولجلمعي اتؤكداعل اأهمي المتنراعالفالط الفتنسيذي اعناممرابسو الفضوغطاعلو الجمللوسافتمريوراأوا
إجنرازاةعاامشرابيعالألنظم ايفاوقتاقصرياممورااحيوولا ونا بلسوتاهرااموناقبولاأعضوراءالجمللوسا
ومتحيصهرا.ا
ومناجرانباآخرا,احيابافلميلساتشكيلاجلن اماتقل احلقوقالإلناراناولفعرلئااختوتصاةكولا
مرافهاعالق احبقوقالإلناراناوالاشماأناهذلايعداتطوبلًالجيراةيرااواترمجو اإل بلكالجمللوساةتهميو ا
لملشرابك ايفاتعزيزاحقوقالإلنارانايفالململك .ا
أمراالجلرانبالفتشريعيافلميلسافقدامتخااعناإصدلبالفعديدامنالألنظم اوقورا اةوإجرلءاتعوديالتا
عل اأنظم اأخرىايؤملاأناتاراهمايفاتعزيزاحقوقالإلنارانامبسهومهراالفشراملا,اومناافما:ا
 اانظاا مكافحة االجتار ةاألشخاص
أقرالجمللسانظرا امكرافح الالجتراباةراألشخراصاوجراءتانصوصالفنظرا امنايم امعالفربوتوكووالتا
لفدوفي الملعني اةهذلالملوضوعا.اوقداتضمنالفنظرا اتعريسوراًاولسوعراًافالجتوراباةرافبشوراخيشو ايفاحرافو ا
تطبيقهاوفقراًاهلذلالفتعري اأنايؤ ياإىلاجتريماةعاالملمرابسراتالالجتمراعي احتتاطرائلو الالجتورابااااااااااااا
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ةرافبشر,اومناافمالفعضلاوزولجالفقراصرلتاولفتدلخلامعامسهو الفوالي ايفالفشريع الإلسالمي اوةيوعا
لفتتشريلتاوحيزالألوبلقالفثبوتي افلعمرالاومنعامغرا بتهماوأفرل اأسرهمافلبال ا.اا
وقداتضمنالفنظرا اعقوةراتامشد ةاملنايرتكباجرمي الالجتراباةراألشخراصاوقداتصلافلايناملودةا(ا
مخا اعشراعرامراًا)اوغرلم امرافي اقداتصلايفاحدهراالألعل اإىلا(امليونابيرال)اأوالالكتسوراءاةإحودىا
هراتنيالفعقوةتنيا.اكمرااشد الفنظرا الفعقوة ايفاحراالتامعين اهي :
اإالالبتكبتامجراع اإجرلمي امنظم اإحدىاتلمالجلرلئم . إالاك ورانالجملوويناعليوهالموورأةاأواطسوالًا(اوإناملايعلوومالجل ورانياأنووهاطسوولا)ا،اأواأحوودااويالالحتيراجراتالخلراص  .ا
اإالاكرانالجلرانياأحداأصولالجمليناعليهاأوافروعا,اأواوفيراًاعليهاأوازوجراًافها.ااإالامتتالجلرمي اةراستعمرالالفاالحاأوالفتهديداةراستخدلمه.إالاوقعتاتلمالجلرلئماأواإحدلهرااعربالحلدو الفوطني .اوملايعتدالفنظرا اةرضراالجمليناعليهايفاجرلئمالالجتراباةراألشخراص.ا
ومن الفنظرا اضحرايراالالجتراباةراألشخراصاحقوقراًامنهرا:ااإعالمهماحبقوقهمالفنظرامي اةلغ ايسهمونهرا،ا
وتوفريالفرعراي الفطبي اولفنساي اهلوماواإيودلعاموناحيتوراجامونالفضوحرايراامرلكوزالافتتهيولالفطبيو اأوا
لفنساي اأوالالجتمراعي ،اوتتمنيالملتوىايفامرلكزامتخصص اعندالحلراج اوتوفريالحلمراي الألمني اإالا
لستلز الألمراافما.كمرااأتراحالفنظرا افضحرايراالالجتراباةراألشخراصايفاحرالاكرانولاأجرانباحقالفبقوراءاوا
لفعملاأثنراءاإجرلءلتالفتحقيقاأوالحملراكم .اوتركالفنظرا افال عراءالفعرا اأوالحملكم الملختص اتقوديرا
افم وقداأعط الفنظرا اهيئ الفتحقيقاولال عراءالفعورا اسولط الفتحقيوقاولال عوراءايفاجورلئمالالجتورابا
ةراألشخراصاومنحهرااسلط ااتستيشاأمراكناإيولءالجمليناعليهمايفاتلومالجلورلئمافلتتكوداموناتنسيوذا
لألحكرا الفقضرائي ايفاهذلالفشتن.ااا
وبغماافمافهنراكاحراج اإىلاحتديداأ قاألشكرالالالجتراباةراألشخراصاخراص امورااميكوناأنايصون ا
با"لفعملاأوالخلدم اقارل"ااحيثاسبقافووزبةالفعمولاأناأصودبتاقورلبلًايتضومناةعوااأشوكرالاا
لالجتراباةرافبشراومناافم:اةيعالفتتشريلتاوحتصيلامبرافغامرافي امقراةلاتتشريةالفدخولاأوالخلوروجا
وبخص الفعملاولإلقرام اولإلخاللاةراالفتزلمراتالفتعراقدي ا.اومثلاهذلالفقورلباحيتوراجاإىلامرلجعو ايفا
ظلاوجو الفنظرا الحلرافيا.ا
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 املوافقة على مفروع نظاا محاية الطسل من اإليذاءالفذياأكداعل امحراي الفطسلامنالإليذلءاأوا
لفتهديداومناافمالإلسراءةالجلاودي اأوالفنساوي اأوالجلناوي اأوالإلهمورال،اوحود تاماوؤوفي ا
ولفديهاأوامنايقو اعل ابعرايتهايفاترةيتهاومحرايتهامنالإليذلءاأوالإلهموراالا.اوهوذلالفنظورا امهوماا
ولحلراج اتدعواإفيها.اولجلمعي اتتملالإلسرلعايفاإصدلبهاوتطبيقهانظرلًافتزليداحوراالتالفعنو ا
ضدالألطسرالايفالجملتمعاممرااأ ىاأحيرانرااإىلالفوفراةاأوالإلعراق ا.
 املوافقة على اجراء ةعض التعديالت لبعض االنظمة واللوائح املتعلقدة ةالسدجااء وماهدا:ا
إعطراءالحلقافوزيرالفدلخلي اأنايقربا(الإلفورلجااحتوتااشور اا)اعوناأياحمكوو اعليوهاةعقوةو ا
لفايناإالاأمض ايفالفايناثالث اأبةراعامدةالفعقوةو اوكوراناسولوكهاأثنوراءاوجوو هايفالفاوينا
يدعواإىلالفثق اةتقويمانساه.اوتتملالجلمعي اأنايؤ ياهذلالفتعديلاإىلالستسرا ةاةعاالفاوينراءا
مناختسياامدةاحمكوميراتهماممرااياهمايفاختسي الفتكد ايفالفايونا,اكمرااأجورازالفتعوديلا
فوزيرالفدلخلي اأنايقربامدةاعسواإضرافي ايفاحدو ا()%31امنامدةاحمكوميو الفاوينيالفوذيا
جيترازاةرلمجالفتعليماأوالفتدبيبالملهيناةعدالفتحراقهاةهرااومولظبتهاعليهوراايفالفاويناإالاكورانا
سلوكهاأثنراءاقضراءامدةالحلكمايدعواإىلالفثق اةتقويمانساه،اوملايكنايفالإلفرلجاعنهاخطراعلو ا
لألمنالفعرا .اوحتد الفالئح الآلفي الملنراسب افلتنسيوذا.اوحيوثاإناحوراالتالإلفورلجالملشورو اقودا
تعد تافإنالجلمعي اترىاضروبةاوضعاآفي افتنظيماكراف اهوذهالحلوراالاتامبورااايضومنافالاوينيا
لالستسرا ةامنهراامجيعراًايفاحرالالستحقراقها.ا
 املوافقة على الئحة ادا املاازل ومن يف حكمهما,اوقداتضمنتاهذهالفالئح اةعاالفبنو ا
لفيتاقداتاراعدايفاإصالحالفعالق اةنياأبةرابالفعملاوخود الملنورازلاومونايفااحكمهوما.اوقودا
أكدتاهذهالفالئح اعل اةعواالحلقووقاهلوذهالفعامرافو اوبغوماافومافقوداتولجوهالفالئحو ا
صعوةراتاعنداتطبيقهرااكونهرااتتعلقاةعمولا لخولالملنورازلاوهوواموراايتطلوباوضوعاآفيوراتا
إجرلئي اولضح اتضمناتسعيلامراانصتاعليهالفالئح .ا
 املوافقة على مفروع نظاا الرعاية الصحية الاسسديةا،اوهوواايتكووناموناحوولفياثالثونياا
مرا ةاتهدفاإىلاتنظيماوتعزيزالفرعراي الفصحي الفنساي الفالزم افلمرض الفنسايني،اومحراي ا
حقوووقهماوحقوووقاأسوورهماوحسووظاكوورلمتهم،اووضووعاآفي و امعرامل و الملرض و اوعالجهوومايفا
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لملاتشسيرات.اوتعراجلامول امشروعالفنظرا ايفاجمملهرااإجورلءلتالفرعرايو افلمرضو الفنساوينيا
وتعزيزالخلدمراتالفصحي الفنساي ايفالململك اولملاوراهم ايفا عوامامتطلبراتهورااعلو الملاوتوىا
لفوطينامناخاللاجملسافلمرلقب الفعرام اوجملسافلمرلقب الحمللي ا,اوحد امشروعالفنظورا ا
مكونراتاهذينالجمللانيا.
وقدا من امشروعالفنظرا افلمرياالفنساياحوقاتلقويالفعنرايو الفولجبو اولحلصوولاعلو الفعوالجا
حبابالملعورايريالفعرامليو الملتعورابفاعليهورااطبيورا،اولحورتل احقوقوهالفسر يو ايفاحمويطاصوحيا
وإنارانيايصوناكرلمتهاويسياةراحتيراجراتهالفطبي اوميكنهامناتت ي اتكرافيسهالفشورعي ،اوإعالموها
ةرافتشخيصاوسريالخلط الفعالجي اقبلالفبدءاةرافعالج،اوعندالحلراج اإل خرافهايفامنشتةاصحي ا
يعلمالملريااأواوفيهاةتسبراباافوما.وحيوقافلمورياالفنساوياووواوفوقامشوروعالافنظورا اووواةعودا
لفتنايقامعالفطبيبالملعراجلاأناياتعنياةتحدالفرقراةالفشورعينياإالابأىالملوريااأوااووهاافوما
علوو اأناتكووونالفرقيوو اوفووقاموورااجووراءايفالفكتووراباولفاوون ا وناجتووراوزاافووماةووتيافعوولا.ا
وشد الفنظرا اعل اسري امعلومراتالملريااوعد الفبوحاةهرااأوالإلفصراحاعنهرا،اكمرااحود اشورو ا
لفدخولالإلفزلميافلمنشتةالفصحي اومدتهاوشرو الفدخولالإلسعرايفاوإجرلءلته.ا
وقداعرواعل الجمللسامشروعالفنظرا الجلزلئوياجلورلئمالإلبهوراباومتويلوهاوقوداأةودتالجلمعيو ا
ختوفهراايفاحينهامناةعاانصوصاهذلالملشروعاوطرافبتاةإعرا ةالفنظرايفامضومونهااوأصودبتاةيرانوراًا
تضمنالآلتيا:ا(اتراةعتالجلمعيو الفا وطنيو احلقووقالإلناوراناةراهتمورا اب و افعولاةعواالملنظموراتا
لحلقوقي الفدوفي اعل امشوروعالفنظورا الجلزلئوياجلورلئمالإلبهوراباومتويلوهاوالفوذياأقورهاجملوسا
لفشوبىامؤخرل،اوبغماأنالجلمعي املاتطلعاعل الفنظرا الفصرا باةابباآفيو اإصودلبالألنظمو الفويتا
يتبعهراالجمللساولفيتاحتولا ونالطالعالملولطننياعل امشرابيعالألنظم اقبلالملولفق اعليهرا،اونظرلًا
ملرااأثريامنامالحظراتاحولاهذلالفنظرا الفذياعلموتالجلمعيو اأنوهاملاحيوظاةوقوتاكورايفافلدبلسو ا
ولملنراقش ايفالجمللسا.
وبغماتقديرالجلمعي افلحرصاولجلهو الفكبريةالفيتاتبذهلراالجلهراتالحلكومي اويفامقودمتهرااوزلبةا
لفدلخلي افلحسراظاعل اأمنالفوطناولملولطننياولفتصديافكراف الألخطرابالفيتاقداتهد اأمونالجملتموعا
ولستقرلبه،وأهمي احمراسب اومعراقب امناثبتاتوبطهايفاأياعملاإبهراةي,افإنالجلمعي اتذكراةتهمي ا
لحلسراظاعل الفقيماولفتقرافيدالفارامي الفيتاحتكمالفعالق اةنيالفقيرا ةاوالملولطننيايفالململك اولملاتمدةا
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منالفشريع الإلسالمي الفامح اولفقيمالفعرةيو الألصويل اولفويتاجيوبامحرايتهورااضوداأيانصووصا
نظرامي اماتمدةامناجتراببا ولاأخرىاأصبحتالفيو اتعيشاأوضراعامؤمل ,اكمرااتؤكدالجلمعي اعل ا
أناالاتكونالحلول ثالإلبهراةي الفويتاعرانوتامنهوراالململكو اوجتراوزتهورااحبمودالهللاأسراسورااو لفعو ًراا
فتش ريعاأنظم اقداتؤثراسلبرااعلو الفعالقو االتالفطبيعو الخلراصو الفويتاتورةطالفقيورا ةايفالململكو ا
مبولطنيهراامناخاللاإعطراءاصالحيراتامطلق افبعاالألجهزةالحلكومي الفيتاقدايتاببامبراشورتهراا
هلراايفالنتهراكاحقوقالألفرل اوحريراتهماوتتعرابوامعالألنظم الفعدفي ايفالململك ؛اومناأةرزهراانظورااا
لإلجرلءلتالجلزلئي اونظرا الملرلفعراتالفشرعي الملاتمدةامنالفشريع الإلسالمي اولالتسراقيراتالفدوفيو ا
لفيتاصرا قتاعليهوراالململكو اولملتوجو اةرافنظورا الألسراسويافلحكومالفوذيايؤكوداعلو اقويمالفعدلفو ا
وخصوصي الفعالق اةنيالفقيرا ةاولملولطنني.ا
فذفمافرانالجلمعي الفوطني احلقوقالإلناراناترىاضروبةالفرتويايفاإصدلباهذلالفنظرا الفذياالايوزللا
معروضراًاأمرا الجلهراتالملختص اومرلجع اموول هاةشوكلا قيوقاواصويراغتهراامبورااحيوولا وناإسوراءةا
تساريهرااأواتطبيقهرااوخراص اتلمالملول الفيتامتساحقووقالألفورل اوحريوراتهماأواميوسا وبالفقضوراءا
ولستقالفها,احسظالهللاقيرا تنرااوةال نراامناكلامكروها.ا
و ب الجمللساةعاامشرابيعالألنظم الألخرىالفويتاستاوهمايفاحورالاصودبوهراايفاتعزيوزاحقووقا
لإلناراناومحرايتهراا,اويتتيايفامقدمتهراانظرا الحلمراي امنالإليذلءالفذياتتملالجلمعي اسرع اإصودلبها
وتسعيلهاملولجه احراالتالإليذلءاوالفعنو الملتزليودةاالفويتايعكاوهرااعود االفشوكراوىالفويتاتوار اإىلا
لجلمعي اولألجهزةالحلكومي االتالفعالق .اويدب الجمللساحرافيوراًامشوروعانظورا احلمرايو احقووقا
مرواا(الإليدزا)اسبقافليمعي اأنابفعتاماو تهالألوىلافلمقرا الفارامياومنالملتوقوعاأناياوراهمايفا
حرالاصدوبهايفاحسظاحقوقاضحرايرااهذلالملرواوضمراناتقديمالفرعرايو الفصوحي اهلوما.كمورااجيوريا
حرافيراًامرلجع ااةعااالألنظم الفعدفي امثلانظرا الإلجرلءلتالجلزلئيو اونظورا الملرلفعوراتالفشورعي ا
ولفيتانتملاأناتكوناةراجتراهاتعزيزاحقوقالإلناراناوصيرانتهرا.اا
- 2مرفق القضاء

اإنالستقاللالفقضراءاونزلهتهاوكسراءةامناوةيهايعداأةرزاخطوةاإلصالحامرفقالفقضراءامبراايكسلاإبسراءا
قولعدالفعدلايفالجملتمع.اوقداالحظتالجلمعي الفوطني احلقوقالإلناراناأناهنوراكاجهوو الًاةوذفتا
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مناقبلالجمللسالألعل افلقضراءاووزلبةالفعدلامناأجلالإلسورلعايفاتطبيوقامشوروعالمللوماعبودالهللا
فتطويرامرفقالفقضراءاولفتغلباعل الفصعوةراتالفيتاتعرتواتنسيذاهذلالملشروعاومنهرا-:ا
-3لحلراج افتعديلاةعوااالألنظمو الفقرائمو اا-2اإجيورا ا اقضوراةاخمتصونيافلقيورا امبهورا الحملوراكما
لملتخصص الملنصوصاعليهراايفالفنظرا الفقضرائيالجلديوداولفويتاتوتخراتامبراشورتهرااألعمراهلوراااومنهوراا
لحملراكمالفعمرافي ااا-1احتديداالالختصراصراتاةنياجملسالفقضراءالألعل امناجهو اووزلبةالفعودلا
مناجه اأخرىايفاةعاالملارائلا-3آفي اإبسراءالملشرابيعالملتعلق اةبنوراءامقورلتافلمحوراكما,اوكوذفما
إجرلءلتالستئيرابهرا.ا
ويفافقراءافرئراس الجلمعي اوأعضرائهراامعامعرافيابئيساجملسالفقضراءالألعل اومعرافياوزيورالفعودلامتا
تتكيدالالهتمرا اةبعاامراابصدتهالجلمعي امنامالحظراتاعل امرفقالفقضراءالفيتاظهرتايفالفتقوارابيرا
لفاراةق افليمعي اووعدتامبعراجلتهرا.ااوقدابصدتالجلمعي اتطوبلتاإجيراةي ايفالملرفقالفعدفيامونا
أةرزهراا:الفشسرافي ايفااعملاجملسالفقضراءالألعل ا,اومرلعراةالفضوولةطايفانقولاونودبالفقضوراةامموراا
يضمنالحليرا ي اولملوضوعي ا,اوتكرافؤالفسرصايفالختيرابالفقضراةامناخمتل امنراطقالململك ا,اوتسعيلا
الئح الفتستيشالفقضرائي,اولالهتمرا اةتدبيبالفقضراةاوتتهيلهما.اا
اكمراابصدتالجلمعي اأخذاعد امنالفقضراةاةرافعقوةراتالفبديل ايفالفقضرايراالفبايط امموراايعوززالألثورا
لإلجيراةيافألحكرا الفقضرائي ايفاإصالحالألفرل اوماراعدةالملخطئامنهماعل االفعو ةاجلرا ةالفصولب.اا
وقداالحظتالجلمعي اوجو ابغب امناةعاالفقضراةايفالألخذاةهذهالحلكرا ،اإالاإنامورااحيوولا ونا
افمااعد اوضوحاآفيراتهرااوتبيراناإشكراهلرااممراايتطلباوجو اضولةطاتوض الملقصو اةراألحكرا الفبديل ا
وماراعدةالفقضراةايفاوضعااقرائم اةتحكرا اةديل اتتالء امعاطبيع الفقضرايرااواأحوللالحملكووااعلويهماا
وحتققالهلدفالملنشو ا.اوقداعلمتالجلمعي اأناهنراكاجهو لًاتبذلامناأجلاإصودلباقولعوداتونظما
لفعقوةراتالفبديل اواونتملايفاحرالاصدوبهرااأناتاراهمايفالفتقليلامناعقوة الحلكماةرافاينامناقبلا
لفقضراةا.ا
وقداالحظتالجلمعي احتانراًاملموسراًايفاأ لءاوزلبةالفعدلاوقطراعراتهوراالملختلسو ايفاتوظيو الفتقنيو ا
لحلديث ايفالحملراكماوكتراةراتالفعدلا,اونشرالألحكرا ا,اوتودبيباةعواامناووةيالفووزلبةا,اوإقرامو ا
ةعاالفندولتاولفدوبلتاةهدفاتعزيزالفعالق اةنيامرفقالفقضراءاولجملتمعامناأجلاتعزيزالفعدلفو ا
مبسهومهراالفشراملا ولالطالعاعل اموراافودىالفغورياموناخوربلتاوحمراوفو الالسوتسرا ةامنهورااا.اوتتمولا
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لجلمعي اأناياوراهماالفتوجوهاإىلاإجيورا امكراتوباناورائي ايفالحملوراكمايفاتاوهيلااوصوولالملورأةاإىلا
لحملراكماولنامتن ااهذهالملكراتبالختصراصراتاحمد ةاوموسوع اا,اكمورااتتمولالجلمعيو اةوتناياوم ا
فلناراءامبمرابس امهن الحملرامراةا.ا
ولجلمعي اتقدبافديولناالملظراملالفنظرايفاقضرايراامرفوع اضدالألجهزةالحلكومي اومنهرااأجهزةاأمنيو اا
كراملبراحثالفعرام اوغريهراامبوراايتاعلوقاةوراحلبسالخلوراطئااأوالالحتيورازالفتعاوسيا.اولملالحوظايفاهوذلا
لالجتراهاحرصالفقضراةاعل اتابيبالألحكرا ايفاهذهالفقضرايراالفيتايظهرامنهوراالفتوزلمهماةراحملرافظو ا
عل احقوقالملوقوفنياولفاينراء.اكمرااأناقبولالفوديولنالالختصوراصالفقضورائياةوارافنظرايفامثولاهوذها
لفقضرايرااوعد اب هراايؤكداعل اأناكراف اأجهزةالفدوف اختضعافألنظم اوفلقضراءا ونالستثنراءاحبيو ا
أعمرالالفايرا ةاولفيتاتاببتاسوراةقراًايفاعود الفنظورايفالفقضورايرااضوداهوذهالألجهوزةا.اوقوداابصودتا
لجلمعي اصدوباأحكرا امناحمراكماإ لبي اتضمنتاإحوراالتاملولثيوقا وفيو اصورا قتاعلياهوراالململكو ا
وتعن احبمراي اوصيران احقوقالإلناراناوالشماأناهذلايعوداتطووبلًالجيراةيوراًاولجلمعيو اتودعوااكرافو ا
لجلهراتالفقضرائي اإىلاعد اجتراهلامرجعي اهذهالملولثيقاحيثاأنالنضمرا الململك اومصرا قتهرااعليهراا
جيعلهراايفاحكمالألنظم الفوطني .ااا
 اوتتمل الجلمعي اأن ايرتلجعا يولنالملظراملاا عناقرلباهيئو الفتودقيقاجمتمعو ابقوما70افعورا ا 3312هوالفقراضياةرافعدولاعنالالجتهورا الفوذياسوبقاأناأخوذتاةوهاحموراكما يوولنالملظوراملا
ةتقريرالختصراصهرااكهيئ اقضراءاإ لبياةنظرالفودعراويالملتعلقو اةإعمورالالفضوبطالجلنورائياإفغوراءا
وتعويضرااحبي الفتسريقاةنياأعمرالالفضبطالإل لبياوأعمرالالفضبطا لجلنرائياواأناأعمرالالفضوبطا
لجلنرائياملحق اةراألعمرالالفقضورائي االتصوراهلرااةرافودعوىالجلنرائيو التصوراالامبراشورلاوةرافتورافياالا
خيتصاةنظرهوراالفقضوراءالإل لبياا.اوعليوهافوإناا قضوراءالفوديولنايرتلجوعاعونالختصراصوهاةنظورا
لفدعراويالملتعلق اةتعمرالالفضبطالجلنرائياويشملاافوماطلوباإفغوراءاأياقورلباأواإجورالءامتعلوقا
ةرافضبطالجلنورائيامبوراايفاافومالفقوبااأوالفتستويشاولفتوقيو اوحسوظالألوبلقاولالتهورا اوطلوبا
لفتعويااعناأيامناتلمالألعمرالامبراايفاافمالفتوقي الفذياينتهياحبسظالالتهرا اأوالفتوقيو ا
أكثرامنالملدةالملقربةانظرامرااأوالستطراف امدةالفايناأكثرامنالملودةالحملكوو اةهوراا,امورببلاافواما
ةوتناا لحملكمو الملختصو اأصووالاةنظورالملوضوووعالألصوولياهوويالألقودباعلو الفبووتايفامثوولاهووذها
لملوضوعرات.اف هذلالفتوجهالجلديدافقضراءا يوولنالملظوراملاحيور الألفورل امونالفليووءاإىلالفقضوراءا
23

لإل لبي ا فلمطرافب احبمراي احقوقهمايفاحرالاتعا الال لبةالواتقصريهرااأواخمرافستهراافألنظم اوالا
يقللامناافمالفقولاةتنهماياتطيعونالفليوءاإىلا لفقضراءالملختصاةنظرالفدعوىالجلنرائي األنهوماا
قدايكونونايفامرحل املاتُحلاقضرايراهماإىلاهذلالفقضراءاأوا قداحيكماةعد الالختصراصاحبي اأنا
لجله ا لملدع اعليهرااجه احكومي .ا
وسيلتالجلمعي احتانراًايفاعد الفقضراةايفالفقضراءالفعرا اولفقضراءالإل لبيا,اممراايؤملاأنايكووناافوها
أثراإجيراةيايفاإنهراءالفقضرايراالملنظوبةاولفيتامراازلفتالجلمعي اتتلق الفشكراوىامونااطوولاإجورلءلتا
لفنظرافيهراا,اوهوامراايلحقالفضرباةتطرلفالخلصوم ا.ا
وقداةدأالفتتراحاحمراكمالستئنرافايفاةعاامنراطقالململك اتنسيذلافنظرا الفقضراءالجلديدا,اوهذهاخطووةا
إجيراةي افكارالملركزي .ا
وبغماافماافقدالستمرتالجلمعي اخاللالفسرتةالفيتايغطيهرااهذلالفتقريرايفابصداةعاالملالحظوراتا
عل امرفقالفقضراءاممرااير اإفيهراامناشكراوياوتظلمراتا,اوأةرزهرا:ا
 لفالط الفولسع افلقضراةايفالألحكرا الفتعزيري اوهوامرااقدايرتتباعليهاعد اتاراويالفعقوةراتا
ةنيالملتهمنيا يفالجلرمي الفولحدة،افوذفماتعيودالجلمعيو الفتتكيوداعلو اتودوينالفعقوةوراتا
لفتعزيري املاراعدةالفقضراةايفاحتقيقالفعدلف اولحلدامنالفتيراوزلتا
 عد اعلني اجلاوراتاالفتقراضوياايفاةعواالحلوراالتا,اوهوذلاخموراف املوراانوصاعليوهانظرامورااا
لإلجرلءلتالجلزلئي اولملرلفعراتالفشرعي الفلذلنايوجبرانالحملراكم الفعلنيو ،اإالايفاحوراالتا
لستثنرائي ا,امعاضمراناحقالملتهمايفالحلصولاعل احقوقهاكرامل .
 طولامدةالفتقراضيا,افرافقضرايرااقداتنظراأمرا الحملراكمافانولتاممراايدفعالملتقراضنياوأصحرابا
لحلقوقاتركاحقوقهماخوفراَامناطولامدةالفتقراضويا.اوقودابصودتالجلمعيو اتضوربالفناوراءا
ةشكلاخراصاةاببالفتتخرايفانظرالفقضرايراالألسري امثلالفطالقاولحلضران اولفنسق اولفرؤي ا
ولفزيرابةا.
 قل اعد الفقضراةا,ا وهووالفاوببالفورئيسايفاتوتخرانظورالفقضورايراايفالفقضوراءالفعورا اولفقضوراءا
لإل لبيا,اوقداةدئا يفامعراجل اهذلالفونقصاموناخواللاتياورياإجورلءلتالفتعوينيافلقضوراةا
وإتراح الفسرص افلمؤهلنياممناتتولفرافديهمالفشرو االملطلوة ا ونالستثنراء.
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 لفضع الفشديدايفالفكرا بالإل لبيا,اممراايتابباأحيرانراايفاضويراعاملسوراتالفقضورايرااحاوبا
إفرا ةالملشتكنيافليمعي اإضراف اإىلاإبهراقاكراهلالفقضراةامبارائلاإ لبي .ا
 جتنباةعاالفقضراةالملاراهم ايفاحتقيقالفعدلف احبي اعد الالختصراصابغوماتتكوداوجوو ا
لنتهراكافلحق.ا
 عد الفامراحافبعاالحملرامنياحبضوبالجللاراتاوالخلشون ايفالفتعراملامعهماوكذفماتوجها
ةعاالفقضراةافتشديدالألحكرا ايفاحقامناياتعنيامبحراميابغماحدوثاشئاموناالفتحاونا
مناةعاالفقضراةامؤخرلًافيمراايتعلقاةرافتعراونامعالحملرامنيا.
 لستمرلبامعرانراةالملرأةامناتقييداحقهراايفالفتقراضي؛احيثاتولجهالملرأةاةعواالفصوعوةراتايفا
سبيلاإقرامتهراافلدعوىاوخراص اعندمراايكونالخلصماوفياأمرهورااأوالحوداأقرابةهوراا،اوقوداالا
متكنامناحضوبالجللاراتالفقضرائي اإالاحبضوباحمر ،اممراايضراحبقهراايفالفتقراضياوحسظا
حقوقهراالألخرىا،اوهذلاخمراف افلقولعدالفشرعي اولملولثيقالفدوفيو اونواصالملورا ةالفاوراةع ا
ولألبةعنيامنالفنظرا الألسراسيافلحكمالفيتاأكدتاعل اأنا(احقالفتقراضيامكسولاةرافتاراويا
ةنيالملولطننياولملقيمنياةراململك ا)ا.اوقداسيلتالجلمعي اشكراوىامناةعاالفناوراءاةاوببا
قيرا اةعاالفقضراةاأواكترابالفعدلاةإحرافتهناأوالفتهديوداةإحورافتهنااإىلالفتحقيوقاولال عوراءاا
لفعرا اإلقرام ا عوىاعليهناحبي الخللوةاغرياشرعي احلضوبهنافلمحكم اأواكتراةو الفعودلا
معاقريباهلناغرياحمر ا علو الفورغماموناأنالملودع اعليوهاهووالحملور ا.اوقوداحراوفوتا
لجلمعي امعراجل اافماةرافتنايقامعالجلهراتالألعل ايفالجلهرازالفقضرائياأواوزلبةالفعدلا.ا
 ضع اتتهيلالفقضراة؛افربلمجاتتهيلالفقضراةاوتطويراأ لئهماحتتراجاإىلالسوتمرلبي اوتكثيو ا
مناأجلابفعاكسراءتهمالفوظيسي اخراص اةعداصدوبانظرا الفقضراءالجلديدالفذيايتطلباتعريسراًا
ةه.اوقدامتامالحظ اوجو اتوجهافتتهيلالفقضوراةاوعقودا وبلتافتعريو الفقضوراةاةراألنظمو ا
ولإلجرلءلتالجلديدة.
 عد الستقرلبالفقضراة؛افبعاالفقضراةاالايكرا اياتقرايفاوظيستهاحت ايتماندة املكراناآخورا،ا
أوايقو اةطلباإجرازلتامتتراةعو ا ونالملبورا بةاإىلاتووفريالفبوديلااأواإجيورا اآفيو افلنظورايفا
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لفقضرايراالفيتاينظرهراا,اوهذلايعطلاسريانظورالفقضورايرااويطيولامودةالفتقراضويا،األناةعواا
لفقضراةاقداالاينظرونايفالفقضرايراالنتظرابلًافلندباأواةابباأخذالإلجرازةا.ا
 عد اقيرا اةعاالفقضراةاةتعري الملتهماحبقوقهاوخراص احقهايفالالعورتلواعلو الحلكوما،ا
وحقهايفالملطرافب امبعراقب امنالستخد الفعن اضدهاأواأجربهاعل الالعرتلفاوكوذفمااحقوها
يفالحلصولاعل اصوبةامنالحلكم.
 عد الفتزل اةعاالفقضراةاأحيرانراامبولعيدالجللارات؛احيوثايسرااجوتالخلصوو اةعود احضووبا
لفقراضياأواتتجيلهافنظرالفقضي ا وناإةدلءالألسوبرابا.اويوز ل الألموراسووءالاإالاكوراناطورفا
لفقضي اسيينراًا ممراايرتيوباعليوهاتوتخريالفبوتايفاقضويتهاويثقولاكراهولاإ لبةالفاوينايفا
لفتيهيزامناجديداإلحضرابهايفاجلا اقرا م ا.
 عد اتسعيلالألخذاةوسرائلالإلثبراتالحلديث ايفاةعاالفقضرايراالفيتاقدايعتمودالفسصولافيهوراا
عل اافمامثلالحلماالفنوويايفاقضي اإثبراتالفناب.ا
 عد اقيرا اةعاالفقضراةاةتابيبالألحكرا الفيتايصودبونهرااولفضوغطاأحيرانوراًاعلو الحملكوو ا
عليهامناأجلاقبولالحلكماحبي اأناعد الفقنراع اةوهاقودايطيولاأمودانظورالفقضوي اأمورا ا
لجلهراتالفقضرائي الفعليرااويؤ ياإىلاعد السوتسرا ةالحملكوو اعليوهامونالفعسووا,امموراايودفعا
ةراجلهراتالفقضرائي الفعليراايفاةعاالحلراالتالفيتايكونافيهوراالعورتلواموناأحوداأطورلفا
لخلصوم افزيرا ةالحملكومي االعتقرا هرااأناقنراع الحملكو اعليهاةراحلكماكرانتاةابباإقرلبها
ةرافتهمالملناوة اإفيه.
 لفشكوىالملاتمرةاضداةعااكتراةراتالفعدلاةابباعود الالفتوزل اةاوراعراتالفودول اوغيورابا
لفرقراة اعل اأعمراهلماممراايتاببايفاتتخرياإجرلءلتالفبتايفامعرامالتالملرلجعنيا.
- 3وزارة الداخلية

بصدتالجلمعي احرصاعد امناقطراعراتالفوزلبةاعل احتانياأ لئهراامبراايضومناقيرامهوراامبهرامهوراا
ونامارا احبقوقالألفرل ،اومنالخلطولتالملهم ايفاهذلالإلطراباإنشوراءاشوعب احلقووقالإلناورانايفاا
لألمنالفعرا اختتصاةراستقبرالالملالحظوراتاولفشوكراوىاالتالفعالقو احبقووقالإلناورانا.ااكموراافووحظا
حرصا لملديري الفعرام افألمنالفعرا اعل ابفوعالملاوتوىالفثقورايفاةونيامناووةيهراايفاجموراالتاحقووقاااااااااااا
لإلنارانا؛احيثانظمتاحلقراتاعلمي ايفاجمرالاحقوقالإلناراناةشكلاعرا اوحقوقالملتهمنياةشكلا
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خراص.اهذلاةراإلضراف اإىلالفتعراونامعالجلمعي ايفاتنظيما وبلتاتدبيبي املناووةيهراافلتعريو اةوتةرزا
لألنظم اولالتسراقيراتاالتالفصل احبقوقالإلناورانا.اويفاإطوراباعملوهراايفابصودامودىاوفوراءالألجهوزةا
لحلكومي امبتطلبراتاحقوقالإلنارانا,افقدالستمرتالجلمعي ايفابصداوتلقيالفشكراوىالملتعلق اةوت لءا
عد امنالألجهزةالألمني اولإل لبي الفتراةع افوزلبةالفدلخلي اميكناإمجراهلراايفالفنقرا الآلتي :ا
 الفتعدياعل الألشخراصاأوامعراملتهمامعرامل اغرياجيودةاموناقبولاةعواامناووةياوزلبةالفدلخليو ا
سولءاكرانولامدنينياأ اعاكريني.ا
 لالحتيورازالفتعاووسيايفاخمرافسو اصوورحي افنصوووصانظورا الإلجوورلءلتالجلزلئيو اوغرافبورااموراايكووونا
الجتهرا لتاشخصي اأوالستغالالًافلنسوااأوانتيي اسوءافهمافألنظم الملعني .
 عد امتكنيالملوقوفامنالالتصرالاةذويهاحنياتوقيسهامموراايرتتوباعليوهاإحلوراقااضوربانساوياكوبريا
ةراملوقوفاواويه.
 معرانراةاأهرافيالملوقوفنيايفالملبراحثالفعرام امناعد امعرف احقيق اتوقي اأةنرائهماخاللالأليورااالألوىلاا
فلتوقي اولفيتاقداتاتمراملوداةاطويلو اا,اكمورااتنكوراةعواالجلهوراتاعلمهوراااةوجوو الملوقووفااعنودا
لالستساراباعنها,ابغماوجو اتعليمراتاعليرااةإةالغااويالملوقوفامبير اإيقرافها.
 كثوورةاعوود الملوقوووفنيايفاقضورايرااأمنيو املوودةاطويلو ا وناإحرافو افلمحكمو احتووتاموورببالسووتكمرالااااااااااا
لفتحقيقا,اأواأناإطالقاسرلحالملوقوفاميثلاخطرلًاعل الجملتمعا.اولجلمعي اتؤكداأنالملوقووفايفا
هذهالفقضرايرااجيباأناحيرالافلمحكم اةعدالستكمرالالفتحقيقايفالملودةالملقوربةانظراموراًا,اوإالانشوتتاا
حراج افلتمديدافينبغياأناتكوناةإانالفقضراءامعاضمراناحقوقالملوقووفالملنصووصاعليهوراايفانظورا ا
لإلجرلءلتالجلزلئي ا.ا
 عد الهتمرا اةعااأقارا اومرلكزالفشرط اةرافبالغراتالفيتاتصلاإفيهما,افهنراكاشكوىامتكربةامناأنا
ةعاالملرلكزاتهملالفبالغراتاكليراًاحيثاالايتمامتراةعتهرااسوىاةعداسؤللاصراحبالفبالغابغماأنهوراا
تتعلقاةتعديراتاعل الألمنامثلالفارق .
 قل اأعدل الفعراملنيايفامرلكزاوأقارا الفشورطا ا مموراايونعكساعلو اضوع الأل لءاوةوطءالفتعرامولاموعا
لفبالغرات.
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 تستيشاةعوااالملمتلكوراتالفشخصوي ايفاخمرافسو اافألنظمو ا،اخراصو اأجهوزةالحلراسووبالحملموولا
ولجلوللاويفاهذلالنتهراكاحلرم اهذهالملمتلكراتالحملمي امبوجبالفنظرا الألسراسيافلحكم.اا
 ةعاامناوةيالألجهوزةالألمنيو ا ياويئونالسوتخدل اسولطراتهماةرافتهديوداةرافاويناعنوداوقووعاأيا
خمرافس ،امهمرااكرانتاةايط ،اكوسيل افلضغطاولفتخوي .
 تعرواةعاالملوقوفنياأحيرانراافالعتدلءاأوالإلهران اةهدفالإلجبراباعل الفتوقيعاعلو العرتلفوراتاويفا
افماخمرافس اصرحي افنظرا الإلجرلءلتالجلزلئي اولنتهراكاصري احلقوقالإلناران.
 عد اوجو امقرابامملوك افلدوف افبعاالألجهزةالألمني اولإل لبي الفتراةع افوزلبةالفدلخلي اممراايرتتبا
عليهاصعوة امطرافب اتلمالألجهزةاةرافوفراءامبتطلبراتالحملرافظ اعل احقوقالإلنارانامناحيثالملكرانا
ئايفامشوروعالمللوماعبودالهللافلمقورلتا
عنداتوقي الألشخراصاأوالفتحقيقامعهماومعاافمافقوداةود ا
لألمني اولفذيانتملاأنايزيلاهذهالفالبيراتا,اوفكنايالحوظالفوبطءايفاتنسيوذهاةاوبباآفيوراتاطورحا
لملنراقصراتاوإ لبةالملشرابيعاوتعد اجهراتهرااممراايعرقلالفتنسيذاةرافارع الملطلوة ا.
وعل الفرغمامناتتكيداحواوفيالفعهداوزيرالفدلخلي اعل اوجوبالإلهتمرا امبصوراحلالملوولطننياومحرايو ا
حقوقهماوتذكرياأمرلءالملنراطقاةذفماةنياحنياوآخرا,اإالاأناهنراكاقضيتنيامراازلفترااتؤبقراناشرحي امونا
لملولطننياوتدفعهماملرلجع الجلمعي اولألجهزةالحلكوميو الملعنيو اةإسوتمرلباواتتكوربالإلشورابةاإفيهامواراايفا
تقرابيرالجلمعي اوهمراا-:ا
أوال :املوقوفون أماياً -:
تعداقضي الملوقوفنياأمنيراًامناأةرزالفقضرايراالفيتاتثرياإشكراالتاحقوقي اوقداتنراوفتالجلمعي ايفاتقريرهراا
لفثرانيامشكل الملوقوفنياعل اام اقضرايرااأمني ايفاإطرابالملاراعيالفكبريةافلقطراعراتالألمني الفتراةع افوزلبةا
لفدلخلي ايفالحلسراظاعل الألمناولفتصدياحملراوالتاتهديده.احيثا عتالجلمعي اإىلالفبحوثالجلورا ا
عناآفي احتققاهذلالهلدفالفاراميا ونامارا احبقوقالألفرل اوحريراتهماوجتوراوزالألنظمو ا.اولجلمعيو ا
تعيدايفاهذلالفتقريرالفتتكيداعل الحلراج الملراس اهلوذهالآلفيو اوتودعواإىلاتشوكيلاجلنو اماوتقل اعليوراا
ةصالحيراتاولسع افتنظيماأوضراعالملوقوفنياعل اام اقضرايرااأمني .اا
إنالالستمرلبايفالحتيرازالملوقوفنيا وناأحكرا ا,اأوامتديداإيقرافاةعضهمامموناصودبتاعلويهماأحكورا ا
حبي اأنهماالايزلفونايشكلوناخطراعل الجملتمعا,احاباتقديرالملائوفنيالألمنينيا,ايعداأمورلَاغوريا
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منراسباوفيهاجتراوزافألنظم اكمراايتيراهلاإمكراني الستخدل اأسرافيباحديث امتكنالألجهزةالألمني امونا
متراةع الملوقوفاةعداإطالقاسرلحهامبراايضمناعد اتهديدهافألمن،اوحتسظاحقوقوها.اوإااتقودبالجلمعيو ا
فلماؤوفنيايفاوزلبةالفدلخلي اوضعاةرنرامجافلمنراصح او عماأسرالملوقوفنيامرا يراًاوهياتوجهراتاإناراني ا
تعرباعناقيماأخالقي ابفيع ،افهياتنبهاإىلاأنالفتوقي اوملدةاغريامعلوم ايتنراقاامعاهذهالفتوجهراتا
لإلصالحي الهلرا ف اإلصالحاالملوقوفنياوتقويماسلوكهماوإعرا ةاتتهيلهم.إنالحلراج اتودعواإىلا عوماهوذها
لفتوجهراتالإلناراني اةالال امنالإلجرلءلتالفيتاتؤ يايفاجمملهرااإىلاوضعالفاينيالألموينايفاحرافوا ا
مرلجع امعانساهاوفومهرااةدالًامنافو الفقرائمنياعل اسينهاةتنهماأسراءولااإفيهاوظلموهاوأسورااؤولامعراملو ا
أسرتهاأثنراءازيرابتهاوضيقولاعليهايفاأموباحيراتهالالجتمراعي اولألسري اولفتعليمي اولفصحي ا,اممرااجيعلها
يربباةعااتصرفراتهاحبي اظلماةعاالفعراملنيايفالجلهرازالألمينافهاأواألسرته.اإنالستمرلباوضعاهؤالءا
لملوقوفنيا وناأحكرا ايرتتباعليهاأضرلباكثريةاالاتقتصراعليهما,اةلاتتعودلهاماإىلاأسورهماالفويتاتشوعرا
ةرافظلماخراص احنياينقلاهلراامراايتعروافهالملوقوفونامناجتراوزلتاوكذفمامرااتتعروافهالألسرانساوهراا
منامعرانراةالفتستيشالملتشد اعندالفزيرابةاوسوءالفتعراملاأحيرانوراًاوفوذفماالةوداموناامعراجلو اشورامل احتسوظا
حقوقالملوقوفنياوأمنالجملتمع.ا
وقداأُنشئتالحملكم الجلزلئي الملتخصص افلنظرايفاقضرايراالفاينراءالملتهمنياةتعمرالاإبهراةيو ا.اوحاوبا
مرااصدبامناوزلبةالفعدلافقداعقدتاحمراكمراتافبعاالملووقسنياةلوغاعود هرااحتو انهرايو ا3313هوواا
332اقضي امشلتا071اموقوفرااامناةينهما%00ااأوقسولاةتهماالتاصل اةراإلبهرابا.اوقداصرا قتا
حمكم الالستئنرافاعل ا331احكمراًاوانقضتا31احكمراًااوسيلتامالحظوراتاعلو اةقيو الألحكورااا
وصدبتاأحكرا اترتلوحاةنيالفايناواتقييداحري اةعاالملتهمنياةعدالستكمرالاعقوةو الفاويناةوراملنعا
منالفاسراأوالإلقرام الجلربي اوةلغاعد امناملاتثبتاإ لنتهاا20اموقوفراً.ااا
كمرااأصدبتاهيئ الفتحقيقاولال عراءالفعرا اةيرانراًاأشرابتافيهاإىلاأناحمراكمراتالإلبهرابامشلتا1171ا
حمكومرااومتهمرا،اأحيلامنهما2231ا()٪3137اإىلالحملكم الملختص الفيتاأصدبتاأحكرامرااحبوقا
3732امنهما""٪1330يفاحنياتنظراحرافيراالحملكمو الجلازلئيو الملتخصصو اقضورايرااتشوملا711ا
متهمني .ا
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وتضمنالفبيراناأنالهليئ اتعملا عل السوتكمرالاإعودل افوولئ الفودعراوىالفعرامو ايفاقضورايرااتشوملا113ا
متهمرا،اوتقو امبتراةع الستكمرالالفتحقيقايفاقضرايرااتشملا3113امتهمراامتهيدلاالستكمرالالإلجورلءلتا
لفالزم اإلحرافتهرااإىلالحملكم الجلزلئي الملتخصص .ا
وفوحظاإطراف افرتلتالفاينا وناأحكرا احيثاجراءايفاتصري افلمتحدثالفرحيافوزلبةالفدلخليو ااأنوها
متاتعويااأكثرامنا377اشخصراًاممناسبقاإيقرافهماوملاتثبوتاعلويهمالفوتهماامببورافغاجتوراوزتا12ا
مليوونابيرال.اوافماتنسيذلًافلتوجيهراتالفيتااتام اةراالستمرلبايفاإيقرافامونااتقتضوياطبيعو الجلوارلئما
لملاندةاهلمالستمرلباإيقرافهماحت احمراكمتهم،احقالملطرافب اةرافتعويااعنالملد الفزمني الفيتايقضوونهراا
يفالفتوقي .ا
وبغمالفتتكيداعل اعالني اهذهالحملراكمرات،اإالاأنالحملراكمراتالفيتاعقدتايفالفاراةقامتتاةشكلاغريا
علين.اوفكنافوحظالألخذامببدأالفعالني ايفالحملراكمراتالفيتاعقدتامؤخرلًافقداحضرتهرااةعااوسورائلا
لإلعال اوهيئ احقوقالإلناورانااوحو افلموتهمنياةراالسوتعران امبحورامنيااوملاتودعاالجلمعيو احلضووبهراا,ا
ولجلمعي اتؤكداضروبةالالستمرلبايفاعالني الحملراكمراتاوتوضي الألموبافلرأيالفعرا افضمراناعدلفتهراامعا
متكنيالملتهمنيامنالإلستعران امبحرامنياحابالختيرابهم.ا
اويف مبادرة حتسب للوزارة وتثماها اجلمعية مسح للجمعية ةالقياا ةزيدارة لسدجون املباحدث
العامة يف اململكة ورصد أوضاع املوقوفل فيها ةعد استمرار تلقيها لبعض الفدكاوى والتظلمدات
من ذوي نزالء هذه السجون وقد أعدت اجلمعية تقريرا ةعد اكتمدال هدذه الزيدارة نفدره يف
حياه يف وسائل اإلعالا وتضمن اآلتي:اا
تعملالجلمعي الفوطني احلقوقالإلناراناعل امحراي احقوقالإلناوراناوفقوراافلنظورا الألسراسويافلحكوما
لفذيامصدبهالفكتراباولفان اووفقراافألنظم الملرعي اوحيوثااإنامونالختصراصوراتهرااتلقويالفشوكراويا
ولفبالغراتاومتراةعتهراامعالجلهراتالملعني اولفتحققامنالفودعرااوياولملخرافسوراتاولفتيوراوزلتالملتعلقو ا
حبقوقالإلناران,اوالفعملاعل امعراجلتهراامعالجلهراتاالتالفعالق .اولنطالقراًامناهذلالملبدأاوحيوثا
وب اإىلالجلمعي اعد امنالفتظلمراتاوالفشكراويامنااويالفاينراءاوالملوقووفنيايفاسويونالملبراحوثا
لفعرام ,اومتاتدلولاةعاالألخبراباغريالفدقيق اةشتناأعدل اهؤالءالفاينراءاوالملوقوفنياوأنهرااتصلاإىلا
عشرلتالآلالفا,اوحيثامتالفتنايقامعامقرا اوزلبةالفدلخلي اوةدعمامناحوالألمريانراي اةناعبودا
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لفعزيزاآلاسعو اوفيالفعهداوزيرالفدلخلي ااومباراندةاومتراةع اماتمرةاموناحووالألمورياحمموداةونا
نراي اماراعداوزيرالفدلخلي افلشؤونالألمنيو ااقراموتالجلمعيو اةزيورابةافاويونالملبراحوثايفاكرافو ا
منراطقالململك ايفالفسرتةالملراضي ا.اوةعدالنتهراءالفزيرابةا,اوأخذلامببدأالفشوسرافي الفوذياتدعموهاقيورا ةا
هذهالفبال الملبرابك افإنالجلمعي اترغباةيراناوتوضي امراايتتي:ا
أوال :مضددمون الفددكاوي والتظلمددات الددل وردت للجمعيددة أو رصدددتها ةفددان نددزالء سددجون
املباحث
 قضراءالملوقوفنيافرتلتاطويل ايفالفاوينا اوناأنااتوتماإحورافتهماافلمحراكمو اأوااإخبوراباأسورهماا
ةطبيع اقضرايراهماولإلجرلءلتالملتخذةاحبقهما.ا
 لال عراءاةتعرواةعاالملوقوفنيافاوءالملعرامل اأثنراءالفتحقيقاالنتزلعالالعرتلفامنهماةراإلكرله.ا
 ةقراءاكثريامنالملوقوفنيافرتلتاطويل اةعدالالنتهراءامونالفتحقيوقامعهوما ونالختوراااأياإجورلءا
ةشتنهم.
 جتراوزاةعاالفاينراءاملد احمكوميراتهما وناأنايتماإطوالقاسورلحهمابغوماصودوباأحكورا امونا
يولنالملظراملاةإطالقاسرلحاةعضهما.ا
 عد الفامراحافبعااأقراببالفاينياأوالملوقوفاةرافزيرابةامثلا(الألعمرا ا-الألخوللاواأةنراءالفعماوا
لخلرال)اوقصرالفزيرابةاعل الألقراببامنالفدبج الألوىل.
 ااوضعاةعاالملوقوفنيايفالحلبسالالنسرل يافسرتلتاطويل اومتقطع .ا
 شكوىاةعاالألسرامناعد اازيرابتهمااألةنرائهمالملوقوفنياأوالالتصرالاةهم.
 قل امقراةل اأعضراءاجلن الملنراصح افبعاالفاينراءاأوالملوقوفنياأواتبراعدافرتةاتلمالملقراةالت.
 عد ااتاهيلالإلجرلءلتافيمراايتعلقاةرافامراحافبعاالفاينراءاأوالملوقوفنيامبولصل ا بلستهم.
 لفتخوفامنالخللطااةنيالملوقوفنياممراايؤثراعل اأفكرابهما.ا
 عد اتاهيلاإجرلءلتاإضراف اأةنراءالملوقوفنياواحصوهلماعل امراايثبتاهويتهما.
 لفتحسظالملبرافغافيهامناقبلالجلهراتالألمني اعل الفبعااموناأجولالملصولح اةودوناأناتكوونا
هنراكاخط افلتعراملامعهما.ا
 ظهوباةعاالألمرلوافدىاةعاالفاينراءاوالملوقوفنيا.
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 لفتتخرايفاتقديمالفرعراي الفطبي افلاينراءاأوالملوقوفنياممراايلحقالفضرباةبعضهماأحيرانرا.
 لفتتخرايفاحتويلالفاينراءاولملوقوفنيالفذيناتتطلباحراالتهمالفتدخلالفطويبايفاماتشوسيراتاأوا
مرلكزاخرابجالفاين.
 قصرافرتلتالفزيرابلتالفعرام اوالخلراص اوتبراعدافرتلتهرا.
 وجو الآلتاتصويرافلمرلقب اأثنراءالفزيرابةالفعرام امعاوجو الحلراب اممرااالايام افلزلئريناةتخذا
بلحتهماوخراص الفناراء.
 عد الفامراحاةراقتنراءالألقال اوالألوبلقاوالفكتب.
 مدةالالتصرالاقصريةاجدلًاالاتتيراوزاعشرا قرائقاإىلامخساعشرا قيق .
 لفتشديدايفاإجرلءلتالفتستيشاوخراص افلناراءاأثنراءالفزيرابةامبراايفاافماةعاالألجزلءالحلاراسو ا
منالجلام.
 لفتتخرايفاإصدلبالفوكراالتافبعاالفاينراءاأوالملوقوفنياعندمراايتطلبالألمراإجرلءهراا.
 قل احراالتالفامراحافلاينراءاولملوقوفنياةزيرابةاولفديهماأوازوجراتهماأواأةنرائهمالفذينايعرانونامنا
أوضراعاصحي احرج اأواهمامنومونايفالملاتشسيراتافسرتلتاطويل .ا
 عد اإةقراءالفاينراءاأوالملوقوفنيالفذيناترةطهماصول اقرلةو امونالفدبجو الألوىلامثولااا(الألباوا
لألةنراءاأوالإلخولنا)ايفاسيناولحداممرااجيعولاأمورازيورابتهمايفاغرايو الفصواعوة اعلو ااويهوما
خصوصراًامنايتكبدوناعنراءالفاسرامناأجلالفزيرابةامنامنطق اإىلاأخرى.
 قل اجتراوباةعاالفعراملنياةرافايوناأوابفضهمامقراةل ااويالفاينراءاوالملوقووفنياعنودالفرغبو ا
يفالالستساراباعناأموباتتعلقاةرافاينياأوالملوقوف.اا
 عد الفامراحامبمرابسو الفريراضو اممورااسوراهمايفاإصوراة اةعوااالفنوزالءاةوإمرلوالفاومن اوةعواا
لألمرلوالألخرىا.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ثانيا :معلومات وحقائق االطالع عليها
ةعدازيرابةاسيونالملبراحثاولفتعرفاعل اطراقتهراالالستيعراةي اولالطالعاعلو اإعودل الفاوينراءاتوبنيا
اآلتي :
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أوالً :إحصورائيراتاخراصو اةتعوودل الملوقوووفانيالملوقوفوراتاولفزيورابلتاولخلوودمراتالفوويتاقوودمتاهلووما
وفذويهماولملبرافغالفيتاصرفتافقراءاهذهالخلدمراتاوأعدل الفدلبسنياموضح اعل الفنحوالفترافيا:ا
(اأ) أعدل الملوقوفنياولملوقوفراتاولفزيرابلتاولخللولتاولخلدمراتالملقدم اهلما:اا
/ /

-املوقوفون ةسجون املباحث العامة حتى تاريخ

) موقوفد ًا

هدد ةلد (

على الاحو اآلتي :
( -ا

ا)ابهنالفتحقيقاا.ا

(-

)اجيريالستكمرالاإجرلءلتاإحرافتهمافسريقالال عراءا.

(-

)اقضرايراهمامنظوبةافدىافريقالال عراء.
)اتنظراقضرايراهمامناقبلالحملكم الجلزلئي الملتخصص ا.

(-

)احمكومراًامنهما(

(-

)اميزتاأحكرامهماو(

-املوقوفات (نساء ) حتى تاريخ

/ /

)املامتيزاأحكرامهما.

هد ( ) موقوفات .

ا مناافمايتض اأناموراانشوراحوولاأناأعودل الفاوينراءاقودايصولاإىلاعشورلتالآلالفافويساصحيحراامناخاللامراالطلعتاعليوهالجلمعيو اوعراينتوها,كمورااأناأعودل الفناوراءاقليولاجودلاوالا
يتيراوزاسبعاحراالت.ااكمراايالحظاقل اناب الحملكوومنياةاراحكورا انهرائيو اموناجممووعاأعودل ا
لفاينراءاممراايتطلبالإلسرلعايفاأمرالحملراكم .اا
 الزيارات واخللوات الفرعية واالتصاالت على الاحو التالي -: الزيارات :عدد الزوار

الساة
/ /

هواإىلا / /

هوا

ا

/ /

هواإىلا / /

هوا

ا

/ /

هواإىلا / /

هوا

ا

/ /

هواإىلا / /

هوا

ا

لجملموعا

ا
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 اخللوات الفرعية :عدد اخللوات

الساة
/ /

هواإىلا / /

هوا

ا

/ /

هواإىلا / /

هوا

ا

/ /

هواإىلا / /

هوا

ا

/ /

هواإىلا / /

هوا

ا

اجملموع

ا

 االتصاالت :عدد االتصاالت

الساة
/ /

هواإىلا / /

هوا

ا

/ /

هواإىلا / /

هوا

ا

/ /

هواإىلا / /

هوا

ا

لجملموعا

ا

ا
 عدد املتخرجل من مركز حممد ةن نايف للمااصدحة والرعايدة (شهر رةيع األول
(

هد  ,وسوف يدتم حلحلداق عددد (

) مداهم (

) يف

) موقدوف ةالنندامم مداهم

) يف مركز املااصحة والرعاية مبحافظة جدة .

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

) و(

) حتت اإلجراء لدى حلدارة األحوال املدنية.
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(ب)اعد الملوقوفنيالمللتحقنياةنظرا الالنتارابايفالفتعليمالفعرا اأوالفتعليمالجلرامعياحت اتورابيخا
/ /

هواا

ماطقة سجن املباحثا
ا

عدد الطالب
مرلحلالفتعليمالفعرا ا

مرلحلالفتعليما

لجملموعا

لجلرامعيا
لفريراوا(الحلراير)ا

ا

ا

ا

مدين الفدمرا ا

ا

ا

ا

مدين اةريدةا

ا

ا

ا

حمرافظ اجدةا

ا

ا

ا

مدين اأةهراا

ا

ا

ا

لجملموعا

ا

ا

ا

ا
(جا)اجمموووعام ورااصوورفاعل و الملوقوووفنياواويهووماولملطلووقاسوورلحهماولفرولتووبالفشووهري احت و ا
/ /

هوا:ا
املبال

البيان
مرااصرفاعل الملوقوفنياواويهما

(ا /ا

ا)ابيرالا

مرااصرفاعل الملطلقاسرلحهماواويهما

(ا /

ا)ابيرالا

مرااصرفاعل الملاتلمنيامنالخل
رابجااااااااااااااااا /
(

ا)ابيرالا

(اغولنتنرامول)ا
مرااصرفاعل ااويالفقتل ايفامولجهراتا

(ا /

ا)ابيرالا

أمني ا
مرااصرفامنابولتباشهري احت انهراي ا

(ا /
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ا)ابيرالا

هوا

/ /

مرااصرفامناتعويضراتافلمطلقاسرلحهما

( /

ا)ابيرالا

لجملموعالفكليا

( /

ا)ابيرالا

ا
ويالحظ ارتساع املبال الل صرفها من قبل الوزارة من أجل مساعدة هدؤالء السدجااء وأفدراد
أسرهم  ,فقد جتاوزت الستمائة وأرةعة ومثانل مليون ريال
( )الخلدمراتالألخرىا:اا
اجملموع

املوضوع
عد اجلاراتالملنراصح ا

ا

عد الفذيناصدبتاهلماأولمراعالجاأوافذويهماخرابجالململك ا

ا

عد الفذيناصدبتاهلماأولمراعالجاأوافذويهمايفالملاتشسيراتا

ا

لخلراص ا
عد الفذينامكنولامناحضوباعزلءايفاوفراةاأحدامنااويهما

ا

عد الفذيناأعطولافرص الخلروجافلزولجاعدةاأيرا ا

ا

عد الفذيناأعطولافرص الخلروجافقضراءاأيرا الفعيدامعااويهما

ا

عد الفذيناصدبتاهلماتذلكراسسرافذويهمافزيرابتهما

ا

عد الفذينانقلولاملنراطقهمافلقربامنااويهما

ا

عد الملوثقازولجهمامنالخلرابجا

ا

مرااخيصالستكمرالالفدبلس افذفمامتوفراجلميعالاملوقوفنياممنافديهمالفرغب ايفاافما وناقيدا
أواشر ا
يتمامقراةل ااويالملوقوفنياولملطلقاسرلحهمايفالجللا الألسبوعي امناقبلاحواماراعداوزيرا
لفدلخلي اومبراايرتلوحامرااةنياأبةعنياإىلامخانياشخصيراًا.ا
ويالحظ أن هااك مراعداة لدبعض الادواحي اإلنسدانية لدبعض السدجااء او املوقدوفل مدن قبدل
السلطاتا،اومناافمالحلرصاعل اأالايسقدالفاينياوظيستهاأوامرتبهرااولفتنايقامناأجولااضومرانا
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مولصلتهافدبلستهاولفنظرايفاأمرازولجهاوتاهيلاأمرازيرابةااويالفاينراءالألجرانبامناخرابجالململك ا
هلما,امعاتوفرياتذلكراسسراوسكنا لخلالململك اوإصدلباتتشريلتا خوهلماأبلضويالململكو ا،اكموراا
فوحظامتكنياةعاالفاينراءامنافقراءااويهمايفازيرابلتالستثنرائي اعندمرااتاتدعياظروفهماافم.ا
ومعاافماالزلفتاهنراكامطرافوبافوبعاالفنوزالءاةرافتوسوعايفالفزيورابلتاموناحيوثالفعود اولفوقوتا
ولألشخراصالملاموحاهلماةرافزيرابةا..الخلا.
ويف جمال حلجياد نوع من الرقاةة الدائمة على سجون املباحثاصدباتوجيهاصراحبالفاموالمللكويا
وفيالفعهدانرائبابئيساجملسالفوزبلءاووزيرالفدلخلي ابقوما

اوتورابيخا / /

هوو،ا

ولملوجهاملعرافيابئيساهيئ الفتحقيقاولال عراءالفعرا امببراشرةالهليئ الختصراصهراايفالإلشرلفاولفرقراة ا
عل الفايوناو وبالفتوقي الفتراةع افلمديري الفعرام افلمبراحثا،اوفوقانظورا الإلجوارلءلتالجلزلئيو ااااااا
ونظرا اهيئ الفتحقيقاولال عراءالفعرا ا،اوهوامرااميثلانقل انوعيو ايفالفرقراةو اعلو اسويونالملبراحوثا
تقدبهالجلمعي اوتتملاأناتقو اهيئ الفتحقيقاولال عراءالفعرا اةدوبهراايفاهذلالفشتن.ا
ثالثا :ما مفاهدته على ارض الواقع
قرا الفوفداةزيرابةامجيعالفايونالفتراةع افإل لبةالفعرام افلمبراحثاولفبرافغاعد هراامخساإصوالحيراتا
يفاعد امنامنراطقالململك اولفتق اةرافعراملنيافيهرااواةرافاينراءاولملوقوفنياوةعااأسرهمامموناكورانايفا
زيرابةاهلمااوقتازيرابةالفوفداوقدامتاتدوينالملالحظراتالآلتي ا:ا
مباني السجون وملحقاتها :كرانتامبرانيالفايوناحديث اومنراسب اوتتوفراةهراامجيعالفوسرائلالملاراعدةاملرااأنشوئتاموناأجلوها,ا
وتعدانقل انوعي ايفامبرانياالإلصالحيراتالملعدةاهلذلالفغرواوقدافوحظاوجو اةعواالفتوسوعراتاايفا
ةعااهذهالفايوناممرااياراهمايفاتقديماخدمراتاإضرافي افلاينراءاولملوقوفني.اومناافماإنشراءاةعاا
لملنشآتالفريراضي اولفعملاعل اوضعامكراناخمصصافلتشميسايلحقاةورافغرفامبوراايضومناحصوولا
لفنزيلاعل الفتشميسامت ابغبايفاافماالنالفوضعالحلرافياقداالاحيققابغبراتاكولالفاوينراءاوالا
يام اةإعطرائهمالفوقتالفكرايف.ا
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وفوحظاأناهنراكاعنراي اولهتمرامواراًاةرافنظرافو ايفالفغورفاولفعنوراةراولملمورلتاولملطوبخاوأموراكناجتهيوزا
وختزينالفطعرا اونظراف الفنزالءاوتوفريامغال اوطراقماعمرالايقوموناعلو اأموراغاويلاونظرافو افور ا
لفنزالءاومالةاهماالملاموحاةهرااوخيراطتهراا.ا
كمراافوحظاتنوعالألكلالملقد افلنزالءاةراإلضراف افوجو اةعاالألطعمو الملخصصو املونافوديهماأمورلوا
مزمن ا,امعاوجو اةعاالفشكراوىامونالفنوزالءاةشوراناعود احتقيوقابغبورااتهمافيموراايتعلوقاةوبعاا
لألصنرافالفيتاقداحتتوياعليهراالفوجب الفولحدةا.ا
وفوحظاأيضرااأناهنراكاشكراوىامناوضعي ا وبلتالمليراهاولفيتاقداالاتام افلوبعااةتخوذاابلحتوها,ا
وفكنالالحتيراطراتالألمني احتولا وناافماخراص اأنهابصدتاحمراوف اةعاالفاينراءاإيذلءانساوها.ا
كمرااكراناهنراكاشكوىايفاأحدالفايونامناعد امتكنيالفاوينراءامونالحلصوولاعلو اأ ولتاحسوظا
لفقهوةاولفشراياممراايدفعالفاينراءاإىلاحسظهراايفاةعاالألولنيالفبالستيكي اغريالملنراسب .ا
وةعدالفزيرابةاوضعاالفوفدالفزلئراالفتقييمالآلتيا:ا
 تقييم مباني السجون:ا(متميزا)امعاأهمي الالستعيرالايفاجتديداسينالحلرايرالفقديماأوانقولالفنزالءالملوجو يناةهاحرافيرااإىلاأيامونالفاويونالألخورىااعلو اأناترلعو ابغبوراتهماوبغبوراتا
أسرهماةشتناافما.
 الملطراةخاوأمراكناجتهيزالفطعرا اوالملغراسل:ا(امتميزةا)ا. تنوعالفطعرا اوبضراءالفنزالءاعنها:ا(جيداجدلً)امعاوجو امطرافبوراتاموناةعواالفاوينراءاةشوتنااعد احتقيقابغبراتهمايفاتوفرياةعاالألصنرافايفالفوجبراتا.
 لفعالق اةنيالفنزالءاولفعراملنيالملبراشرينايفالفغرفاولألجنح :ا(مرضي اإىلاحداموراا)اموعاوجوو اةعاالفشكراوياولفتظلمراتامناةعاالفنزالءاحولاافم.
 لفعالق اةنيامدبلءالفايوناولفنزالءا(:امتميزةا)ا. بضراءالفنزالءاعناإجرلءلتالفتحقيق:ا(اغريامرضي ا)افدىاأغلبالفنزالءا. ابضراالفنزالءاعناإجرلءلتازيرابةااويهماإفيهماولفتعراملاأثنراءالفزيرابةامناقبلاةعواالفعوراملنيا(اونالملطلوبا)اوختتل امناسيناإىلاآخراوأيضرااختتل الفشكوىامناسينياإىلاآخراةولاإنا
ةعاالفاينراءاأوالملوقوفنيايرفاازيرابةااويهاألسبراباتتعلوقاةرافتعرامولامعوهاأثنوراءاالفزيورابةاأوا
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لفتعراملامعااويها,اويعترباافمامناقبيلالإلهرانهابغماعد الإلقرلبافهاةذفمايفاةعواالحلوراالتا
كمرااأناهنراكاسينراءاأواموقوفنيايرفضونازيورابةااويهومامبونافويهمالفولفودلنااألسوبرابافكريو ا
ولعتقرا هماأنهماعل اضاللا،اكمورااأناهنوراكاسوينراءايرفضوونازيورابةااويهوماالعتقورا هماةوتناا
سينهمافيسافهاأسبراب.
اخلدمات الصحية املقدمة للسجااء داال السجون:الحظالفوفدالفزلئراوجو اخدمراتاصحي امتقدمهاوممترازةاتتسوقاعلو انظريلتهورااايفالفقطوراعا
لفصحياخرابجالفايوناموناحيوثالفنظرافو اولألجهوزةاولفتنظويماولفتطوويراوإ لبةالجلوو ةا
وتصنيسراتاملسراتالملرض .افهنراكاماتشس امتكراملايفاكلاسيناموزو امميوعالفتقنيوراتا
لحلديث اولفكول بالفبشري الملؤهل ا،احيثاحيتوىاكلاماتشس اعل اعود امونالفعيورا لتا
لملتخصص امثلاعيرا لتالألسنراناوغايلالفكل اولفقلباولفاكراولفنساي اوخمتربلتاوغرفا
عمليراتاويتميزاةعااهذهالملاتشسيراتاةوجو اوحدةافألطرلفالفصنراعي ا.ا
ومعاافمافهنراكاةعاالفشكراويامناةعاالفنزالءاوةعااأفرل اأسرهماحولاعد الفتيراوبا
معاا مطرافبالفنزيلاةنقلهاإىلالملاتشس الواةعثهايفاموعدهاممراايتطلبامزيدامنالفتناويقا
ةنيال لبةاعالقراتالملرضو اايفاهوذهالملااتشوسيراتاوإ لبةالفاوينافضومراناتلقواياأيامورياا
فلعالجاوحضوبامنافديهامولعيدايفاأوقراتهرا,اوقدافوحظاأناإ لبلتاتلومالملاتشوسيراتاتبوذلا
جهو لافتحقيقاافماإالاأنالألمراحيتراجامزيدامنالفتنايقاولفتعراونامناقبلالملشرفنياعلو ا
لفنزالءاوخراص الملبراشرينامنهما.ا
راةعا  :أوضاع السجااء:
ةعد الزيارة وااللتقاء ةالعديد من الازالء اتضح ما يأتي:
هنراكاجمموع امنالفاينراءاميكناإطالقاسرلحهماولالكتسراءامبرااأمضوهايفالفاينافزوللاأياخطوبةامنهماعل اأمنالجملتمع.اكمرااالحظالفوفدالفزلئراوجو اعد امنالفاينراءاوإناكورانولا
قلهاالازلفولاعل اأفكرابهماويرفضونالفتعرايشامعاحميطهمامموراايتطلوباإخضوراعهمافوربلمجا
إصووالحي اومنراصووح اماووتمرةاومدبوس و اوإشوورلكاأسوورهمالملابراشووراولجله وراتالفقض ورائي ا
ولحلقوقي ايفاافما.
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وجو اعد اكبريامنالفاينراءايعرانونامناأمرلوانسايهااممراايتطلباوضوعاخطو افلتعرامولامعهماوقدااكرتالإل لبةالملشرف اعل الملاتاقيراتاأناهذلالألمراأخذايفالالعتبراب.
إ-صراة الفعديدامنالفنزالءاةتمرلوامزمن ,اوأمرلوالفامن اولفاكراولفضغطاولآل الألسنران.
وجو اعد امنالفاينراءايقتض الألمراسرع اعرضهماعل الجلهراتالفقضرائي اإلصدلباأحكرا احبقهماومناثمايصراباإىلاتنسيذامراايتقرباشرعراا.ا
يشكواعد امنالفاينراءامناقل افرتةالفزيرابلتاوفرتلتالفتشميسا.يشكواةعاالفاينراءامناعد الخلصوصي ايفافقرائهماةذويهماأثنراءالفزيورابلاتاةاوبباوجوو اأحدابجرالالألمناايفاغرف الفزيرابةا.
عد امنالفاينراءالنتهتامد احمكوميراتهماوملايطلقاسرلحهماألسبراباخمتلس .ةعاالفاينراءاوالملوقوفنياأمضولامد اطويل ا وناصدوباحكوماحبقهوماةورافرغمامونالنتهوراءافرتةالفتحقيقامعهمامنذاوقتاطويل.
م-عرانراةالفعديدامنالفاوينراءاوأفورل ااأسوراهماموناعود امعرفو امصوريهماوهولاسويتماإطوالقا
سرلحهماأ اسيتماإحرافتهمافلمحراكم اأ اسيحرافونافلمنراصح ا.
ا-مطرافب الفعديدامنالفاينراءاةتوسيعا لئرةالفزيرابةافتشملالألقراببامنالفدبج الفثراني .
اعد امعرف اأسورااةعواالفنوزالءاةورافتهمالملوجهوا اإفويهماأواأانالملوقووفاالاخيطورااويوهاةهرا،ممرااجيعلالألسرةايفاحريةامناأمرهرااوجيعلهرااتعتقداأنالةنهرااةريءا،اممراايتطلوباإشوعراباا
لألسرةاعندالنتهراءالفتحقيقاةرافتهمالملوجه اإىلالملوقوفا.
اامساً :الاتائم و التوصيات
تثمنالجلمعي الجلهو الملبذوف امناقبلالملاؤوفنيايفاوزلبةالفدلخلي اويفامقدمتهماحواوفويالفعهدالفنرائبالألولافرئيساجملسالفوزبلءاوزيرالفدلخلي الألمريانراي اةناعبدالفعزيزاوحوا
نرائبهاوحواماراعدهافلشؤونالألمني اولهلرا فو الىلالحملرافظو اعلو اأموناالجملتموعاولفاوعيا
لحلثيثافلتوفيقاةونيامعورايريالحملرافظو اعلو الألموناولفوفوراءامبتطلبوراتاحقووقالفاوينراءا
ولملوقوفنياواويهماوقداملاتالجلمعي الفرغب افدىالملائوفنيالملعنينياةتموباهؤالءالفاوينراءا
ولملوقوفنياةتمكينهمامناحقوقهماواتووفريالفرعرايو الفطبيو اوالالجتمراعيو اهلوماواألسورهما.ا
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وفكناافماالامينعامناوجو اةعاالفتظلمراتاولفشكراوىاولملطرافبالملتكربةامناةعاالفنزالءا
أوااويهماولفيتاتسرضهرااطبيع احراف الفنزيولايفاالفاويناوتعراملوهالفيوومياموعالألشوخراصا
لملكلسنياحبرلستهاوبعرايتهاوهذهالفشكراوياختتل امنانزيلاإىلاآخراومناسيناإىلاآخرا.
ا-الحظالفوفدالفزلئراأنالفتتخرايفالإلحراف اإىلالحملراكم اأواإصدلباأحكرا احبقامناأحيلاإىلا
لحملكم اقدايعو ايفاةعاالألحيراناإىلاتتخراهيئ الفتحقيقاولال عراءالفعرا ايفاإعدل الفلولئ ا
وكثرةالفقضرايرااوأعدل الملتهمنيالملعروضنياعلو الحملكمو الجلزلئيو اوتنقلوهرااةونيالفريوراوا
وجدةاممراايتطلبازيرا ةا ولئراهوذهالحملكمو اوزيورا ةاأعودل االألشوخراصاالملكلسونياةإعودل اا
لفلولئ اولفنظرايفاجدوىابةطاةعاالألشخراصاةبعاالخلاليراابغماأنا وبهاأوامورااقورا اةواها
فيسافهاعالق امبراشرةاةهذهالخللي اأواتلمالجملموع ااوالايعلماأنهامنتاباإفيهرااألناافما
ياراهمايفاتتخراإعدل الفلولئ اوتتخراإصدلبالألحكرا اوقدايوثراعل امقدلبالفعقوة الحملكوو ا
ةهراا.اااااا
احلاجة تدعو حلىل االستعجال ةإنهاء أوضداع هدؤالء املوقدوفل والسدجااء مدن ادالل مدايأتي:ا
أ-اإحراف امناملايُحلاإىلالحملراكم اوإصدلباأحكرا احبقهمافيعرفوولاهوماوأسورهماامصوريهماويرتبوولا
أوضراعاحيراتهماعل اأسرا اافم.ا
ب-اإطالقاسرلحامنالنتهتاحمكوميراتهماوإالاكراناهنراكاشكوكاحوولالسوتمرلباخطووبتهماعلو ا
لألمنافيمكناوضعهماحتتالملرلقب امعاإشرلكاأسرهمايفاأمرهماملراافذفمامناأهمي ايفاضبطاسلوكهما
وتاليفالنتقرا لتاهوذهالألسوراافألجهوزةاالألمنيو ااةراملبرافغو ايفالالحتيراطوراتاالألمنيو اافتربيورالسوتمرلبا
لحتيرازهما.
ج-لإلفرلجاعمناملايسيراأوايكسراأوايدعماافماعناعلماوةين اواةرا باةتاليمانساهاأواسلمهااووهاأوا
تعراونامعالفدوف اأواكرانتاتهمتهاعد الفتبليغاعناولفدهاأواوفدهاأواأخيهاأواموناترةطوهاةوهاقرلةو ا
فعتهاالختراااافمالفتصرفا,اوكذفمامناكرانتاتهمتهاقدامض اعلو البتكراةهورااأواحوادوثهرااوقوتا
طويلاوملايعتقلاإالاةعداعدةاسنولتاوملايصدبامنهاخالهلراالياتصرفاخيلاةراألمن,اوكذلامناهووا
مصرابامبرواالايرج اةرؤه,افمثلاهؤالءايكتس امبرااأمضوهايفالفايناويسرجاعنهماةضمراناأسرهم.ا
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لإلفرلجاعنامجيعالفاينراءالألجرانباوترحيلهماإىلاةال هما،اوخراص امناقضو افورتاةاطويلو ايفالفاينا.
هو-لفنظرايفالإلفرلجاعنالفناراءاوفقاآفي اتاراعداعل اإصالحهناوحترافظاعل اأمنالجملتمعا.
و-زيرا ةاعد ا ولئرالحملكم الملتخصص امبراايعرا لا لئرةافكولاسويناوتعقوداجلاوراتهراالفعلنيو ايفا
لملقرلتالملخصص افلمنراصح ايفاهذهالفايوناملراايفاافمامناآثراباإجيراةي امتعد ةامنهراالالسوتعيرالا
يفانظراقضرايرااهؤالءالملوقوفنياوتوفريالفوقتاولجلهدايفانقلالفاينراءاةراإلضراف اإىلاحتقيقالملتطلبراتا
لألمني اةدالامنالفوضعالفقرائماحرافيرااولفذيايتطلبانقلاةعاالملوقوفنيامونامنطقو اإىلاأخورىاامونا
أجلاحمراكمتهما.
ز-زيرا ةاأعدل الملدعنيالفعرامنياولألشخراصالملكلسنياةإعدل الفلولئ اضدالملتهمني.
ك-ا ضمراناحصولالملوتهمنياعلو احمراكموراتاعرا فو اوتووفرياحمورامنيافلورلغبنيامونهماوإعالمهوماا
ةراألحكرا الفصرا بةاضدهماولفامراحاهلماةراالعرتلواعليهورااولفعدلفو ايفالفتغطيو الالعالميو اةونياموراا
يدعيهالملدعيالفعرا اومراايدفعاةهالملتهمون.
ل-زيرا ةالفطراق الالستيعراةي افألمراكنالملعدةافتهيئ امنايتمالفتخطيطاإلطالقاسرلحهم,افقدافوحظاأنا
هنراكاةعاالفاينراءاولملوقوفنياقدامتاإخطرابهماةتنهاسيتمانقلهماهلوذهالألموراكناامنواذافورتةافياوتا
ةرافقصريةاومعاافماملايتمانقلهماةاباحمدو ي الستيعراباهذهالألمراكناوقوداعلومالفوفودالفزلئوراأنا
لفعملاجرابافتوسيعاهذهالألمراكنا.
إةالغالسرالفاينراءاولملوقوفنياةراستمرلبامبرااياتيداةشرانالةنرائهما.لفعملاعل اتوفريالالحتيراجراتالألسراسي افلنزالءاولخلراص ااةتموباحيراتهماكعمولالفوكوراالتاوجتديدالألوبلقالفثبوتي ا...لخل.ا
لفتتكيداعل اإ لبةاسيونالملبراحثاأناحتثامناوةيهرااعل اسرع اتلبي اطلبوراتالفاوينراءاملراايفاافمامناآثراباإجيراةي اعل النضبراطهما لخلالإلصالحيرات.
وقد أكدت اجلهات ذات العالقة يف الوزارة ةأناإحراف الملتهمنيافليهراتالفقضورائي اايعوداموناأهوما
لألوفويراتالخلراص اةوراإلجرلءلتالملتعلقو اةوراملوقوفاإالاأناهنوراكاعودةالعتبورابلتاجتوباامرلعراتهوراا
ولستكمراهلرااتتعلقاةرابتبرا الفبعاامنهماةتطرلفاأخرىاجيريالفتحقيقامعهرااحيثاإنالفتعراملامعا
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هذهالفقضرايراالألمني االايتماةشكلافر ياأواحراالتاحمد ةاةولاخاليورااولسوع الألعودل اواالايقوباا
عليهمايفاوقتاولحدا,اوكذفمافإناإعدل افولئ الال عراءايتطلوبالملزيودامونالفوقوتاكمورااسوبقاوأنا
الحظتالفوزلبةاقل اعد الفدولئرالفقضورائي الملتخصصو اوجورابيالفتناويقاموعاوزلبةالفعودلاوهيئو ا
لفتحقيقاولإل عراءالفعرا افزيرا تهراا.ا
كما ةياتاأناهنراكاإجرلءلتامعمولاةهرااتتعلقاةإطالقاسرلحاعد امنالملوقووفنيامموناملايسيوراأوا
يكسراأواياسما مراًاوكذفمالملرياالفذياالايرج اةرؤهاولملعراقا,اوقداسبقالفعملافعالًاعلو اإطوالقا
سرلحالفعديدامنالملوقوفنياوإحراف الفبعاامنهماجلهراتاأمني اأخرىاوترحيلالفبعاالآلخراوافوما
وفقالآلتيا:ا
الساة

/ /

حت

مرحل

اجملموع

مطلق
ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

/ /

هوا

حمال

ا
وهذلامراامتاتتييدهامناقبلالفلين الملشكل اةتمراصراحبالفاموالمللكياماراعداوزيرالفدلخلي افلشؤونا
لألمني ابقما

هوالفيتاتقو اةدبلس امثلاهذهالحلراالت.

 / /اوترابيخا / /

كما أكدت اجلهات املختصة يف الوزارةاعل امراايتتي:ا
أنامجيعاإجرلءلتالحملراكم الملعمولاةهراافدىاوزلبةالفعدلافيمراايتعلقامبحراكمو الملوقووفنياتونصا
عل اوجو احمرا ٍاأواوكيلاعنالملتهماوكذفماحضوبامندوباهيئ احقوقالإلناراناووسرائلالإلعال ا.ا
لألمراكنالملعدةافتهيئ الملوقوفاإلطالقاسرلحهاتتبعاحرافيوراًامركوزاحمموداةونانوراي افلمنراصوح اولفرعراي اوجيريالفعملاعل ازيرا ةاطراقتهراالالستيعراةي اوقرامتاةتخريجالفعديدامونالملاوتسيدينا
منالفربنرامجاوفقامرااسبقاإيضراحهايفالإلحصرائي ا.
يتمافعالًاإةالغاأياأسرةاتاتساراعناقضي الةنهرااوافماوفقاآفي امعموولاةهوراايفاكرافو اإ لبلتالفايوناوقدامتاإةالغالفعديدامنالألسرالفيتالستسارتامناأوضراعاأةنرائهراامبرااجمموعها(
)اأسرةا.
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ا

فيم وراايتعلووقاةزي ورا ةاأعوودل الفووزولباوعوود القتص ورابهرااعل و الألق ورابباموونالفدبج و الألوىلافووإنالإلحصرائيراتااتوض اأناهنراكاأعدل اكبريةامونالفوزولبالافوذينايوتمالسوتقبراهلماولفبورافغاعود هما
خاللالفانولتالملراضي افقطا(ا

)ازلئرلاوإالافت الجملرالافعود اأكثورامونالألقوراببا

فإناهذلاسيؤ ياإىلاتتخريافرتلتالفزيرابةافبقي الملوقوفنياولخللولتالفشرعي افلموقوفنيا.
هنراكاتصني ا لئمامعمولاةهافدىالفايونايعملاعل اعد الخللطاةنيالملوقوفنيامبراايؤثراعل اأفكرابهم.
 يام افلموقوفنياةعملالفوكراالتالفيتايرغبوناةهراافيمرااياراهمايفاتارياأموباحيوراةاأسورهماوعد اتعطلامصراحلهرااوهذلامعمولاةهاوفقاآفيراتاولضح اوحمد ةا.
 مجيعاأمراكنالفاينامغطراةاأمنيراًاوهواضمنالالحرتلزلتالألمني احيثايوجدايفاكلاسوينا(

)اكرامريلاهدفهراامحراي الفاينراءاولفعراملنياعل احداسولءا,امعالألخذايفاعنيالالعتبرابا

أنهاالايوجدايفاأمراكنالخللولتاأوالنتظرابالفناراءاأياتصويرا.
 يتمالفامراحافلموقوفنياةزيرابةااويهما(الآلةراءاولألمهراتاولألةنراءاولألشقراءا)الفذينايعرانونامناحراالتاصحي احرج اسولءايفالملاتشس ااأوالملنزلاةعدالفتتكدامناحراف الملريااكمراايتماةعوثا
غرافبي الملوقوفنياإىلالملنراطقالفيتاتقيمافيهرااأسرهمافتاهيلالفزيرابةالفعرام اولخلراص ا.
وسوفاتاتمرالجلمعي ايفامتراةعتهرااألوضراعالفاينراءامعاوزلبةالفدلخلي اولجلهراتالملختص ا
لألخرىامناأجلالإلسرلعايفاإنهراءاإجرلءلتاحمراكموراتهماأوالاإلفورلجاعونهماوالفعمولاعلو ا
تقديمالملاراعدةاهلماواألسورهماوتؤكوداألسوراهوؤالءالفاوينراءاةتنهورااملاوتالهتمراموارااكوبريالا
مبعرانراتهمافدىالجلهراتالملختص اوتتملاأناتنتهياهذهالملعرانراةايفاوقتاقريبا.
ثاني ًا :أشخاص ةال هوية -:
منالفقضرايراالحلقوقي الملهم الفيتاتتعلقاةوزلبةالفدلخلي احتديدلًاحرمرانالفكثريامناحقهمايفالهلوي ا
لفذيايعدايفامقدم الحلقوقالملدني احيثالستمرتالجلمعي ايفاتلقياشكراوىامناأشخراصاةالاهوي ا
أوافديهماهويراتامؤقت اأواأشخراصاسحبتاهويتهماألسبراباخمتلس .اومناخاللامتراةعو الجلمعيو ا
هلذهالفقضي التض اأنهرااكبريةامناحيثالحليماومعقدةايفاتصنيسهراااوتتطلباامعراجل اسريع امونا
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لجلاضمرانامتتعاهؤالءالألشخراصاومنايعوفوناحبقوقهمالفكرامل اوكذفمالحليلوف ا وناجتذبهراامبوراا
يرتتباعليهراامنالنتهراكراتاحقوقي اوإشكراالتاأمني اولجتمراعي اأخرى.ا
وقداالحظتالجلمعي اأنالجلهراتالإل لبي الفيتاتوجداةهرااملسراتهمالفاوراةق اغوريابلغبو اايفاحبوثا
وضعهماةصوبةاشرامل اولفنظرافيمراايقدمونهامناماتندلتاومرااحييطاةهمامناوقرائعاتاراعداوتشرياإىلا
إثبراتاسعو يتهماأواتاراعدايفاإجيرا احلولاهلمااوةدالًامناافمايتمالالقتصراباعل الفنظرايفالمللسراتا
لفقدمي ايفاتلمالجلهراتاومراا وناةهراامنامعلومراتامناقبلاجلراناأواموظسنياسراةقنياولعتبوراباكولا
موراا وناصووحيحراًاومووناثووماياوتمرالفعموولامبوجبوها.اوعنوودالفبحوثامبوضوووعي اوولقعيو اجنووداأنا
لإلجرلءلتالفيتالختذتامعاةعضهماسراةقراًاكرانتاغريانظرامي اوجر تهمامناحقوقهمالعتمورا لًاعلو ا
حتقيقراتالتامتاةراإلكرلهاوعد الفعدلف ا,اوهؤالءاةدأتاأعدل اأسرهماتتكوراثراوأصوبحتامشوكلتهما
مرشح افلتسراقمامرااملاتبرا بالجلهراتاالتالفعالق اةإجيرا احلولاعراجل اوخاللافرتةاحمد ةافهنراكا
مشكل اتعرانيامنهرااهذهالجلهراتاوهيالفبطءاوعد الخترااالفقرلبالملنراسباحللالملشكل .
فهنراكاأشخراصاوأسرايذكروناأنهماسعو يوناومشرايخاقبرائلهماوأفرل هراايشهدوناةوتنهماسوعو يونا
وفيساهنراكاأياةلدايقبلالستقبراهلماولملائوفونالإل لبيونايفاهذهالألجهزةاالايريدوناأواالايقودمونا
حلوالاإلعرا ةاأوبلقهمالفثبوتي اإفويهماأوافتمكيونهمامونالحلصوولاعلو اأوبلقاثبوتيو اوفوذفمايثووباا
لفتاراؤلاعمرااإالاكرانافدىاالجلهراتالملعني احلاهلذهالملشكل احيسظاهلؤالءاحقوقهماوكرلمتهم.ا
اوميكناتصني اقضرايراالجلناي اإىلالفسئراتالآلتي ا:ا
 أشخراصاسحبتاجنايتهما وناأياسبباولض امعروف،اوغرافبراامراايقورالاةتنهورااسوحبتا
نتيي اةالغراتاتسيداةعد انظرامي احصوهلماعل الهلوي الفوطني ،اعل الفرغماموناأناهوؤالءا
لألشخراصاغرافبراًامرااميلكوناأوبلقرااتسيداةتنهماسعو يوالألصولاولملنشوتاولفواوال ةا،اوالايوزللا
شيوخاقبرائلهمايشهدوناويؤكدوناةتنهمامناأصولاسعو ي ا.اوقداجنحوتالجلمعيو اخواللا
لفسرتةالملراضي اومناخاللالفتنايقامعامقرا اوزلبةالفدلخليو ايفاإعورا ةالهلويو اإلحودىاهوذها
لألسراةعدامعرانراتهرااحلولفياعشريناعرامراًامناحرمرانهراامناأغلباحقوقهراايفالفعمولاولفعوالجا
ولفتعليما,ا وتتمولالجلمعيو اأنايوتماحولاةقيو الفقضورايرااوةونسسالفطريقو األنهورااتشورتكايفا
لألسبراباالتهراا.
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 أشخراصاتقدمولاإىلالفلين الملركزي احلسرائظالفنسو افتصحي اةيرانراتاهويراتهم،اعمالاةراألمرا
لفاراميابقما303/7اةترابيخا3331/7/37هواوفكناسحبتاهويتهماحورالامورلجعتهما
فلين ا،اوملاتر اإفي هما،اةوزعماعود اثبووتالنتمورائهمالفقبلويالفاوعو يا،ابغوماتقودميهما
ماتندلتاوأ ف اوشولهداعل اصدقاقوهلماةراالنتمراءاإىلاإحدىالفقبرائلالفاعو ي .
 أشخراصاياومونا(لحللسوراءا)ا،اوحيملووناةطراقو الخلموساسونولت،اوملامينحوولالجلناوي ا
لفاعو ي ابغمالألمرالفاراميابقما077/7اةتورابيخا3322/1/33هووا،اولفوذيايقضويا
ةتنامناحيملالفبطراق االتالخلمساسونولتاوهوواينتموياإىلاإحودىاالفقبرائولاالتالملنشوتا
لفاعو يا،امين اوأسرتهالجلناي الفاعو ي ا.
 وهنراكافئ اأخرىاممناأتولاإىلالململك اةغوروالحلوجاأوالفعمورةا،اومكثوولافيهورااةراملخرافسو ا
فقولعدالإلقرام الملعمولاةهرا،اوهؤالءافديهماجناي اوفكنهمايتعمدوناإخسراءهرا،افلحيلوف ا وناا
ترحيلهماإىلاةلدلنهم،اوهكذلاأصبحولاعدمييالجلناي اةراختيرابهما.
 وهنراكافئ اأخرىاممنالتوافلمملك امنذازمناطويلاةاببالضطهرا همايفاةال هوماولنقطعوتا
لفعالق اةينهماوةنياةال هماوتزليدتاأعدل هماوقداحيملوناجولزلتامونا ولاغورياةال هوما
لألصلي اوبغمالحملراوالتامناقبلالألجهزةالملعني اإلجيرا احلولاألوضراعهماإالاأنامعرانراتهما
ملاحتلاةشكلانهرائياعل الفرغمامناإجيورا اةعواالحللوولاةرافناوب احلقهومايفالفتعلويما.ا
ونتيي افذفماأصب اهنوراكالفعديودامونالألشوخراصالفوذيناالاحيملووناأياهويو اأواإثبوراتا
شخصي اأواأوبلقاثبوتي اويعرانونامناكثريامنالملشكالتالحلقوقي اأهمهراا:اا
 تقييداحري الفتنقل:افراألشخراصالفذيناالاميلكوناأوبلقاثبوتي اتكوناحري الفتنقلامالوة ا
منهم،اسولءا لخليرااأواخرابجيراا،افالاميكنهماحبرالامنالألحوللالفاسراإىلاخرابجالململك افعود ا
حصوهلماعل اجولزلتاسسر,اوحت الفتنقلاةنيالملنراطقا لخلالململك ايعرضوهمافلخطوراحيوثا
حيتيزاةعضهمايفامرلكزالفرتحيلاملد اقداتطولاقبلاأنايطلقاسورلحهماأوايوتماوضوعهماعلو ا
لحلدو اويعو ونامرةاأخرىافعد اوجو ا وف اتاتقبلهما.ا
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 لحلقايفالفعمل:ا منالحملورالاأنايعمولاشوخصاةوالاأوبلقاثبوتيو ايفاأياعمولاحكوومي،ا
وهنراكاصعوة اةرافغ ايفالفعملايفالملؤساراتاولفشركراتالخلراص ،اخراص اأناةعااهذهالفسئ ا
حيملاهوي امكتوباعليهرااالايعملاةتجراوالاةدون.
 لحلقايفالفتعليما:االاياتطيعاأةنراءاهؤالءالألشخراصالالفتحراقاةراملودلب ايفاأيامرحلو امونا
مرلحلالفتعليمالملختلس األنالالةناحرافهاكحرالالألباةالاأوبلقاثبوتي اأواهوي اأواإقرام .
 لفرعراي الفصحي احيثاترفاالملاتشسيراتاولفوحدلتالفصحي الحلكوميو اوحتو الخلراصو ا
عالجهماةابباعد امحلهماأوبلقرااثبوتي .


لفزولج:ايولجهااهؤالءالألشخراصاصعوة ايفاتوثيقازجيوراتهماةشوكلابحويافعود امحلوهما

لألوبلقالفثبوتي اويلحقهماةابباافمامشراكلاكثرية.
 لفوفراةا:ايتمابفاا فناموتراهمايفالملقراةرالملعتمدةاةابباعد الستخرلجاشهرا ةاوفراةافعد اوجوو ا
لألوبلقالفثبوتي ا.
وبغماصدوبالفعديدامنالفتوجيهراتاولألولمرالفعليراالفقراضي احبلاأوضراعاأغلبهماإالاإناأوضراعهما
ملاتعراجلاةشكلاجذبياحت الآلناولألمرايتطلباإنهراءامعرانراتهماوعد اتوركامعورامالتهماحتوتا
لإلجرلءافانولتاطويل اخراص اأناةعضهماقداخد الفدوف ايفالفالمالفعاوكرياملود ااطويلو اوملا
تر اعليهاأيامالحظراتاوتركهماسنولتاطويل اتصلاأحيرانراًاإىلابةعاقرناأمراالاتربأااةهالفذم ا
وفيسافيهامصلح افلبال ايفاظولاتكوراثراأعودل هماوعود امحلوهماجناوي اأياةلوداآخورا.اوقودا
خراطبتالجلمعي الجلهراتالفعليرااةغرواإجيرا احولانهورائياألوضوراعهما,اوتتمولالجلمعيو اأنا
يكوناهذلالحللاقريبرااأواعل الألقلامين اأةنراؤهمالهلوي الفوطنيو اموناأجولالحلوداموناتسوراقما
لملشكل ا,امعامن امنايتعذباحصوفهاعل الجلناي الفاعو ي امنالآلةراءاإقرام ا لئم امعالإلعسوراءاا
منالفرسو ا.ا
حقوق السجااء
الحظتالجلمعي امناخاللالفزيرابلتالفويتاتقوو اةهوراافلاويوناالفعرامو ااو وبالفتوقيو اشويئراامونا
لفتحاناخراص امراايتعلقاةراإلجرلءلتالإل لبي اولملتمثل ايفاحرصالفقيرا لتالفعليراايفالفاويوناعلو ا
متراةع اوإنهراءاقضرايراالملوقوفنيا وناصدوباأحكرا اومتتعالفاينراءاحبقوقهمالملكسوف ايفانظرا الفاينا
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والفتوقي .ااوقدا لستمرتالجلمعي امناخاللاتلمالفزيورابلتاوموراايصولهرااموناشوكراوىاسوولءامونا
لفاينراءاأوامنااويهمايفابصدامالحظراتاعل اأوضراعالفاينراءاالاختتل ايفاأغلبهرااعنالملالحظراتا
لملايل ايفالفتقريرينالألولاولفثرانياومناأةرزهرا:اا
 تكد اأعدل الفاينراءايفاةعاالفايونا,افرافعد الفسعليافلاينراءاغرافبراامراايسوقالفطراق الالستيعراةي ا
فلايناممراايتابباأحيرانراايفاتسشيالألمرلوا.ا
 بصداحدوثاةعاالإلضرلةراتايفاةعاالفايونالحتيراجراامنالفاينراءاعل اعود احصووهلماعلو ا
مراايعتقدوناأنهاحقوقاهلم.
 لالستمرلبايفاوجو اأفرل اأنهولامدةاحمكوميراتهماوملايسرجاعنهماخراص ايفاسيونالفرتحيلا.
 عد اوضعالآلفيراتالملنراسب افتطبيوقالفقولعودالخلراصو اةتخسوياامودةالفاوينايفاحوراالتامعينو ،ا
وبصدتالجلمعي اشكوىاةعاالملاراجنيامناقل ازيورابلتامووظسياهيئو الفتحقيوقاولال عوراءالفعورا ا
لملكلسنياةرافتستيشاعل الفايوناممراايتابباأحيرانراايفاعد اتاريعاإجرلءلتاخوروجالفاوينراءامونا
لفاين.
 عد اوجو اقراعدةامعلومراتاأواآفي اعملامركزي افدىالملديري الفعرام افلاويوناميكوناموناخالهلوراا
معرف احراف الفاينياوكماأمض امنامدةالفاينا؟اولملدةالفبراقي افهاوكماعد الفاوينراءا؟اومورااهويا
لفايونالفيتاةهرااتكد اومرااهيالفاويونالفويتايقولافيهورااعود الفاوينراءااولفطراقو الالسوتيعراةي ا
جلميعالفايونايفالململك ا.
 شكوىاةعاالفاينراءامناتعرضهماملعرامل اقراسي امناقبلاةعاالفعراملنيايفالفايوناوةشوكلاغوريا
نظراميامثلالفضرباولإلهران اولحلبسالالنسرل ياوتقليلاكمي الفطعرا الملخصصاهلم.
 تسويتاحضوباجلاراتالحملراكم اعناةعاالفاينراءافعد اتبليغاإ لبةالفايناهلمامبولعيداحضوبا
لجللاراتا،اأوافعد اعلماإ لبةالفاينانساهرااةهذهالملولعيداأواألسبراباخمتلس اأخرىا.
 وجو اشبراباصغرابالفانامعاآخريناكبرابامنااويالفاولةقاممراايعرضهمافإلسراءة.
 نقلاةعاالفاينراءامنامنراطقاإقرام ااويهماوأقورابةهماإىلامنوراطقاةعيودةاحبيو اإثورابتهمافلمشوراكلا
وسوءاسلوكهما،اممرااحيولا ونازيرابةااويهماهلماوهواحقامكسولاهلم.
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 لفضووع الفشووديدايفاإمكراني وراتالفاوويونالملرا ي و اسووولءامووناحيووثالملب ورانياالته ورااأواجتهيزه وراا
ةراملاتلزمراتالفضروبي اوعد اوجو الملخصصراتالملرافي افلصويران افودىاإ لبةاكولاسوينامموراايودفعا
ةعااماؤوفيالفايوناإىلامجعاةعاالملبرافغافلوفراءاةبعاالملتطلبراتالفطرابئ ا.
 الفبريوقرلطي الفشديدةا وةوطءاإجورلءلتاإبسوراءالملشورابيعافبنوراءاسويوناجديودةاوقلو الفصوالحيراتا
لملمنوح افإل لبةالفعرام افلايونايفاهذلالفشتنا,ااافضالاعناقل اعد الفعراملنيايفاةعااالفايون؛ا
فعد الملوظسنيالملكلسنياةرافعملايفاةعاالفايوناقليلامقرابن اةتعدل الفاينراءا.
 لفضع ايفالخلدمراتالفصحي الملقدم افلاينراءافهنراكانقصايفالأل وي اولألطبوراءاولملمرضونياا.وهوذها
لملالحظ اسبقاتاييلهراايفاتقرابيرالجلمعي الفاراةق اوملاجتداحالًاإىلالآلنا.
 شكوىاةعاالفاينراءامناعد امتكينهمامنالفذهراباإىلالملاتشسيراتايفالملولعيدالحملود ةاهلومامموراا
يؤ ياإىلاسوءاأوضراعهمالفصحي اولفنساي .
 عد اوجو اأخصرائينيانساينياونقوصايفالألخصورائينيالالجتموراعينيا،فغرافبورااموراايوجوداأخصورائيا
لجتمراعياولحدافكلالفنزالء.
 لقتصرابالفدبلس ايفاةعاالفايوناعل الملرلحلالفتعليمي الألسراسي اوعد الالهتمرا الفكرايفاةرافتودبيبا
لملهيناولفريراضيافلنزالءايفاةعاالفايونا.اومعاافمافقداالحظتالجلمعيو اوجوو اةعواامرلكوزا
لفتدبيبايفاةعاالفايونا.
 جهلاةعاالفاينراءاحبقوقهمايفاتوكيلاحمرامنياملتراةع اقضرايراهماأواتاراهلهمايفالالستسرا ةامناهذها
لحلقوقاوعد اوجو اجه اماتقل اتتراةعاقضرايراهماوتزو هماةصوبالألحكرا الفصرا بةاحبقهوما.اوعود ا
جتراوباةعاالجلهراتامعاإ لبلتالفايوناملتراةع اأوضراعاةعاالفاينراءاومعاافومافقوداسويلتا
لجلمعي اةعاالملبرا بلتالإلجيراةي افلمديري الفعرام افلايونايفاهذلالجملرالا.
 شكوىاةعاانزالءالفايونالفيتامتتازيرابتهراامناعوداالفاومراحاهلوماةرافتشوميساالفكورايفااوهووااموراا
يتاببايفاتعرضهماألمرلواخراص ايفالفعظوراااوعوزىاةعواالملاوؤوفنياسوابباافومافعود اوجوو ا
لملاراح الفكرافي ا.
 ختصيصاةعااإ لبلتالفايوناأوقراترااغريامنراسب االتصرالالفاينياةذويهاوموناافومالالتصورالايفا
أوقراتامبكرةاممرااحيرمهمامنالفتمتعاةهذلالحلق.
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ومنالفولض اأناةعااهذهالملالحظراتايعو اسببهرااإىلاجهراتاأخرىاغرياإ لبلتالفاويوناومنهوراا
لفقضراءاأواهيئ الفتحقيقاولال عراءالفعرا اأواالجلهراتالإل لبي الألخرىامثلاوزلبةالملرافيو ااأواإمورابلتا
لملنراطقاأوالجلهراتالملائوف اعناإبسراءالملشرابيع.وغيرابالفتنايقاةنياهذهالجلهراتاأوالفشوركراتاأوا
لملؤساراتالملتعهدةاةراإلعراش اأوالفصويران ااياوهمايفاتورلكماهوذهالملشوراكلا.كمورااياوهمافيهوراااةعواا
لألنظم الفيتاحتدامناقدبةالملديري الفعرام افلايوناعل الفقيرا امبهرامهراامناةنراءافلمقراباوصيرانتهرااوا
جتهيزهرااواكذفماتطويراإجرلءلتالفعملامبراايضمناحتانياأوضراعاهذهالفايون.افراحلراجو اتودعوا
فإلسرلعايفاتنسيذالفتصراميمالجلديدةافلايوناوتعميمهراايفاخمتل امنراطقالململك املحقراًاةهوراامرلكوزاا
تدبيبي امهني امتخصص امثلامرااهواقرائماحرافيراًايفاةعاالإلصالحيراتا,اكمرااتدعوالحلراج اإلجيرا ا
مكراتباقضرائي املحق اةرافايونافلسصلايفاقضرايراالفاينراءا.ا
 -4الرئاسة العامة لألمر باملعروف و النهي عن املنكر

سيلتاالجلمعيو احتاونراًاملحوظوراًايفاأ لءالهليئو اخواللالفسورتةالفترافيو اافصودوبالفتقريورالفثورانيااا
والحظتالهتمرامراًاكبريلامنابئراستهراافتطويراكول بالهليئ امبورااميكونهمامونالفقيورا امباوئوفيراتهمايفا
مولجه الألخطرابالفيتاتهد اقيماوسلوكيراتاأفرل الجملتمعا ونالفوقوعايفاجتراوزلتاحبقالألفورل ا.ا
فقداعقدتالهليئ اوب اعملافلكثريامنامناوةيهراافتعريسهماةنظورااالإلجورلءلتالجلزلئيو ااكموراامتا
إنشراءاوحدةامعني احبقوقالإلنارانايفالهليئ اويفاافماتتكيداعل اأنا"طبيع اعملالهليئ افهامترا ا
ومبراشرةاجلمل امناحقوقالإلناراناخراص افئ الملتهمنياولملقبوواعليهم".اكمراامتالستحدلثاوظيس ا
لملتحدثالفرحيافلتولصلامعاوسرائلالإلعال اوالفر اعل امرااينشرامناأخبراباعناحول ثااأطرلفهراا
منا مناوةيالهليئ اةتسولوبايعتموداعلو الملوضووعي اواإةودلءالالسوتعدل افلتحقيوقافيموراايور امونا
مالحظراتا.ا كمرااقرامتالهليئ ااةتوقيعالتسراقيوراتاموعاعود امونالجلرامعوراتاةهودفاتطوويرامهمو ا
لحلاب اةكراف اجولنبهرا،اإضراف اإىلاإعرا ةاهيكل اعد امونالإل لبلتاوإجيوارا اأ فو اوفوولئ ا لخليو ا
تهدفايفاجمملهرااإىلالالبتقراءاةعملاالهليئ .اونتملاأنايكوناهلذهالإلجرلءلتاأثرهراايفاتقليلاعد ا
لفوقوعراتالفيتانتجاعنهرااجتراوزلتامناقبلاةعااأعضراءالهليئ اأثنراءاتت يتهمافعملهم.اا
وفكونالهليئ اتعدامناجهراتالفضبطالجلنرائيالفيتاتتمتعاةصالحيراتالفتوقي اولفتستويشاوةورافنظرا
إىلالفطراةعالفسضسراوافنظرا الهليئ الفذياصدباقبلاثالثنياسن او عتالجلمعي ايفاتقريرهوراالفاوراةقا
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إىلاإعرا ةاصيراغتهامولكب افلماتيدلتاومناافمالستحدلثاإ لبلتاجديدةاتتدلخلاموعالهليئو ايفا
لالختصراص،افقداسيلتالجلمعي ااعد لًامنالفتيراوزلتافعلاأهمهراا:ا
 شكوىاةعاالألفرل امناتعرضهمافلتعديالفبدنياوالفنساياحرالاإيقرافهم.
 لفشكوىامنالنتزلعالعرتلفراتاسولءاةراإلكرلهاأوالإلغرلءاولفوعداةرافارت.
 تستيشالملمتلكراتالخلراص اكراجلولالتاولحلولسبالحملموف ا ونامرببااوةشكلاالايناويمامونا
لفضولةطالخلراص اةرافتستيش.
 لخلشون ايفالفتعراملامناةعاامناوةيالهليئ المليدلننيامعالحلراالتالفيتايتماإيقرافهرااولفقوباا
عليهراايفاخمرافس اصرحي افلتعليمراتالفقراضي اةراحملرافظ اعل اكرلم الإلنارانا.
 حيزالألفرل ايفاسيرابلتالهليئ افاراعراتاطويل اقبلانقلهماملرلكزالفشرط .
 لإلجبراباعل الفتوقيعاعل احمراضرالفضبطا ونالفامراحاةقرلءتهرا.
 لملطراب ةافبعاالحلراالتاعل الفرغمامناصدوباتعميمامبنعهرا.
 لفتشد ايفاإفزل الألفرل اةالوكيراتاتعداحملاخالفافقهي.
 وبو اةعاالفشكراوىاولفتظلمراتامناحمراوف اتغيرياةعاالفوقورائعامبوراايودينالملوتهمنياويوربئا
أعضراءالهليئ ا.
وقدالستمرتالجلمعي ايفالستقبرالاةعاالفشكراوىامنالملولطننياولملقويمنياولملتعلقو اةرافتيوراوزاعلو ا
حقوقهمامناةعاامناوةيالهليئ اكمرااالحظتالجلمعي اأناهنراكاةطتايفالفر اعلو االالستساورابلتاا
ةشتناةعاالفقضرايراالفيتاوقعتايفالفسرتةالألخريةاوبصدتامناقبلاوسرائلالإلعال ابغماتوجيهوراتا
بئراس الهليئ الفقراضي اةورافر اعلو الالستساورابلتالملتعلقو اةقضورايرااحقووقالإلاناورانا,اكمورااابصودتا
لجلمعي اأناأغلبالفقضرايراالفيتاحترالافبعاالجلهراتالفقضورائي الملختصو اويكووناطرفهوراالهليئو ا
يتظلماأصحراةهراامناعد اإنصرافهما.اا
والاشووماأنالحلراجو اتوودعوافالسووتمرلبايفاتوودبيباوحاوونالختيورابامناوووةيالهليئو اوعلو اوجووها
لخلصوصالفعراملنيايفالمليدلناولالهتمرا اةاوريهمالفذلتيوا اولسوتبعرا اكولاعنصوراالايتحلو اةرافصوربا
ولحلكم اولفقدبةاعل احلالملشراكلايفالمليدلنا,اوإجيورا ا فيولاإبشورا يافتعرامولالفعضووايفالمليودلنا
حبيثايتضمنالفتوجيهالفولض اةتنالهلدفافويسالفقوبااولفعقورابااوإهرانو الفكرلمو اةولالفتوجيوها
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ولإلبشرا اوإفهرا الفشخصاخبطئهاوتوجيههاةراألسلوبالحلانا,اولفتغراضوياعونالفصوغرائراوجتنوبا
لفتشهرياولملطراب ة.اكمرااتؤكدالجلمعي اعل اضروبةالألخذاةرافتحقيقالحملرايدايفالفقضورايراالفويتاتقوعا
فيهرااجتراوزلتاوإعالنانترائجالفتحقيقا وناتتخري.ا
ولجلمعي اتتملالالستمرلبايفاةرنرامجالفتدبيبالفذياةدأتالهليئ اةتطبيقهاو عيتابئراسو الجلمعيو ا
فلمشرابك ايفاةعاافقراءلتهاولفعملاعل الفدق اعندالختيرابالألشخراصالملكلسنياةتعمورالاميدلنيو اموعا
حتديدا قيقاملهرامهماولختصراصراتهماوحمراسب اكلامنايثبتاجتراوزهاأوالنتهراكوهاحلقووقاوحريوراتا
لألفرل ا,اولحلرصاعل اعد امصرا بةالملمتلكراتالخلراص اأوالإلضرلباةهرااةراملخرافس افلقولعدالفشورعي ا
ولفنظرامي ا,اكمرااتتملالجلمعي اأناينظرالفقضراءاحبيرا يهافلقضرايراالفيتايكوناأفرل الهليئ اطرفراًافيهراا
وأناميكنالفطرفالألخرامناحقهايفالفدفراعا.
 -5وزارة الشئون االجتماعية

تعداوزلبةالفشئونالالجتمراعي امنااأكثرالألجهزةالحلكومي الفتصراقراًاحبقالإلنارانايفالفعيشالفكوريما

لفذياضمنتهالفشريع الإلسالمي اولألنظمو الحملليو اولالتسراقيوراتالفدوفيو ا.اكمورااأنافلووزلبةا وبلًايفا
ضمرانالحلقايفاالحليراةاولألمرانالألسريامناخاللالفتصديافلعن اولإليذلءالفذياتتعروافهالفسئراتا
لالجتمراعي الألضع ايفالجملتمعاوخراص الفناراءاولألطسرال.اوقدابصدتالجلمعي اتطووبلًاملموسوراًايفا
أ لءالفوزلبةاممثل ايفاوكراف الفضمرانالالجتمراعياملاراعدةالفسقرلءاولفسئراتالحملتراج افتحقيوقالفعويشا
لفكريماوسدالحتيراجراتهراالألسراسي احيثاطوبتالفوزلبةاهلذلالفغرواعودةاةورلمجاماوراندةاامنهوراا:اا
لفتوسعايفامن الملاراعدلتالملقطوع املناالاتنطبوقاعلويهماشورو الفضومرانالالجتموراعيا,اكمورااتقودباا
لجلمعي افلوكراف اجتراوةهراالفاريعامعاخمراطبراتهرااةشتناطلبوراتالملاوراعدةالملقدمو اموناأفورل اوأسورا
يعيشوناظروفراًامعيشي اصعب .ا
وبغماافمافإنا وبالفوزلبةايفاحتقيقالفعيشالفكريمافلسئراتالألقلا خالًايبق امقيدلًاةنصوصانظرا ا
لفضمرانالالجتمراعياولفذيابغماتعديلهايفا3320اإالاأنهامراايزللاحيولا وناحصولالفكثريامونا
لفسئراتالحملتراج اإىلا لملاراعدةالفيتاتضومناهلوراالحلودالأل نو امونالفعويشالفكوريما.افوذفماتودعوا
لجلمعي اإىلاضروبةالفعملاعل اتعديلاهذلالفنظرا امبراايكسلاجلميوعالفسئوراتالحملتراجو الحلصوولا
عل اماراعدلتالفضمرانالالجتمراعي؛اومناتلمالفسئوراتالملتقراعودونالفوذياياتلقوونامعراشوراتاتقراعودا
زهيدةاالاتادالحتيراجراتهمالألسراسي اوكذفماتلومالفسئوراتالفعمريو الفويتاالاتنطبوقاعليهورااشورو ا
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لفضمراناوفيساهلما خلاثراةتاوحبراج افلماراعدة.اكمرااأناهنراكاحراج افشمولالإلعرانوراتااألوفئوماا
لملولطننيالفذيناالاحيملوناأوبقراًاثبوتي امناخاللاإجيورا احلوولاألوضوراعهماةرافتنااويقاموعاوزلبةا
لفدلخلي اإضراف اإىلاتقديمالملاراعدةاملناتضطرهمالفظروفافلحراج امنالملقيمنياةطريق انظرامي امثولا
مناتويفاعرائلهماأواسيناأواتعرواحلرا ثاوحنوهاوكذفمالفاعو يراتالملتزوجراتامناأجرانباغريا
قرا بيناعل الفعملاألسبراباخمتلس ا.ا
كمرااأناضمرانالحلقايفالفعيشالفكريمافلسئوراتالحملتراجو اجيوباأناالايقتصوراعلو اجهوو اوزلبةا
لفشئونالالجتمراعي الفيتاتتحملاتبعراتاسيراسراتاوقرلبلتاجهراتاحكومي اأخرىامثلااووزلبلتا
لملرافي اولخلدم الملدني اولفعملالفيتاقداتتاببايفاتر يالالحووللالملعيشوي افلكوثريامونالملوولطننيا
ةاببالفتوظي اةرولتبامتدني اوضع امعراشراتالفتقراعوداابغومالبتسوراعاتكورافي الملعيشو اوكوذفما
لفتحسظايفالستحدلثاوظرائ اجديدةاممراازل امناأعدل الفعوراطلنيالفوذيناالاحيصولوناعلو ا خولا
يضمناهلمالفعيشالفكريم.اوهنراكاحراج اليضراًاإىلاحتديوداخوطافلسقورايفالململكو اميكجلونالجلهوراتا
لحلكومي امنامعرف الفسئراتالفسقريةااولفعملاعل اماراعدتهرا.ا
أمراالجلرانبالآلخرامنا وبالفوزلبةايفاضمراناحقوقالإلناراناافيتمثلايفاجهو هراايفاتوفريالحلمرايو ا
منالإليذلءالفذيايقعاعل الفناراءاولألطسرالاوعرامالتالملنرازل.اوقدابصدتالجلمعي امنولًايفاحراالتا
لفعن اضداهذهالفسئراتابغمالجلهو الملبذوف ايفاهذلالفشتناولفيتاتبق احمودو ةايفامولجهو اهوذلاا
لالنتهراكافلحقايفالحليراةاولحلقايفالألمرانالألسرياوافماةاببانقصالفكول بالملؤهل افلتعراملاموعا
هذهالحلراالتاإضراف اإىلالالفتقراباإىلالألطرالفنظراميو الفولضوح اوكوذفمانقوصالإلجورلءلتالملنظمو ا
فلتصديافلعن اوإجيرا الفبديلالملنراسبافلاكناملنايتعروافلعن .اوالةدامنالإلشورابةااهنورااإىلااإنا
جملسالفوزبلءاقداولفقايفاشهراحمر اعرا ا3321اعلو اجمموعو اإجورلءلتافلحودامونالفعنو ا
لألسرياومنهرا:ا إنشراءاوحدلتالجتمراعيو امبنوراطقاخمتلسو ؛اإعودل اةورلمجاتوعويو اووب اعمولا
فلعراملنيامبعراجل الفعن الألسري.اا وفكناالايوزللاهنوراكاحراجو اإىلانظورا امتكرامولافلحمرايو امونا
لإليذلءا.اوفذفماتعيدالجلمعي الفتتكيداعل اضروبةالالنتهراءامنامشروعاهذلالفنظورا اولفوذياينوراقشا
حرافيراًايفاجملسالفشوبىاولإلسرلعايفالعتمرا امحراي الفطسلامنالإليذلءاولفوذياولفوقاعليوهاجملوسا
لفشوبىاموؤخرلًاو حتويولاإ لبةالحلمرايو اةورافوزلبةاإىلاوكرافو امتخصصو اموزو ةاةورافكو لبالفالزمو ا
ولفصالحيراتالفكرامل اومنهرااشرط اأسري اأواإنشراءاهيئ اماتقل افلحمراي .ا
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كمرااتدعوالحلراج اإلعطراءامناوةيالحلمراي الالجتمراعي اسلط الفضبطاوعد الالعتمورا اعلو الفليورانا
لملشكل امناأكثرامناجه احيثاثبتاعد افعرافيتهورااةاوبباصوعوة امجعهورااولالسوتعران اةهوراايفا
لفوقتالملنراسبافلتدخلامناأجلامحراي الفضحرايرااوتقديمالملاراعدةاهلوما.كمورااينبغوياإنشوراءامرلكوزا
أسريهايفالملدنالفكبريةاتكوناحتتاإ لبةالحلمراي الالجتمراعي اوتكوناعلو اشوكلاأموراكناتعليميو ا
وترفيهي الهلدفامنهرااتياريالفتقراءاأةنراءالألسرالملطلق اةآةرائهماأواأمهراتهماحيوثاتوبنيافليمعيو ا
أنابؤي الألةنراءايفاحرالاعد التسراقالفولفديناعل اكيسي الفزيرابةاأوالفرؤيو اتوتماافألسو ايفامرلكوزا
لفشرط اأواةعاالألمراكنالفيتايرتتباعليهرااإحلراقالألاىالفنساياةراألةنراءاوتدعوالجلمعي ايفاهوذلا
لفشتنالفقضراةاإىلاعد اإصدلباأحكرا اتقضياأناتتمالفرؤي ايفامرلكزالفشرط اأوالفايوناملراايفاافوما
مناأضرلبانساي ا.ا
الزلفتا وبالفرعراي او وبالإليولءاو وبالأليترا احمدو ةالفعد اوتعرانيامنالفكثريامونالملشوراكلاسوولءا
مناحيثامبرانيهرااأوالفربلمجالملعتمدةافنزالئهرااأوالفتيراوزلتالفيتاحتدثافيهرااأوالألهودلفاةعيودةا
لملدىالملرل احتقيقهراامناهذهالفدوب.افهنراكاحراج افزيرا ةاعود اهوذهالفودوباوتطويرهوراامبوراايضومنا
تقدميهراابعراي اوإيولءامنراسبنياملنالستدعتالحلراجو اجلوواءهماإفيهورااحيوثالسوتمرتاالجلمعيو ايفا
لستقبرالاوبصداطلبراتاإيولءامناقبلاةعاالألسراولألفورل الفلوذينااالاجيودونامليوتاحيمويهمامموراا
يتعرضونافهامناعن .اكمراابصدتامناخاللازيرابلتهراافعود امونا وبالإليوولءاو وبابعرايو الأليتورااا
ولفستيراتا مالحظراتاحتوولا وناقيورا اهوذهالفودوبامبهرامهوراالإلناوراني ايفاماوراعدةامونالضوطرتهما
لفظروفاإىلالفليوءاإفيهرااوتياريالندمراجهمايفالجملتمعاومناأةرزاهذهالملالحظرات:ا
 أناأغلبالفدوباتقعايفامبرانياقدمي اومتهرافك اوكثريامنهرااحيتراجاإىلاصيران اشرامل ايفاحنيا
أناةعضهرااملايعداصراحلراًافإليولءاوالةدامنالفبحثاعناةديلامنراسب.
 قل الفكول بالملؤهل الفقورا بةاعلو الفتعرامولالإلناورانيالفوولعياموعاهوذهالفسئوراتا,اوضوع ا
تتهيلهرا.
 قل اعود الملشورفنياولألخصورائينيالالجتموراعينياولفنساوينيايفاأغلوباهوذهالفودوباأوااعود ا
توزيعهماةرافشكلالملنراسب.
 غيرابالفربلمجالملنراسب افكلامرحل اعمري امنالفنزالء.
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 قل الخلدمراتالفصحي اولنعدلمهرااأحيرانراايفاةعاا وبالفرعراي ا،افغرافبرااالايوجداإالاممراب ا
صحياولحد،اوالايوجداةشكلا لئم.
 لفعن الملبرافغافيهامناةعاالملشرفنياجتراهانزالءالفدوبا،احبيو اضوبطالفاولوكاولالفتوزلاا
ةرافنظرا اوحتانياسلوكهمالفعدولني.
 سوءالفتغذي ايفاةعاا وبالفرعراي او وبالأليترا اةابباعد الفتنوعالفغذلئي.
 ضع الملاوتوىالفعلمويافنوزالءالفودوباةاوبباضوع الإلشورلفالفعلموياعلويهماموناقبولا
لملشرفني.
 عد اوجو اوسرائلاترفيهي ايفاكثريامنا وبالفرعراي او وبالأليترا امبراايتنراسباموعالملرحلو ا
لفعمري افنزالءالفدلب.اا
وتتملالجلمعي اأنايكوناهنراكاحرصاعل احانالختيرابالفقرائمنياعل اهذهالفدوباحبيثاجيمعوونا
ةنيالفكسراي اولفتعراملالإلناراني,اكمرااتؤكدالجلمعي اعل الحلراج افقيرا الملاؤوفنيايفالفوزلبةاةزيرابلتا
وبي امسراجئ اهلذهالفدوبافضمراناتلقيالفنزالءالفرعراي الفالزمو ا.اكمورااتتمولالجلمعيو اوضوعاةورلمجا
ةعيدةالملدىاالسوتايعراباأةنوراءاهوذهالفودوبامبوراايياوراهلومالسوتكمرالالفدبلسوراتالجلرامعيو اولفعليوراا
ولحلصولاعل اوظرائ اثراةت اولندمراجهمايفالجملتمعاعوضرااعوناتوركهما ونابعرايو اومتراةعو اةعودا
ةلوغهماسنراامعين اكمرااهواحراصلالآلن.ا
كمرااتدعوالحلراج اإىلاإعرا ةالفنظرايفاةعاالفقرائمنياعل اأمرا وبالملالحظ الالجتمراعي امبرااميكنهما
مناتت ي ابسرافتهمايفاإعرا ةاتتهيلالفنزالءاوإصالحهماوحيولا وناتعزيزالفالوكيراتالخلراطئ اجرلءا
لختالطهماةبعضهم.ا
وقداسيلتالجلمعي ايفاةعاالحلراالتالفتتخرايفالإلفرلجاعناةعاانزالءاهذهالفودوباةاوبباعود ا
وجو امنراوةنيايفاأوقراتالفعطلاولإلجرازلتاممراايعيناأناةقراءهماهذهالفسرتةاةنياوصولاأمرالإلفورلجا
ولإلفرلجالفسعلياغريانظرامي.اا
 -6وزارة العمل

*الحلقايفالفعملا,اولملعرانراةامنالفبطراف .ا

لحلقايفالفعملامنالحلقوقالألسراسي اوةدونهايكوناصعبراًاعل الألفرل احتقيوقاماوتوىامونالفعويشا
يضمناهلمالفكرلم ا,احيثالبتسعامعدلالفبطراف ايفالفانولتالألخريةانتيي ازيرا ةاأعدل الخلرجينيا
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لحلراصلنياعل الفتعليمالجلرامعيالوامرا ونالجلرامعياأواحت احرامليالملؤهالتالفعليراايفامقراةلافرصا
لفعملالحملدو ةالملتراح ايفالفقطراعالحلكومي.اكمرااأناموناأسوبرابالبتسوراعامعودالتالفبطرافو احتسوظاا
مؤساراتالفقطراعالخلراصاعل اتوظي الفاعو ينياألسبرابايتتيايفامقدمتهراالخنسراواأجوبالفعمراف ا
لفولفدة,اوسهوف اتهرباأبةرابالفعملاومديريالملنشآتامنالالفتزلمراتالفتعراقدي امعالفعمراف الفولفودةا
يفاةعاالحلراالتاةاببا(نظرا ا)الفكسراف اومراايرتتباعليهامنالآلثرابالفالبي .ا
وتز ل امشكل الفبطراف اةنيالفناراءاةابباحمدو ي اجمراالتالفعموالالملتراحو اأمورامهاناوعود اوجوو ا
سيراس ا قيق اوحرازم افتوظيسهن.افرغماتوجيهراتالفقيرا ةالملاوتمرةافزيورا ةافورصالفعمولافلناوراءا,ا
ةقيتاناب الفتحراقهناةرافعملاحمدو ةابغماحصولامئراتالآلالفامونهاناعلو اتعلويماعورالا.اوتكورا ا
فرصالفعملالملتراح اأمرا الفناراءاتنحصرايفاقطراعيالفتعليماولفصح .اونتيي اهلوذلالفوضوعا,الضوطراا
كثريامنالفناراءافلقبولاةوظرائ امتدني الألجراجدلًاوةشرو اعملاجرائرةا,اوخراص ايفاقطوراعالفتعلويماا
لألهلي.اوالازللالفتنايقاةنياوزلبتالفرتةي اولفتعلويماولخلدمو الملدنيو ااولفعمولاغرائبوراًاجتوراهاهوذها
لملشكل الفيتامتساحقالألجرالفعرا لاوحقالفعيشالفكريم.اوعل الفرغمامناصودوباتوجيهوراتااعليورااا
ةرفعاأجوبهناوتوحيداعقو هنايفاهذلالفقطراعاإالاأنالفشكوىامراازلفتاقرائم ا,اةلاإنامالكاةعواا
لملدلب اعملولاعل ازيرا ةابسو الفطالباولفطرافبوراتا وناأنايرفعوولابولتوبالملعلمونياولملعلموراتااأوا
حيانولالفبيئ الفتعليمي ايفامدلبسهماةابباغيرابالجله الفرقراةي اعل اهذلالفقطراع.ا
إنالستمرلبالفبطراف اوتزليدامعدالتهراابغماوجو الملالينيامنالفعمرالالألجرانبايعوداأةورزا فيولاعلو ا
ترلخيالملؤساراتالملعنيو اةورافتوظي ايفامعراجلو اهوذهالملشوكل احيوثاتضويعافورصاكوبريةاأمورا ا
لخلرجينياوحيرمونامناحقهمايفالفعمل.افوزلبةالفعملاوفعد اوجو اسيراس اولضح افلتوظي امونا
لفبدلي اوكذفماضع اكسراءةاوحدلتالفتوظي الفتراةع اهلرااملاتوني ايفالملراضويايفامعراجلو امشوكل ا
لفبطراف ,اعل الفرغمامناأنانظرا الفعمولاوحتديودلًالملورا ةا()27اقوداأفوزاالفووزلبةاةتووفرياوحودلتا
فلتوظي ا ونامقراةلافتاراعدالفرلغبنيايفالفعملاعلو الحلصوولاعلو الفوظورائ اوتاوييلاطالبوراتا
لفعملاومجعالملعلومراتالفضوروبي اعوناسووقالفعمولااوفتكووناوسويل افتعريو اأصوحرابالألعمورالا
ةرافرلغبنيايفالفعمل.اومعاافمافقداالحظتالجلمعي امؤخرلاقيرا الفوزلبةامبحراوالتافلحدامناناب ا
لفبطراف اوفت الجملراالتافلرلغبنيايفالفعملامنالفاعو ينيا.
إنامعراجل امشكل الفبطراف اوضمراناحقالفعملافكلاةراحثاعنهااتتطلباحلولاجذبي املراايتتي:اا
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 3إعرا ةالفنظرايفا(نظرا )ا لفكسراف اوافماموناخواللاتسعيولالفقورلبلتالفصورا بةاةهوذلالفشوتنا
ولفبحثالجلرا اعناةدلئلاأكثرافراعلي احتدامنالستغاللالفعمراف الفولفدةاوحرمرانالملولطننيا
منالفسرصالفوظيسي .ا
 2ااتسعيلالفرقراة اولإلشرلفاعل اسوقالفعمولاةهودفالفتتكوداموناحتقوقاناوبالفاوعو ةا
لفصرا بةاحابالفتوجيهراتاوضمرانالفتوظي الفسعلياومنعالفتالعبا,اأوالفتوظي اةتجوبا
زهيدةاالاتضمنالستمرلبالفعمراف الفاعو ي ايفاهوذهالفوظورائ ا.وتتمولالجلمعيو اأناحيقوقا
ةرنرامجانطراقراتالفذياتبنتهاوزلبةالفعملامؤخرلًاأهدلفهالملتثمل ايفا عماوتشييعالفشركراتا
ولملؤساراتاعل اتوظيو الفاوعو ينياموناخواللاتاوهيلاإجورلءلتامونايسوياةرافناوبا
لملطلوة امنالفاوعو ةا.اهوذلاعلو الفورغماموناوجوو اخموراوفاموناأنايكوونافوهاةعواا
لفتتثريلتالفالبي اعل الفقطراعراتالفيتاتعملايفاجمراالتاحييمالفاوعو يونااعونالفعمولا
فيهرااوهذلايتطلبامرلجع اهذلالفربنورامجامونااحونياإىلاآخورافتعزيوزاإجيراةيراتوهااوتسورا يا
سلبيراتها,اوتتملالجلمعي اأناتكونافرتةالملرلجع انص اسنوي ا.ا
اولجلمعي اإااتثمناتوجيهراتاخرا الحلرمنيالفشريسنياةصرفاإعران افلبطراف اولفيتاسبقا
فليمعي اوأناطرافبتاةهراا,افإنهرااتتملايفاأناتاراهماإعران الفعراطلنياعنالفعملالفيتاولفوقا
عليهراالملقرا الفاراميامؤخرلًايفاماراعدةالفشبرابا,اوتضمناهلما خالًاثراةتوراًاياوراعدهماعلو ا
لفوفراءاةراحلدالأل نيامنالحلقايفالفعيشالفكريماموناجهو ااوحتسيوزالألجهوزةالحلكوميو ا
لملختلس اعل اجعلاتوفريالفوظرائ ايفامقدم اأوفويراتهراامناجه اأخرىا.عل الفورغمامونا
لنالجلمعي اوةعداإعالنالفشرو الفولجباتولفرهراافيمنايصرفافوهاهوذهالإلعرانو اتطرافوبا
ةإعرا ةالفنظرايفاهذهالفشرو اوعل اوجهالخلصوصالفشر الخلراصاةرافاونافقوداحور امونا
جتراوزالخلراما اولفثالثنيامنالإلعران ا,اوهماشورحي اكوبريةاتعوولااأسوراوالاتاوتسيداامونا
خمصصراتالفضمرانالالجتمراعيا,اممراايتطلباإعرا ةالفنظرايفاهذلالفشر ا.ا
 1ضروبةاقيرا اوزلبةالفعمولاةإصودلباتقريوراتستويشالفعمولالفوذيانوصاعليوهانظورا الفعمولااااااااااااااااا
(الملرا ةا217ا)افيكووناأ لةاحملراسوب الملؤساوراتالخلراصو الفويتااالاحتورت الفتزلمراتهورااا
لفتعراقدي .ا
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 3تسعيلا وباصندوقالملولب الفبشري الفذيايقد اخدمراتافلماوتسيدينامونالفعورااطلنيا.افموناا
خاللابصدالجلمعي افوضوعالملاوتسيدينالتضو اأنالهلودفاموناإنشوراءالفصوندوقايفاهوذلا
لجملرالاملايتحققاكمرااينبغياةاببالإلجورلءلتالملتبعو ااوضوع الفرقراةو اولملتراةعو اعلو ا
لجلهراتالملاتسيدةامنا عمالفصندوقا.ا
إنالجلمعي اتعيدالفتتكيداعل اضوروبةالالهتمورا الجلورا ااةوراحلقايفالفعمولاوتووفريالفوسورائلا
لملاراعدةاعل الحلدامنالفبطراف املراايرتتباعليهراامناآثراباخطريةاتتاوببايفاإحلوراقالفضوربا
ةراحلقوقالألخرىافلمولطننيا,اويتتيايفامقدمتهراالحلقايفالألمناولحلقايفالفعيشالفكريما.ا
إنالملاؤوفي اعنالفبطراف اوعد اتوفرياوظرائ اوفرصاعملاتشرتكافيهرااعودةاجهوراتامنهورااا
وزلبلتالفعملاولخلدم الملدني اولملرافي اولالقتصرا اولفتخطويطاولفرتةيو اولفتعلويماومؤساوراتا
لفتعليمالفعرافي.اكمرااأنااةعضراًامناطرافيبالفعمولاياوهمونايفامشوكل الفبطرافو اةاوبباعود ا
لالنضبرا الفوظيسياولالستعدل افتطويرالفقدبلت.
ولجلمعي اتتقد اةبعاالفتوصيراتالفيتاقداتاراهمايفامعراجل الفعرلقيلالفيتاتولجهالحلقايفا
لفعملاومنهراا:ا
 3إ-عرا ةاهيكل امكراتبالفعملالفتراةع افوزلبةالفعمولامبورااجيعولالفتوظيو اأهوماعنصورايفا
عملهرااةدالًامنالفوضعالفقرائماحرافيراًاولفوذياجيعولاهوذهالملهمو ايفامرتبو امتوتخرةامونا
لهتمرامراتاهذهالملكراتب.
- 2تشكيلاجلن اعليراامنالجلهراتالملعنيو اةورافتوظي ااووزلبلتالفتخطويطاولملرافيو اهودفهراا
خلقافرصافلعملاوزيرا ةاعد الفوظرائ الملتراح افلمولطننيايفالفقطراعنيالفعرا اولخلوراصا,ا
مبراايضمنالستيعرابالفعراطلنياعنالفعملاويدعمالالقتصرا الفوطين.
- 1لفعملاإلجيرا اوظرائ امشرتك ايفالفقطراعالخلراصامناخاللاماراعدةاأبةرابالفعملاعورباا
حتملالفدوف اتكرافي الفتتمينراتالالجتمراعي افلعراملنيالفاعو ينياوكذفمالفتتمنيالفطيبا
ولفعالولتالفانوي اوةعاالإلجورازلتالملرضوي ا.احيوثاالتضو اأناموناعولئوقاتوظيو ا
لفاعو ينيا يفالفقطراعالخلراصاعد اقدبةاةعوااأبةورابالفعمولاعلو احتمولامثولاهوذها
لألموباوعل اوجهالخلصوصالفتتمنيالفطيبالفذيايلز الفنظرا اببالفعملاةدفعهاافلعراملا
وأسرته.
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- 3لفعملامناأجلاإجيرا اكيرانراتاكربىافلتوظي امناخاللاإنشراءاشركراتاخمتلطو اةونيا
لفقطراعنيالفعرا اولخلراصايفاجمرالالملقراوالتاولإلنشراءلتاوالفطورقااحتديودلًا,اموناأجولاا
لستيعرابالفعراطلنياعنالفعملاويفانسسالفوقتاإجنرازالملشرابيعالفتنموي افلدوف .
ولجلمعي اتشيداةراجلهو الفيتاةذفتهراالحلكوم امؤخرلًاملعراجل الفبطراف اوتوفريافرصالفعمولا
ووضعاحداأ ن افألجوبايفالفقطراعالفعرا اوختصيصاإعران افلعراطلنياوتوسيعاجمراالتاعمولا
لملرأة.ا
مناجه اأخرىامرازلفتالجلمعي اترىاأنانظرا الفكسراف الملطبقاحرافيراًايفالململكو ايتاوببايفالفعديودا
منالملشراكلاولالنتهراكراتالحلقوقي ا,اوةرافترافياالزلفتالجلمعي اتطرافباةتسعيلاقرلباجملوسالفووزبلءا
بقووما377وت ورابيخا3323/0/32هووو،الفووذياأفغ و ابحي وراالسووتخدل افسووظالفكسيوولاوأحوودثا
إصالحراتامهم املاينسذاأغلبهراا,اوافمانظرلًاملرااينطوياعليهاهذلالفنظرا امناعيوباكبريةالستقبلتا
لجلمعي اةعاالفشكراوياولفتظلمراتامنهراا,اوميكناأناجنملهراافيمراايلي-:ا
 لالحتسراظامولزاسسراوإقرام الفعراملامناقبلالفكسيولاملنوعالفعارامولامونالفاوسراولالنتقورالاأوا
ملمرابس الفضغطاعليه.اوهذلاخيراف الملرا ةالفثرافث اعشرامنالإلعالنالفعراملياحلقووقالإلناورانا
لفيتانصتايفافقرتهراالألوىلاعل اأنا(افكلافر احوقايفاحريوا الفتنقولاويفالختيوراباحمولا
إقرامتها لخلاحدو الفدوف ا)ا،اويفافقرتهراالفثراني اعل اأنا:ا(فكلافر احقايفامغرا بةاأيا
ةلدا،امبراايفاافماةلدها)اكمرااخيراف انصوصانظرا امكرافحو الالجتوراباةراألشوخراصاالفصورا با
مؤخرلً.ا
 عد ا فعالفرولتباأواتتخريهراا:اوهذلاخيراف الفسقرةالألوىلامنالملرا ةالحلرا ي اولفاتنيامونا
نظرا الفعملالفيتاتنصاعل ا:ا(اأناميتنعاعوناتشوغيلالفعرامولاسوخرةا،اوأالاحيتيوزا وناسوندا
قضرائياأجرالفعراملاأواجزءلًامنها،اوأنايعراملاعمرافهاةراالحرتل الفالئقا،اوأناميتنعاعناكلاقولاأوا
فعلاميساكرلمتهماو ينهم).ا
 تشغيلالفعراملايفاأعمرالاغريالملتسقاعليهرااوغريالملدون اةتصري الفعملاوهذلاخيوراف الملورا ةا
لفثرامن اولفثالثنيامناقرانونالفعملالفيتاتنصاعل اأنها:ا(الاجيوزافصراحبالفعملاتوظي الفعرامولا
يفامهن اغريالملهن الملدون ايفابخص اعملها).
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 سوءالملعرامل اولإلسراءةالفلسظي امناقبلاةعاالفكسالءااأواأبةرابالفعملا.
 أخذاةعاالفكسالءاأمولالًامنالفعمراف الفولفدةا وناحوقاوخراصو امونالفعمارافو الفويتاتاوتقد ا
ةتتشريلتامستوح ايتكابامنهرااجترابالفتتشريلتا,اوخيتل الملبلغالملرافياةراختالفانووعالفتتشوريةا
وجه الفقدو .اوةعدا خولالفعراملاإىلاأبوالململك ايلوزااةوادفعامبلوغاشوهرياأواسونويافكسيلواه،ا
ولألمراغرافبراامراايصلاإمرااإىلا فعالملبلغالملطلوباحت افواملايعملالفعراملاأوالخلروجالفنهرائياوةعوداا
لتهرامهاةراهلروباومناثماترحيلهالفقاري.اهذهالملمرابسراتاتعداخمرافس اصرحي افنظرا الفعمولالفوذيا
ينصايفامرا تهالألبةعنياعل اأنا(يتحملاصراحبالفعملابسو السوتقدل الفعرامولاغوريالفاوعو يا،ا
وبسو الإلقرام اوبخص الفعملاوجتديدهمرااومراايرتتباعل اتتخرياافمامناغرلمرات،اوبسوو اتغويريا
لملهن ا،اولخلروجاولفعو ةا،اوتذكرةاعو ةالفعراملاإىلاموطنهاةعدالنتهوراءالفعالقو اةونيالفطورفنيا( .ا
وعل الفرغمامناأنالهلدفامناهذلالفنصاهوازيرا ةاتكلس الفعمراف الفولفودةاعلو اأبةورابالفعمولامونا
أجلا فعهماإىلاتوظي الفاعو ينيا,اإالاأناافماملايتحققاعل اأبوالفولقعافوالايوتمالفتوسوعايفا
توظي الفاعو ينياوملايتحملاأبةرابالفعملا فعاهذهالفرسو اةلايلزمونالفعمرالاةدفعهرااولجلمعيو ا
ترىاأهمي العرا ةالفنظرايفاهذلالفنصاوتركاعالق الفعراملافيمراايتعلقاةشؤوناإقرامتهاوحتديدهرااةونيا
لفعراملاولفدوف امعالشرتل اإحضرابهافعقداعملاسرابيالملسعولامصدقامناجه اتعتمدهرااوزلبةالفعمولا
وهذلالألمراسياراهمايفاحراف اتبنيهايفالفقضراءاعل امشكل الفعمراف اغريالفنظرامي ا.ااا
 عد اتالمالفعراملاناخ اموناعقودالفعمولاوافومافلحيلوفو ا ونامعرفتوهاحبقوقوها،اوهوذلا
خمراف األحكرا الملرا ةالخلراما اولخلماونامنانظرا الفعملالفيتاتنصاعل اأنها:ا(جيباأنايكتبا
عقدالفعملامناناختنيا،احيتسظاكلامناطرفيهاةناخ ا.اويعدالفعقداقرائمراًاوفواكراناغوريامكتووبا
،اويفاهذهالحلراف اجيوزافلعراملاوحدهاإثبراتالفعقداوحقوقهالفيتانشتتاعنهامميعاطرقالإلثبرات.ا
ويكونافكلامنالفطرفنياأنايطلباكتراة الفعقدايفاأياوقت)ا.
 حرمرانالفعراملامناةعااحقوقهالملدني امثلالفزولجاوزيرابةالألقرابباإالامبولفق الفكسيلا,ممراا
أتراحافبعاالفكسالءالستغاللاهذهالفالط .
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 خمرافس اةعااتطبيقراتاأحكرا الفكسراف افقولعدالفشوريع الإلسوالمي احيوثاتنهو الفشوريع ا
لإلسالمي اعنالالستغاللاولفظلماولفتعا ا,ايفاحنياأناأحكورا الفكسرافو اةوضوعهراالفورلهنا
تعطيالفكسيلالمتيرازلتاوحقوقاولسع اتام افهاةرابتكراباهذهالملمرابسرات.ا
 خمرافس اةعااأحكرا الفكسراف افنظرا الالجتراباةراألشخراصالفصرا بامؤخرلًايفالململك .ا
 لفتعقيدلتالإل لبي اولفتنظيمي الفيتاتكتن اأحكرا الفكسراف احيثايرتتباعليوهالفكوثريامونا
لإلشكراالتالملتعلق اةرافتتشريلتاولفتصديقراتاولملولفقراتاوةالغراتالهلوروباممورااتاوببايفا
إشغرالاعد امنالألجهزةالحلكومي اعناأ لءامهرامهراالفرئيا ا.
 لز حرا امكراتبالفعملاوالهليئراتالفعمرافي اةرافقضورايراالملرتتبو اعلو انظورا الفكسرافو اوالفتوتخرا
لفشديدايفاعملاهذهالجلهراتاممرااترتباعليهاإحلراقالفضرباةرافعرامولاومونايعوولا,احيوثا
يبق ا ونا خلاأواحت اإقرام انظرامي اويصب امعرضراًافلعقوة األسبراباالاعالق افهاةهرا.
 لنتشراباظراهرةاجترابالفتتشريلتاةغروالفرتة ا,احيثايقو اةعاالألفرل اةراسوتقدل الفعمرافو ا
ةهدفالفرتة اويظهراهذلامناخاللامرااأصب ايعرفابالفعمراف ا"لفارائب "ا.ا
 لالحتيرالاعل الفنظرا ا,احيوثاإ ناأغلوبالفعمرافو الفولفودةاالاتعمولافودىالفكسيولاصوراحبا
لفتتشريةاوإمنرااتعملافدىاجهراتاأخرىا،اممرااجيعلاهذهالفعمراف اوكذفمالملشغلاهلومايفا
وضعاغريانظرامياوالاحيسظاحقاأيامنالفطورفنياألنالفعقوو اةينهمورااقوداالايعورتفاةهوراا
قرانونراايفاحرالالخلالفا.اوغرافبراًامراايبرا باببالفعملايفاحراف الخلالفاةينهاوةونيالفعرامولا
إىلاتبليغالجلهراتالألمني اةهروبالفعراملاومناثمايصب الفعراملاةوضعاغريانظرامياوةودونا
خل.
 ومناجرانباآخرافقدابصدتالجلمعي اةعاالفتظلمراتاموناجرانوبالألسورااوأبةوراباالفعمولا
تتضمنالفشكوىامناتصرفراتاوهروباةعاالفعمورالااأوالختالسوهمافوبعااأموواللاأبةورابا
لفعملاأواعد اتت يتهمافألعمرالالملتسقاعليهراا.ااا
 -7وزارة الرتبية والتعليم

لحلووقايفالفتعلوويمامووناأهوومالحلقوووقالألسراسووي افكراف و الألفوورل اأي وراًاكرانووتاهوي وراتهماأواأوض وراعهماااااااااااا

لفقرانوني ا,ا وقداحرصتالفدوف اعل اتوفرياهذلالحلوقاوضومرانالفتمتوعاةوهاوبصودتافوهاميزلنيورااتا
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ضخم .ا وبغماجهو الفوزلبةايفامتكنيالألفرل امنالحلصولاعل اتعليماجيدافقودابصودتالجلمعيو ا
مجل امنالملالحظراتاعل اأ لءاوزلبةالفرتةي اولفتعليماولألجهزةالفتراةع اهلرااتكش اعناقصوبايعو ا
ألسبرابامتعد ةا.اومناأةرزاهذهالملالحظرات-:ا
 لفتكد الفشديدايفامدلب اةعاالملنراطقاةابباقل الملدلب اوعد اكسراي الفسصولالفدبلسوي ا
الستيعرابالألعدل الفكبريةامنالفطالبا.
 سوءالملبرانيالملاتتجرةافلمدلب اوهياالاتصل افلعملي الفتعليمي اوتستقدافلصيران الفدوبي ا.
 شووكوىاالملوودلب ايفالملنوراطقالفنرائيو امووناعوود اتووولفرالفوسورائلالفتعليميو الملهمو افلعمليو ا
لفتعليمي .
 قل اعد الملعلمنياولملعلمراتايفاةعاالملدلب ا.
 لستمرلباوقوعاحول ثامتسراوي افلمعلمراتالفالتوياياورافرنايوميوراًاإىلامدلبسوهنايفالملنوراطقاا
لفنرائي امعاعد اتتمنياوسرائلانقلامنراسب .
 عد اوضعاقولعداثراةت اولجب الالتبراعاةشتناإحلراقالألطسرالالفذيناالاميلكووناأوبلقوارااثبوتيوا اا
–ألسبراباالاعالق اهلواماةهوراا-اممورااقودايتاوببايفاالنتشورابالألميو اةونيالألفورل اعودمييا
لجلناووي ,اوةوونياأةنوراءامووولطننياالاحيرصوووناعلو السووتخرلجاأوبلقاثبوتيو األةنورائهماأوا
حيرموناأةنراءهمامنهرااألسبراباعرائلي ا.
 مراازلفتاهنراكاشكراوياتقد افليمعي امنالملعلمونياولملعلموراتاةاوبباعود اتعييونهماعلو ا
لملاتويراتالفيتاياتحقونهرااأواعد اترقيتهماإفيهرااأواعد اماراولتهماةزمالئهمابغمالفتقود ا
لفكبريالفذياأحرزتهالفوزلبةايفاهذلالجملرالا.
 بصداشكراوىاتتعلقامبمرابس الفعن الفلسظياوالجلادياضودالفطوالاباوخراصو ايفالملرحلو ا
لالةتدلئي ا.
 حرمراناةعاالحملرافظراتامنافت امدلب اأهلي افلبنراتا وناأسبراباوجيهها.
 لحلوودامووناقبووولاأةن وراءاوةن وراتاغووريالفاووعو ينيايفالملوودلب احبي و اعوود ات ووالفراأم وراكنا
ةراملدلب ,وكذفمامنعهمامناإكمرالالفدبلس ايفاحرالاعد اجتديدالإلقرامو اولفويتاحتودثايفا
لفغرافباألسبراباتتعلقاخبالفراتاةنيالألباولفكسيلاأواببالفعملا.ا
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 ضووع الملاووتوىالفعلمووياولفرتةووويافووبعاالملعلموونياولملعلموراتاوقلو الفوودوبلتالفتدبيبيو ا
ولفتعليمي افرفعاماتولهمالفعلمياوقدبلتهمايفالفتولصلامعالفطالباوقداالحظتالجلمعيو ا
ةتقديرالفتوجهاالشرتل الستخرلجابخصافلمعلمنياملزلوف امهن الفتعليما.
 شكوىالملعلمنياولملعلمراتالفاعو ينيايفالملدلب الخلراص امناقل ابولتوبهماوتتخرهورااوكثورةاا
لخلصومراتالفيتاتتماةودوناحوقاوحتميلوهماأعبوراءاتدبياوي اوإ لبيو اكوبريةاالاتتانراسوبا
ولملقراةلالملرا يالفذياحيصلوناعليهاوكذفماتر الفوزلبةايفاوضعاحداأ ن األجوبالملعلمنيا
ولملعلمراتايفاهذهالملدلب اممرااأحدثانوعراًامنالالسوتغاللاموناقبولالملوالكاهلوذلالفوضوعا
وخراص اةرافناب افلمعلمرات،افراملدلب اترفعالفرسو اعل اأوفيراءالألموباوالايقراةلهراازيورا ةايفا
لألجوباأوابولتبالملعلمنياولملعلمراتا.
 لفشكوىامنالحملراةراةافبعاالملعلمنياولملعلمراتامناجه الإل لبةاعل احارابالفبعاالآلخرا
العتبرابلتاشخصي ا.
 حتويلالملعلمنياإىلاإ لبينياةقرلبلتاإ لبي االاتلتز امبعرايريالملوضوعي اولإلنصراف.
 تعروامعلمنيايفاةعاالملدلب افالعتدلءامناقبلالفطالبا ونالفبحثاعناحلوولاختسو ا
منالالحتقراناةنيالفطالباولملعلمنيا.
 بغماأنالجلمعي اقداأكدتاعل اأهمي اإ بلجامسراهيماومبرا ئاحقوقالإلناراناضومنالملنوراهجا
ولملقربلتالفدبلسي ا,إالاإناهذلالألمراملايتماةشوكلاولاضو اومودبو اابغوماأنالفووزلبةاقودا
أنشتتاجلرانرااحلقوقالإلنارانايفاإ لبلتالفتعليمايفافرتةاسراةق اومطلوبامنهراالفقيرا اةودوبا
يفانشراثقراف احقوقالإلنارانالفيتاتعن اةهرااهيئ احقوقالإلناراناومعاافومافقوداالحظوتا
لجلمعي اجهو اتبذهلراالفوزلبةافتحقيقاأهدلفامشروعالمللماعبدلهللافتطويرالفتعليماويؤمولا
أناحتققاهذهالجلهو اأهدلفهراا.
 لفتعديالتايفالملنراهجاولملقربلتاملاحتققالألهدلفالملرجووةاةولاوب افليمعيو الفعديودامونا
لفشكراوىامنالفطالباوأوفيراءاأموبهماومناةعاالملعلمنياحولاعود امنراسوب اهوذهالملنوراهجا
فبعاالملقربلت.
ا
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 -8وزارة الصحة

نصتالملرا ةا()13امنالفنظرا الألسراسيافلحكماعل اأنالفدوف ا"تعن اةرافصح الفعرام اوتوفرالفرعراي ا
لفصحي افكلامولطن".اوحتقيقراًاهلذلالهلدفافقدالستمرتالحلكوم ايفابصدامبورافغاكوبريةاجودلًايفا
ميزلني الفدوف افتحقيقاافوماوا فضومرانامتتوعالملوولطننياولملقويمنياةهوذلالحلوقالألسراسويا.اوتاويلا
لجلمعي احرصاوزلبةالفصح اوكبرابامائوفيهرااعل احتانياماتوىالفرعراي الفصحي ،اإالاأناأغلبا
لملولطننياملايرولاجتايداهذلالالهتمرا اعل اأبوالفولقعااوافماةاببامجل اكبريةامنالملالحظوراتا
عل الخلدمراتالفصحي ابصدتهراالجلمعي اولفيتاحتر الألفرل امنالفتمتعاةهذلالحلوقاوتتمثولافيموراا
يلي:ا
 تعرانيالفكثريامنالملاتش سيراتاخراصو ايفالحملرافظوراتالفنرائيو اموناقلو ايفالفكوول بالفطبيو ا
وضع ايفالإلمكرانيراتا.ا
 ضع اكسراءةالفكرا بالفبشريامنالملمرابسنيالفصحينياةصس اعرام اوقل اخوربتهماوخراصو ايفا
لألمراكنالفنرائي ,افهنراكاناب اكبريةامنالملمرابسنيالفصحينيالفولفدينامناحوديثيالفتخورجا
قليليالخلربةا.
 تتخراحصولالملرض اعل الملولعيدالفطبي افسرتلتاقداتصلاإىلاعرا اكرامل.ا
 لستمرلبالملاتشسيراتايفابفاالحلراالتالملرضي الفطرابئ ا,ابغماوجو اتعليموراتاةوتنااحيورالا
لملريااإىلالملؤساراتالفصحي ايفالفقطراعالخلراصاعندمرااالايتووالفرالفاوريرايفاماتشوسيراتا
لفدوف .
 ضع الفتنايقاةنيالفقطراعراتالفصحي الملختلس اسولءالفتراةع افوزلبةالفصوح اأوافلقطراعوراتا
لفعاكري اأوالجلرامعراتامبرااياهمايفابفعاماتوىالأل لء.
 زيرا ةامعدالتالنتشراباأمرلواخطوريةامثولالفاورطراناخواللالفاونولتالألخوريةايفاةعواا
لملنراطقا وناتوضي ا قيقاألسبراباهذهالفزيرا ةالملقلق اولستحدلثامرلكزامتخصص املعراجل ا
هذهالألمرلوايفاهذهالملنراطقا.
 قل الألسجلرةاممرااحيولا وناتقديمالفعالجاولفرعراي الفصحي الفالزم املناحيتراجهورااولفتاوببا
يفاتدهوبالحلراف الفصحي افلمرض .
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 لستمرلبالملرلكزالفصحي ايفامبرانياماتتجرةامعظمهرااقديماومتهرافماوالايصل افتقديمابعرايو ا
صحي ا,اوضع اماتوىالفعراملنيافيهرااسولءالألطبراءاأوالفسنينياأوالإل لبينيا.
 ضع اتتهيلالفكول بالإل لبي الملاراندةافلطراقمالفطيبايفاكثريامنالملاتشسيراتا.
 شكوىاةعاالملاتشسيراتامناقل الفتيهيزلتالفطبي اوقد الملوجو امنهراااوضع اصويرانتهراا
بغمامرااخيصصافلصح امناميزلني اضخم اا.اا
 لبتسراعاناب الألخطراءالفطبي اخراص ايفاماتشسيراتالحملرافظرات,بغمالالهتمرا الملعلنامناقبولا
قيرا لتالفوزلبةاةرافعملاعل الحلدامنهراا.اا
 ضع الفتعويااعنالألخطراءالفطبي اوالفيتايتابباةعضهراايفالفوفراةاأوالفعيزالفكلوياوقودا
ياراهمازيرا ةامبلغالفدي الفشرعي الملقرامؤخرلًايفازيرا ةامقدلباهذلالفتعويا.
 لفتقراباقطوراعالفصوح اإىلاإسورتالتييي اولضوح احيوثاتوتغريالخلطوطاةوتغريالملاوئوفنيايفا
لفوزلبة.ا
 وجو اةعاالملاتشسيراتاأوالملرلكزالفصحي الجملهزةايفاةعاالملنراطقالفنرائي اولفقرىالفويتا
ملايتماتشغيلهرااوالاتزويدهرااةرافطولقمالفطبي الفالزم اممرااحر الفاكرانايفاتلومالملنوراطقامونا
لالستسرا ةامنهراا.
ومعاافمافالاتزل لالجلمعي اتعلقاآمورالاعلو امورااوضوعاموناخطوطاموؤخرلًاافلنهووواةراخلودمراتا
لفصحي ايفالململك ا.
 -9قطاع اخلدمة املدنية

بصدتالجلمعي اعد لامنالملالحظراتالفيتاتشرتكافيهرااأجهزةاوامؤساراتاهذلالفقطراعاةشكلاعرا اا
وافمامناخاللامراايصلامناشكراوىامناموظسنيايفاأجهزةاحكومي اخمتلس اعوناجتورااوزلتاحبوقا
لملوظسنياينتجاأغلبهرااعناعد الفتزل الملائوفنيايفاهذهالألجهزةاةرافنصوصالحملد ةافضولةطالفعمولا.ا
وتتمثلاأةرزاهذهالملالحظراتافيمراايتتي:ا
 لستغاللالفالط امناقبلاةعاالملائوفنياملعراقب الملرؤوسنيا ونالالفتزل اةضولةطاولضح اأوا
لتبراعافإلجرلءلتالملنظم افلتت يبالإل لبي.ا
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 غيورابالاملعراجلو الجلورا ةاولحلراحو افلساورا الإل لبياولملتمثوولايفالحملاووةي الفوويتاحتوور ا
لملؤهلنيامنافرصاوظيسي اوكوذفماحيوبالملعلوموراتاعونافورصاوظيسيو ايفالفكوثريامونا
لألجهزةالحلكومي اةهدفالستغالهلرااألغرلوالحملاوةي اولفعالقراتالفشخصوي ايفاةعواا
لألحيران.ا
 عد احتقيقالفعدلف اةنيالملوظسنياسولءامناحيثالفرتقيراتاأوالالنتدلباأوامون الإلجورازلتا
أواتوزيعامهرا الفعمل.اوكذفماعد اوجو اضولةطا قيقو ايفالفرتشوي افلودوبلتالفتدبيبيو ا,ا
وكثرةالفشكوىامنالحملراةراةاولحملاووةي اوتوتثريالفعالقوراتالفشخصوي ايفالفقورلبلتاالتا
لفعالق .
 شكوىاةعاالملوظسنيامناعد الجلدي ايفالفتعراملامعاتظلمراتهماضدابؤسرائهماحيوثايعوو ا
لفتظلمايفالفغرافباإىلالفشوخصالملوتظلماضودهامموراايتاوببايفالفنهرايو اإىلاعود الالنصورافا
وحتميلالملوظ الملشتكيالملائوفي اوحرمرانهامناحقهاوكوذفماإحلوراقالفعقوةو اةوهاةاوبابا
تظلمه.
 ةقراءانظرا الخلدم الملدني ا وناتطويرابغماصدوبهامنذافرتةاطويل اممرااحورالا ونالالسوتسرا ةا
منالفتطوبلتالإل لبي الفيتاتضمناحقوقالملوظسنياواتزيدامناكسوراءتهمامبوراايونعكساعلو ا
لفوفراءامبتطلبراتاحقوقالإلناران.
 هنراكاحراج امراس افتحديداجه احمرايدةافلسصولايفالفنزلعوراتالفباويط اولفتظلموراتالفويتا
يقدمهراالملوظ اضدامرؤوسيها.
 لستمرلبالفكثريامنالملديرينايفالألخذاةتسرافيباإ لبيو اتقليديو اوبوتينيو اممورااحيوولا ونا
متكنامرؤوسيهمامنالفقيرا امبهرامهماةرافشكلالفذيايضمنالفوفراءامبتطلبراتاحقوقالإلناران.
 شكوىالفكوثريامونالملاوتسيدينامونالخلودمراتالحلكوميو اخراصو الألجهوزةالخلدميو امونا
لفالمبراالةاوإسراءةالملعرامل الفيتاجيدونهراامونالملووظسانياوطوولالإلجورلءلتاوتعقايوادهراا,امموراا
تاببايفاوجوو اشوعوبافودىاأغلوبالملتعورااملنياموعاهوذهالألجهوزةاةوتنهماالاياوتطيعونا
لحلصولاعل احقوقهماأوالخلدمراتالفيتايطلبونهرااإالامناخاللالفولسط .
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 الحظتالجلمعي اترلجعراًايفاأ لءاةعاالإل لبلتالحلكومي الفيتاحققوتاحتاونراًاناوبيراًاايفا
أ لئهراايفافرتلتامراضي ا,اوهذلايثريالفتاراؤلاحولاوجو اقولعداميكنالفعمولاةهورااتضومنا
لالستمرلبي اوبفعاجو ةالأل لءاةشكلامؤساياوفيسالعتمورا لًاعلو الجتهورا لتاشخصوي اا
يتاببالنتقرالالصحراةهرااأواتقراعدهراايفاترلجعالأل لء.
 لفشكوىامناعد اوجو اجهراتاحمرايدةا لخلاهذهالألجهزةافلنظرايفاتظلموراتالملااوتسيدينا
مناخدمراتهرااوإناوجدتافهياغريافعراف ا.
 لفتتخرايفالحلصولاعل الفرتقيراتابغماصدوباقرلباةرافامراحاةراستمرلبالفعوالوةالفاونوي املونا
ةلغالفدبج الألخريةامنالملرتب .
 لخنسراواكسراءةالأل لءايفاأغلوبالألجهوزةالحلكوميو امموراالحلوقالفضورباحبقووقالملوولطننيا
لملتعراملنيامعاتلمالألجهزةا.افقدابصدتالجلمعي الفكثريامنالملعرامالتالفيتامض اعليهوراا
سنولتا وناأنايتمالفبتافيهرااأواإجيرا احلولامنراسب األصحراةهراا,اوهوذلاحيوتمالفبحوثا
عناحلولافعراف افلتغلباعل اهذهالإلشكرافي ا.
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القسم الثالث  :حقوق اإلنسان :الواقع واملمارسات
هذلالفقامامنالفتقريراخصصاملنراقش احرالاعد امناأةرزالحلقووقالملدنيو اولفايراسوي اولالقتصورا ي ا
ولالجتمراعي ا,الفيتابأينرااإفرل هرااةقاماخراصانظرلاألهميتهراااوتتمثلايفالحلقوقالآلتيو ا:الحلوقايفا
لملاراولةاولحلقايفاحري الفتعبرياولحلقايفالفعيشالفكريم.اكمرااأضسنراايفاهوذلالجلوزءاقضوي الفساورا ا
نظرلاألثرهراالفاليبالفكبرياعل امتتعالألفرل احبقوقهم.اوسييدالفقرابئالفكريماأننرااقداأضسنراايفاهذلا
لفتقريراجزءلاخراصرااملراايتعروافهالملولطنونالفاعو يوناخورابجالململكو اامونالنتهراكوراتاحلقووقهما,ا
حيثابأينرااحراج افذفماةنراءاعل امرااتلقتهالجلمعي اامناشكراوىاوموراابصودتهاموناجتوراوزلتامونا
خاللاوسرائلالإلعال اولملنتديراتاا
املساواة
أقرالإلسال امبدأالملاراولةاةنيالفنرا اوعدهراامبدأاأصيالايفالفشورعالالسوالمياقورالاتعوراىلا((يورااأيهوراا
لفنرا اإنرااخلقنراكمامنااكراوأنث اوجعلنراكماشعوةراًاوقبرائلافتعورابفولاإنااأكورمكماعنودالفلوهاأتقوراكما»ا
(لحليرلت:ا)31اكمراابوياعنالفنيباصول الهللاعليواهاوسولما(فويسافعرةوياعلو اعيمويا،اوالا
فعيمياعل اعرةيا،اوالاألمحراعل اأةياا،اوالالةيااعل اأمحرافضولا،اإالاةورافتقوىا)ا.اكموراا
أقرالإلعالنالفعراملياحلقوقالإلناراناهذلالملبودأاحيوثانوصايفامرا توهالفاوراةع اعلو اأنا:ا(الفنورا ا
مجيعرااسولءاأمرا الفقورانونا،اوهومايتاوراوونايفاحوقالفتمتوعاحبمرايو االفقورانونا ومنوراامتييوزا،اكموراا
يتاراوونايفالفتمتعاةراحلمراي امناأيامتييزاينتهماهذلالإلعالنا).اونصتالفسقرةالفثرانيو امونالملورا ةا
لفثرافث امنالمليثراقالفعرةياحلقوقالإلناراناعل اأنا"تتخذالفودولالألطورلفايفاهوذلالمليثوراقالفتودلةريا
لفالزم افتتمنيالملاراولةالفسعلي ايفالفتمتعاةراحلقوقاولحلريراتاكراف الملنصوصاعليهوراايفاهوذلالمليثوراقا
مبراايكسلالحلمراي امنامجيعاأشكرالالفتمييزاةوتياسوببامونالألسوبرابا"..اوأقورالفنظورا الألسراسويا
فلحكمايفالململك ايفامرا تهالفثرامن احقالملاراولةاةنيالفنرا احنيانوصاعلو اأنا(الحلكومايفالململكو ا
لفعرةي الفاعو ي ايقو اعل اأسرا الفعدلاولفشوبىاولملاراولةاوفقالفشريع الإلسالمي ).ا
وبغماهذهالفضمرانراتالفشورعي اولفنظراميو اافقودابصودتالجلمعيو اةعواامظوراهرالالنتهوراكاملبودأااا
لملاراولة،ميكناإمجراهلراايفامرايتتي:ا
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 شكوىاةعاالملولطننيامناحرمرانهمامونالفتمتوعاحبقووقالملولطنو اكغريهوماسوولءافيموراايتعلوقا
ةرافعملاأوالفرتقي اأواممرابس احقوقهمالألخرى.ا
 لفتبرايناغريالملربباةنيالملنراطقايفاماوتوىالخلودمراتالحلكوميو اخراصو االتالفعالقو الملبراشورةا
حبقوقالإلنارانامثلالفتعليماولفصح اولخلدمراتالفبلدي اولملراءاولفكهرةراءا.
 معرانراةاةعاالملولطننيامنالحلصولاعل احقوقهمالألسراسي ايفالفتعليماوالفعملاوحري الفتعبريا.
 معرانراةالفناراءايفاةعاالألجهزةالحلكومي امنالفتمييزاضدهنا.
 عوود الالفتووزل الملنضووبطامببوودأالملا وراولةايفافوورصالفعموولاحيووثاتتووتثراةرافعالاق وراتالفشخصووي ا
ولحملاوةي اولفنسواا.
 عد الفتزل اةعاالألجهزةالحلكومي امببدأالملاراولةايفاتعراملهراامعالملقيمنيا.
حرية التعبري
يعدالحلقايفالفتعبرياولستقراءالملعلوم امناأهمالحلقوقالألسراسي افإلناراناممراايتوقو اعليوهالفتمتوعا
ةبقي الحلقوق,افبدوناهذلالحلقاتصب اةقي الحلقوقامعرض افالنتهراك.اوقدانصتالملرا ةا()19اموناا
لإلعالنالفعراملياحلقوقالإلناراناعلو اأناا:ا” فكولاشوخصاحوقالفتمتوعاحبريو الفورأياولفتعوبري،ا
ويشملاهذلالحلقاحريتهايفالعتنوراقالآلبلءاا ونامضورايق ،اوفو الفتمورا الألنبوراءاولألفكوراباوتلقيهوراا
ونقلهرااإىلالآلخرين،اةتي اوسيل او ومنراالعتبرابافلحدو ا"اكمرااتضمنالمليثراقالفعرةياحلقوقالإلنارانا
يفامرا تها()12الحلقايفالإلعال اوحري الفرأياولفتعبرياوكوذفمالحلوقايفالسوتقراءالألنبوراءاولألفكورابا
وتلقيهرااونقلهرااإىلالآلخريناةتياوسيل او ومنراالعتبرابافلحدو الجلغرلفي "اونصتالملرا ةالفثرامن امونا
نظرا الملطبوعراتاولفنشرايفالململك اعل اأنا""حري الفتعوبرياعونالفورأيامكسوفو امبختلو اوسورائلا
لفنشرايفانطراقالألحكرا الفشرعي اولفنظرامي ".اوقداشهدتالفسرتةالفيتايغطيهرااهذلالفتقريورالسوتمرلابا
وسرائلالإلعال ايفامنراقش الفكثريامناقضرايراالفشتنالفعرا اةشسرافي اوأصبحتاشوبك الالنرتنوتااأحودا
أهماقنولتالفتعبريالفيتايليتاإفيهراالألفرل افتنراولالفقضورايراالفويتاجيودوناصوعوة ايفاطرحهورااعوربا
وسرائلالإلعال الفتقليدي .اومعاافمافقدالستخد الفبعااهذهالفوسيل افتصسي احاراةراتاخراص اموعا
لفبعاالآلخراوصلتايفاةعضهرااإىلالفتشهرياولفتيري ا,اإالاأناافماالايقللامناأهمي اهذهالفوسيل ا
يفالفتعبريالملشروعاعنالفرأياوكذفماقيرا ا بج الفرضرااعنداشرحي اكبريةامنالملوولطننياجتوراهاموراا
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تقدمهاأجهزةالفدوف الملختلس امناخدمراتاأوافيمراايتعلقاةرافتزل اهذهالألجهزةاةراألنظم اأواخمرافستهراا
هلرا.اوقدابصدتالجلمعي احمراوالتافلحدامناحقالألفرل ايفالفتمتعاحبقالفتعبرياولحلصوولاعلو ا
لملعلوم اومناافم:ا
 توقي اةعاالألشخراصافنشرهماآبلءايفاقضرايرااعرام اسولءاموناخواللالفصوح اأواعوربا
شبك الالنرتنت.اويبدواأنالألجهزةالألمني اتاتخد امرااتضمنتهالملرا ةا()11امنالفنظورا ا
لألسراسيافلحكماحولاوسرائلالإلعال اواحتديدلًاعبرابةا"حيظرامراايوؤ ياإىلالفستنو ا"...ا
فتربيرالفتوقي اوحرمرانالألفرل امناهذلالحلقالألسراسياومعراقبتهماعل اممرابسته.اوهوذلا
مراايؤكدا عوةالجلمعي ايفاتقرابيرهراالفاراةق اإىلاضبطاهذلالفونصاوتقييودهاةشوكلاولضو ا
فلحيلوف ا ونالستخدلمهاإلعراق الحلقايفالفتعبري؛اويفانسسالفوقتامينوعالفتعودياعلو ا
حيراةالفنرا الفشخصي اأوالفتشهرياةهماةدوناأياسببامشروعا.
 لفتبراينالفكبريايفاماتوىالفشسرافي اةنيالفصح اوهوامراايشورياإىلاماوئوفي اةعواا
بؤسراءالفتحريراعنالحلدامنالفتمتعاحبوقالفتعوبرياموناخواللالملبرافغو ايفاممرابسو االفرقراةو ا
لفدلخلي اوعد اإجرازةانشراةعاالملوضوعرات.
 تعرواةعاالملولقعالإلفكرتوني افإلغالقاأوالحليبا وناإةدلءاسبباولض افوذفما
ممراايتطلباوضعاضولةطانظرامي اولضح افايراس الحليباتكوناحمد ةامبدةازمني اواتلوز ا
لجله الملائوف اةبيراناسببالحليباوتكسلاحوقالالعورتلواعلو اقورلبالحليوبا،اوعود ا
تركهرااالجتهرا لتالفليراناولألفرل .
 إحيرا الفصح ايفاةعاالحلراالتاعنانشرامقوراالتاتتنوراولاأ لءاةعواالألجهوزةا
لحلكومي اولضطرلباأصحراةهرااإىلانشرهرااعل اشبك الالنرتنت.
 ةعاالفصح اتنشراأحراءاوصوباألشخراصا ونامولفقتهماوأحيرانورااتنشورهراابغموراًا
عنامعرابض اأصحراةهرااممراايعداتعديراًاعل احقوقالآلخريناوخصوصيراتهم.
 حمراوف اةعاالملائوفنياحرمرانالملولطننيامناحقهومايفالفنقوداموناخواللالفتهديودا
ةرافشكوىالفكيديو ا,ا أوالفضوغطاعلو اةعواالملاوئوفنيايفالفصوح املنوعانشورالملقوراالتاأوا
لفتحقيقراتاالتالفطراةعالفنقديافيمراايتعلقاةتجهزتهماأواوزلبلتهم.
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 شووكوىاةعوواالفصووحسينيامووناعوود اتسعيوولا وباهيئو الفصووحسينيالفاووعو ينيايفا
محرايتهماولفدفراعاعناحري الفتعبرياولفنشراوهذلالألمورايتطلوباتعوديلاالئحو الهليئو امموراا
ميكنهراامنالفقيرا امبهرامهرااعل الفوجهالألكملا.
السساد وحمدودية صالحيات األجهزة الرقاةيةا
يعدالفسارا امناأهمالملمرابسراتالفيتاتنتهماحقوقالإلناراناسولءامناخاللالالستيالءاعل الملرالالفعرا ا
أواإهدلبهاأوالفتعا ايفالملعرامل اأوالحلرمرانامنالحلوقاأوالفرشووةاأوالسوتغاللالفنسووااولفاولط اأوا
لفرتلخيالملتعمدايفاتنسيذالملشرابيعاةهدفالحلصولاعل امزليراامعين اأواجتيرياتنسيذهراافلمقورةنياأوا
أصحرابالملصراحلاأواعد اتنسيذهراافالستيالءاعل اخمصصراتهراا.اهذهالملمرابسراتالفيتالتاعامدلهراايفا
لفانولتالألخريةاتتاببايفاتر يالالحوللالملعيشي افلنرا اوزيرا ةالفسيوةاةنيالفشرلئ الالجتمراعي ا
ةطرقاغريامشروع اوشعوبالألفرل اةتنهماغرياقرا بيناعل الحلصوولاعلو احقووقهماإالاموناخواللا
وسرائلاغريامشروع اأوالفبحثاعناوسرائطافلحصولاعل امرااهواحقاهلماوالشماأناهذلايعودالكوربا
لنتهراكافلحقوق.ا
وقدابصدتالجلمعي اخاللالفسرتةالفيتايغطيهراالفتقريراتزليداكش احراالتافارا اإ لبياومورافيامتاا
كشسهراايفاعد امنالفصح اةشكلامكث اوكرانامناأةرزهرااتهريبامنتيراتانسطي اوزيووتامكوربةا
،اولفتالعبايفاإصدلباصكوكاملكي األبلضيايفاةعاالملنوراطقا.اوتظهورامؤشورلتالفساورا اولضوح ا
فلعيراناةرافنظراإىلاتر يالفبني الفتحتي اوكذفمالخلدمراتالألسراسي ايفالفكثريامنالملنراطقاعل الفرغما
منابصدالحلكوم اميزلنيراتاضخم افألجهزةالملعني اوتتكيدالفقيرا ةاعل اوجوبالفوفوراءاةراخلودمراتا
فلمولطنني.اوالاشماأناكرابث اسيولاجدةاقداكشستالفعديداموناأوجوهالفقصووباولفساورا اوتضوراببا
لملصراحلاوغيرابالفتنايق.اوبغماصدوبالألمرالمللكياةتشكيلاجلن افتقصياأسبراباوقوعاهذهالفكرابثو ا
ومعراقب الملتاببنياولستبشرابالملولطننياةهرااكتهمامؤشراعل اإبل ةالمللمالجلرا ةافلتعراملالفصوراب اموعا
لفسارا اأيرااكرانتاأشكرافهاوامهمرااعالامنصبالملتوبطنيافيه،اوبغمالنتهراءالفتحقيقوراتالفويتاقراموتا
ةهراالفلين ،اإالاأناعد اصدوباأحكرا انهرائي احت الآلناعل الملتوبطنياأثراباتاراؤالتاكبريةاحوولا
قدبةالألجهزةالحلكومي اعل اتنسيذالإلبل ةالمللكي ايفاحمرابة الفساورا ا.اوفعولايفاقورلباإنشوراءاهيئو ا
مكرافح الفسارا امرااياهمايفالحلدامناحراالتالفسارا الملورافياوالإل لبيالفلوذاينايتاوببرانايفاحرمورانا
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لفنرا امناحقوقهم.اوفتتمكنالهليئ امنالفقيرا امبهرامهرااجيباأناتتولفراهلرااصالحيراتاولسوع اوأنا
حتد الفعالق اةينهرااوةنيالهليئوراتالفرقراةيو الحلرافيو اةشوكلاولضو اكوياتودعمااةعضوهرااةعضوراًايفا
مولجه الفسارا اوفلحيلوف ا وناتنرازعالالختصراصامبراايضع اأ ولبهراالفرقراةي .ا
فقداشهدتالفسرتةالفيتايغطيهرااهذلالفتقريراحتانراًاطسيسراًايفاأ لءالألجهزةالفرقراةي ا(ا يولنالملرلقبو ا
لفعرام اوهيئ الفرقراة اولفتحقيقا)احيثاةدأتاهراترانالجلهترانايفاإعوالناتقورابيراتكشو اجتوراوزلتا
يفاعد امنالألجهزةالحلكومي ،إالاأنهمرااواعل اوجهالخلصوصا(ا يوولنالملرلقبو الفعراموا )امرازلفتورااا
غرياقرا بتنياعل الفقيرا اةدوبهمراايفالفرقراة اةشكلاولسعاةاببانظراميهمراالحلرافينيالفذياسبقاوأنا
طرافبتالجلمعي اةضروبةاتعديلهمرااملن الجلهتنيامزيدلامنالفصالحيراتافتتمكنراامنالفقيورا اةودوبهمراا
ةرافشكلالملطلوبا،افمحدو ي الفصالحيراتاوعد امنحهمرااسلطراتاعراجل ايفالملاراءف اولفتحقيقامعا
أياشخصاتثراباحوفهاشبهراتامعرامالتاخمرافس افألنظم اأواتوب ايفاقضرايراافارا اياراهمايفالز يورا ا
حراالتالفسارا ا.ا
وإضراف اإىلالفسارا الإل لبياوالملرافيالفذياسبقتالإلشرابةاإفيهافإنامناأةرزاموراامتابصودهايفا
مراايتعلقاةتنسيذالملشرابيعالفضخم الفيتاةدأتايفالفانولتالألخريةامراايتتيا:ا
 لفتتخرايفاتنسيذالملشرابيعالحلكومي اوسوءالفتنسيذابغمالالعتمرا لتالملرافي الفضخم .
 عد الالفتزل اةراملولصسراتالملتسقاعليهراافتنسيذالملشروعامناجه الفشركراتاأوالجلهراتالملنسوذةا
فلمشروعا،اوغيرابا وبالجلهراتالفرقراةي .
 لملبرافغ ايفاتقوديرالفتكلسو الملرافيو اا,افوبعاالملشوروعراتاخياصوصاهلورااأضوعرافاموراايتطلبوها
تنسيذهرا.
 حصراتنسيذاالملشرابيعالفكربىايفاعد احمدو امنالفشركراتا,اوقدانتجاعناافماعد اقدبتهراا
عل اتنسيذالملشرابيعايفالملد الحملد ةاولضطرتاإىلالالستعران اةعمراف اغريامؤهل ا.
 لألخذاةتسلوبالفتعميدالملبراشرافبعاالملشرابيعالفكربىاةدونالإلعالناقبولاترسوي الملشوروعا
الستقبرالالملالحظراتاعل الجله الفيتايتماتعميدهرا.ا
 تستقدالفكثريامنالفشركراتالملنسذةالفتتهيلالفالز افلقيرا اةراملشرابيعالحلكومي الفضخم .
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 قيرا الفشركراتالفكربىاةرافتعراقدامنالفبراطنامعامقوراوفنياغوارياموؤهلنيافتنسيوذالملشورابيعامموراا
يتاببايفاسوءالفتنسيذاأواتعثرها.اوافمايتطلباحمراسب اهذهالفشوركراتاوضوبطاممرابسوراتهراا
ألنهرااتكتسياةتخذانصيبهراامنالفعقدالحلكومياوتتخل اعنامائوفيتهرااحنواتنسيذالملشورابيعا
وجو تهرا.اا
ومناأجلامولجه اهوذهالملمرابسوراتالفويتاتتاوببايفاهودبالملورالالفعورا ا اوحتور الملوولطننيامونا
لخلدمراتالألسراسي افرانالجلمعي اتعيدالفتتكيداعل اتوصيتهراالفاراةق ا ةإنشراءاهيئ اعليراامرتبط ا
ةرامللمامبراشرةاتشرفاعل اهذهالملشورابيعالفكوربىاوترالقوباتنسيوذهراا,اعلو ااأنايضوماجملاوهراا
بؤسراءا لجلهراتالفرقراةي اووزبلءالجلهراتالفتراةع اهلراالملشرابيعاةراإلضراف اإىلالجلهراتالفيتايكونا
هلراا وبايفاتتخرياتنسيذالملشرابيعاةاببالشرتل امولفقراتهرااعل الفتنسيذا.ا
احلق يف العيش الكريم والصعوةات الل تواجهه
بصدتالجلمعي اخاللالفسرتةالفيتايغطيهراالفتقريراتر يراًايفالألحوللالملعيشي افلكثريامنالملولطننياوا
تزليدالفشكراوىامنالنتقراصالحلقايفالفعيشالفكريم.اوهذلالالنتقراصاالاتقتصراأسوبراةهااعلو البتسوراعا
تكرافي الملعيش اوعد اقدبةالفكوثرياامونالفنورا ااعلو الفوفوراءاةراملتطلبوراتالألسراسوي اافلحيورااةاةاوببا
حمدو ي الفدخل،ااةلاإناهنراكاأسبراةرااأخرىاتتمثلايفاعود الفقودبةاعلو انيولاالفتعلويماولفاوكنا
لخلراصاةاببالبتسراعاقيمالألبلضياومنحهراافغرياماتحقيهرااوكوذفماعود الحلصوولاعلو الفرعرايو ا
لفصحي الملنراسب اولضطرلبالفبعاافالقرتلوافتاوديداتكورافي الفعوالجايفالملاتشوسيراتالخلراصو ااأوا
فتعليمالألةنراءا.اولحلرمرانامنالحلقايفالفعيشالفكريمانراتجاعناقل الفسرصالفوظيسي اوحرمراناةعواا
لحملرافظووراتاوالملرلكووزامووناخوودمراتالفكهرةووراءاولملوورااءانتييوو اسوووءالإل لبةاوتعقيوودالإلجوورلءلتا
ولفبريوقرلطي .اإناعد احصولالألفرل اعل احقوقهمالالقتصرا ي اولالجتمراعي افيسانراجترااعوناقلو ا
لملولب الملرافي اةلااةاوببالفرتلخويااولجلموو الإل لبيايفاةعواالالجهوزةالحلكوميو اوعود امبوراالةا
مائوفيهرا.اكمرااياهمايفالحلرمرانامنالحلقايفالفعيشالفكريمازيرا ةانابالفتلووثالفبيئوايايفاةعواا
لملنراطقاومراايرتتباعليهامناأمرلواوقدافوحظاتضراؤلاقدبةالألفرل اعل الالسوتمتراعاةتموراكنالفتنوزها
ولالستيمرا الفصحياوخراص الفشولطئاةابباحتويلهرااإىلاملكيراتاخراص .ااومنامظوراهرامؤشورلتا
تر يالألحوللالملعيشي افلنرا البتسراعاماتوىالفبطراف اوخراص اةنيالفناراءاوزيرا ةاأعودل االحلراصولنيا
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عل الفضمرانالالجتمراعياحيثايقدباعد الألسرالملشموف اةنظرا الفضمرانالالجتمراعياةتكثرامنانص ا
مليوناأسرةاةعضهراايعولاعد لًاكبريلًامنالالةنراء.اوةرافنظراإىلاأناإعران الفضمرانالالجتموراعياتصورفا
فسئراتاحمد ةاوالاتشملالفكثريامونالحملتوراجنياةاوببااعود النطبوراقالفشورو اعلويهما,افوإناعود ا
لحملرومنيامنالفعيشالفكريماايتيراوزاهذلالفرقماةكثري.ا
حقوق السعوديني يف اخلارج

الاينحصراعملالجلمعي اعل اأوضراعاحقوقالإلناوراناايفالململكو اةولاميتودافيشوملااةعواالفقضورايراا

لحلقوقي الخلراص اةرافاعو ينيايفالخلرابجاوحترصالجلمعي اعل ابصدالفتيراوزلتالفيتاتتعرواهلراا
حقوقالملولطننيالفاعو ينيايفالخلرابجاسولءاكرانولازلئريناأوامارافريناأوامقيمينيافلدبلس اأوالفعالجا
وتعملاعل اتقوديمالملاوراعدةاولملشووبةالفقرانونيو املوناحيتراجهوراامونهما.اوقوداوب ايفااتقريورافووزلبةا
لخلرابجي اأنالملشراكلالفويتاتعورواهلوراالفاوعو ياونايفالخلورابجاخواللاالفسورتةا2111-2117ا
ةلغتاحنوا27اأف احراف اوقضي .ا وميكوناتصوني اأهومالملشوراكلالحلقوقيو الفويتايتعورواهلوراا
لفاعو يونايفالخلرابجاحابمراابصدتهالجلمعي اوجيبالالهتمرا اةهوراامونالجلهوراتالحلكوميو االتا
لفعالق اعل الفنحوالآلتي:ا
 سوء املعاملة .
 االعتقال التعسسي .
 التباين يف تعامل السسارات مع املواطال يف اخلارج .
 معاناة أةااء السعوديل يف اخلارج .
سوء املعاملة
اعل الفرغماامنالملعرامل الإلناراني الجليدةالفيتاتعراملاةهراالململك ابعرايراالفدولالألخورى،اةراسوتثنراءا
ماراوئانظرا الفكسراف الفذياوثقنراامشراكلهايفاهذلالفتقريراويفالفتقرابيرالفاراةق اوافإننرااجنوداأناةعواا
لفدولاوخراص الفغرةي االاتتعراملامعابعرايراالململك اةراملثلاةلاتتعراملامعالملوولطننيالفاوعو ينيامبوراا
ميساكرلمتهماوحريتهماوخراص اةعداأحدلثالحلورا ياعشوراموناسوبتمرباخمرافسو اةوذفمالفقوولننيا
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ولألعرلفاولملولثيوقاولملعراهودلتالفدوفيو ا،اوفعولاموناأهومامشوكالتاسووءالملعراملو الفويتاتولاجوها
لفاعو ينيالملارافريناإىلالخلرابجاوخراص الفواليراتالملتحدةامراايتتيا:ا
 لفتستيشالملشود ايفا مطورابلتاةعواالفودولاوخراصو الفواليوراتالملتحودةالألمريكيو احيوثايتعوروا
لملارافرونالفاعو يونايفاةعاالألحيرانافتستيشامهنياومذلايشملالفتستيشالفيدويالالحرتلزيالفذياالا
يرتكاشيئراًامناجادالفرلكباخرابجاحدو الفتستيشامبراايفاافمالملنراطقالحلاراس ايفالجلادا.
 تستيشاأجهزةالحلراسوبالحملمولافلمارافريناوناخاحمتويراتهرااأحيرانرا.
 منعالملارافرينالفاعو ينيامنا خولا وبلتالمليراهاقبلاسراع امناوصولالفرحل .
 حيظراعل الفركراباتغطي اأجزلءامناأجارا هماةرافبطرانيراتاقبلاسراع اأيضراامنالفوصول.
 مينعالفطيرابامناإةالغالفركراباعنامعراملالملدنالألمريكي اأواحتديداموقعالفطرائرةاوفواةهدفاحتديدا
لفقبل .
 تشديدالملرلقب اعل اأيابلكبايذهباإىلا وبةالمليراهاخاللافرتةالإلقالعاأكثرامنامرة.ا
 إعرا ةاةعاالملولطننيالفاعو ينيامناةعاالملطرابلتالألمريكيو ااإىلالململكو اةعوداتعريضوهماملعراملو ا
مهين ابغماحصوهلماعل اتتشريةا خولامنالفاسرابةالألمريكي ايفالململك ا.
 لملبرافغ ايفاإجرلءلتامن اتتشريلتاسسرافلاعو ينيامناقبلاعود امونالفاوسرابلتاوخراصو الفغرةيو ا
ولملطرافب امباتندلتامرافي االتاطبيع اشخصي ايفالنتهراكاولض افلخصوصي ا.
 وقداسعتالجلمعي افوضعاحداهلذهالملمرابسراتالفيتاتنتهماحقوقالملولطننياسولءامناخاللاإصدلبا
ةيرانراتالال لن اأواخمراطب اسسرابلتالفدولالملعني اأواإثورابةاهوذهالفقضورايرااموعالفوفوو الألجنبيو الفزلئورةا
فليمعي .ا
االعتقال التعسسي
منذاإنشراءالجلمعي الفوطني احلقوقالإلناراناوهياترصداحراالتالالعتقرالالفتعاسيالفذيايقعاأحيرانراا
عل اةعاالفرعرايراالفاعو ينيايفاعد امنالفدولاوتتراةعاةراهتمرا اأحولهلما لخلالملعتقالتاولفايونا
لفيتايو عوناةهراا،اوميكناتشخيصاأهمامشراكلهمالحلقوقي الفيتايتعرضوناهلراافيمراايتتي:اا
 لالعتقرالاةالاتهم اولضح ا،احيثايتمالالعتقرالامبير الالشتبراهايفالملظهرالفعرا ا.ا
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 سوءامعرامل الملوقوفني،اولالعتدلءاعل اكرلمتهماولستخدل اأسورافيباتعوذيباحرمتهورااكرافو اا
لملولثيقاولملعراهدلتاولألعرلفالفدوفي ا.
 لالعتقرالا وناحمراكم اعرا ف .
 منعاأقراببالملوقوفنياواويهمامنازيرابتهم.
 عد اتوفريالفرعراي الفصحي افلمرض الملوقوفني.
تباين السسارات السعودية يف اخلارج يف تقديم املساعدة ملن حيتاجها من املواطال .
تقضيالفقولعدالفقرانوني اولألعرلفاةتنامنامهرا الفبعث الفدةلومراسي امحراي امصوراحلالفدوفو اومصوراحلا
بعرايراهراايفالفدوف الفيتاتعملافيهرا،اضمنالحلدو الفيتايقرهراالفقرانونالفدوفيا.اوعل الفرغماموناأنا
خرا الحلرمنيالفشريسني ا لئمالفتوجيهافلاسرابلتالفاعو ي اةضروبةالالهتمرا اةراملولطننيالفاوعو ينياا
يفالخلرابجاوتقديمايدالفعوناولملاراعدةاهلماوتتكيدهاأثنراءافقرائهاةرافاسرلءاةتناهنراكاتقصوريالايفالفقيورا ا
ةولجبراتهماجتراهالفرعرايراالفاعو ينيايفالخلرابج،ابغماافمابصدتالجلمعي الفعديدامناأوجهالفقصوبا
لفيتا لئمراامرااتقعافيهراالفاوسرابلتالفاوعو ي اعنوداتعراملوهرااموعالملوولطننيايفالخلورابجا.وقوداأظهورا
لسوتطالعااأجرتوهاالجلمعيو اعلو اموقعهوراالإلفكرتونويااحوولاأ لءالفاوسرابلتاأناغرافبيو الملشورابكنيا
حيملونالفاسرابلتاجزءلامنامائوفي امراايتعروافهالفاعو يونامنامشراكلاوافمافضع الفاسرابلتا
واعد اتسراعلهراامعامنايطلباماراعدتهرا.اومناأةرزالملالحظراتاعل اعملالفاسرابلتامراايتتي:ا
 لفشكوىامناصعوة الفتولصلامعالفاسرابلتامناخواللالالتصوراالتالهلراتسيو احيوثايتوتخرا
لفوصولاإىلالملوظ ايفالحلراالتالفطرابئ ا.
 لفتتخرايفالالستيراة افطلبالملاراعدةا.
 سوءالملعرامل امناةعاالملوظسنياملنايليتاإىلالفاسرابةافلماراعدة.ا
 لالعتمرا اعل اغريالفاعو ينيايفاعد امنالفاسرابلتاممراايعيقالفتولصلامعالملولطننيا.
وحيثايتزليداتوجهالفاعو ينياإىلاخرابجالململك اخراصو افلدبلسو اأوالفاويراح افوإناافوما
يتطلبامناوزلبةالخلرابجي اوضعامهرا احمود هاوولضوح افلاوسرلءاولفقنراصولافيموراايتعلوقا
ةتقديما لفعووناولملاوراندةافلموولطننيايفالخلورابجاولحلورصاعلو اتوجيوهالفاوسرابلتاةرافوفوراءا
ةولجبراتهرااجتراههماووضعاآفيراتا قيق املرلقب اأ لئهرا.اوتقودابالجلمعيو افووزلبةالخلرابجيو ا
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وضعهراامؤخرلا فيلاإبشرا يراافلاسرابلتايبنياكيسي الفتعراملامعالحلراالتالفويتاقوداتولجوهاا
ةعاالملولطننيالفاعو ينيايفالخلرابج.ا
أةااء السعوديل يف اخلارج
يوجداعد امنالفاعو ينياممناتزوجامناناراءاأجنبيراتامناةلدلناخمتلس امثلالفسلبنياوإندونياويراا
ولملغرباوسوبيرااومصر،اوغريهراامنالفبلدلن.ااوةعااهذهالفزجيوراتامتوتا ونامولفقو ابحيو اأوا
أوبلقاتثبتاافمالفزولجاوهوامرااتاببايفاحدوثامشراكلاإناراني اولجتمراعي اخراص افألةنراءالفوذينا
تركولايفاتلمالفدول,اإمراافعد ابغب الآلةراءاحتملالملائوفي اأوافعد اقدبتهماعلو اإحضورابهمافلعويشا
معهماافعد احصوهلماعل امولفق الجلهراتالفرحي .وقدابصدتالجلمعي امشراكلاأةنراءالفاوعو ينيا
ةراخلرابجاومناأةرزهراامراايتتيا:ا
 معرانراةالفبعاامنالفسقرالفشديداخراص اةعدابحيلاآةرائهماعنهماسوولءاةرافوفوراةاأوالالنسصورالا
عنالأل اأوالهليراأوالفتغيباولإلنكرابا.ا
 عد اوجو اسكنامنراسبافلبعاا،احيثامتابصداحراالتافستيراتاسعو يراتاملايتيوراوزنا33اأوا
31اسن اياكنايفاغرف امعا7اأشخراصا،اةعضهمافياولاحمراب اهلنا.
 صعوة اقدومهماإىلالململك اوصعوة اتعرفهماعل اعرائالتهماواويهماوبفااةعوااآةورائهمالالعورتلفا
ةهما.
 ةعضهماالايديناةراإلسال اوالايتكلمالفعرةي اوخراص اأوفئمالفذينايعيشونايفاةال اغرياإسالميها.
وتقو الجلمعي الخلريي افرعراي الألسرالفاعو ي ايفالخلرابجا(اأولصرا)امهو ايفاهذلالجملرالاوةدعما
مناوزلبةالفدلخلي ا.افهياتقد الفرعراي اولملاراعدةافعد امنالألسرالفاعو ي ايفالخلرابج.وفكوناحولا
هذهالملشكل ايتطلباإجرلءلتانظرامي اوإ لبي امناأهمهرا:الإلسورلعاةإصودلبانظورا ازولجالفاوعو ينيا
مناأجرانباوتياريا خولازوج اوأةنراءامناتزوجامنالملولطننياوالالعرتلفاةهذلالفوزولجااحتو اموعا
عد الحلصولامولفق امابق اعل الفزولجا,اوتطبيقاعقوةراتامرافي ااعليهمافكونا وناإحلوراقالفضوربا
حبقوقالفزوج اأوالألةنراء.الةدامنالحلرصاعل امعراجل امعرانراةالألةنوراءالفاوعو ينيايفالخلورابجاوموراا
يعرانونهامناإهمرالاوعوزاةابباإنكراباأواتنكرالألباهلم.اوافمامناخواللاإقورلباضوولةطاافعولامونا
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أهمهرااتلمالفيتاأقرتامؤخرلًامناقبلاةعاالجلهوراتالحلكوميو اةهودفامعراجلو اهوذهالحلوراالتا
ومنهرا:ا-ا
 يفاحرالالعرتلفالألباةتوال ها,ايلز اةتصحي اأوضراعهماوفقراًافلتعليمراتالملنظم افذفم.اويفاحرالاعد امتكنالألبامنالفصرفاعلويهما,احيورافوناإىلالجلمعيو الخلرييو افرعرايو الألسورا
لفاعو ي ايفالخلرابج،اأواغريهراامنالجلمعيراتالملمراثل ,فدبلس اوضوعهم،اوختصويصاامبلوغا
شهريايصرفامنالجلمعي افألوال ا،احيد اوفقراًافلحراف الملعيشوي ايفالفبلودالفوذيايقيموونا
فيه.ا
يفاحرالاإنكرابالألباناباأوال هاإفيها،اأواتنكرهاهلمامتكنالملعراجل احبابالآلتيا:ا(اأ)اإالاكرانافدىالأل اوثرائقامصدق اتثبتازولجهراامنامولطناسعو ي،اونتجاعوناهوذلالفوزولجا
أوال اولألباينكرهم؛افلهراالفتقد اإىلالجله الملختص ايفاةلدهرا،اأوالملمثليو الفاوعو ي ايفاافوما
لفبلداةطلباتصحي اوضعالألوال اوفقراًاملراافديهراامناوثرائقاوماتندلت،ايتمالفكتراة اةذفمافوزلبةا
لخلرابجي ،اثماإلمرابةالملنطق الفيتايقيمافيهراالفزوجاإناعلمامكراناإقرامته.افإناكراناغريامعلوو ؛ا
يكتبافوزلبةالفدلخلي األخذاإفرا تهاعناصح ال عراءالفزوج .وإناكورانامتووف اأواتعوذبالفعثووبا
ب)اإالاوب تالإلفرا ةامتضمن اإنكورابا
عليه,تؤخذاإفرا ةاأحداأقرابةهامنالفدبج الألوىلايفاافم.ا( ا
لألباأوامنايقو امقرامهانابالألوال اإفيه،اوتبلغالأل اةذفماعربالفقنولتانساهرا،افإناأصورتا
عل اأنهماأوال هاأقرامتا عوىاقضرائي اإلثبراتانابهماإىلاولفدهماوفقراًافضوولةطهراامبوراايفاافوما
لالستداللاعل اإثبوراتالألةووةاةراسوتخدل احتليولالحلمواالفنووويا). (DNAاوعنوداثبووتا
لفناب؛ايُلز الألباةتنسيذالألحكرا الفصرا بةاوفقراًافضولةطهرا،اوتصواحي اأوضوراعاأوال هانظراموراً،ا
و فعامجيعامرااصرفاعل اأوال هامنانسقو اأوامصورابي اأخورىا.ا(ج)اإالال عوتالمورأةاأنهوراا
متزوج امناسعو ي،اأوال عتاأناهلراامنهاأوال لًاوملايكنافديهرااأياوثيق اتثبتالفزولج,افلهراا
لفتقد اإىلالفقضراءاإلثبوراتاناوبالألوال ،افوإناثبوتالفناوباحبكوماقضورائيانهورائياماكتاوبا
لفقطعي اولجبالفنسراا,ايلز الألباةتصحي اوضعاأوال ه،اوحتمولامجيوعالملصورابي ،اولفنسقو ا
عليهم.ا( )اإالاتنكرالألباألوال هالفثراةتانابهماإفيهاسولءًاكراناافمانرائبراًاإىلانولحٍامرا يو ،اأ ا
لجتمراعي ،اأ انظرامي ،اأ اغريهرا؛افيلز الألباةتصحي اأوضراعاأوال هانظرامًرا،اوصرفانسقورااتهما
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وإناكراناعراجزلًاعناصرفالفنسق ,تايلالألسرةافدىالجلمعي الخلريي افرعراي الألسرالفاعو ي ا
يفالخلرابج،افتتوىلالفصرفاعليهماوف ًقراافنظرامهرا.
مشولامنايثبتالستحقراقهمانظرامراًامناأوفئمالألطسرالاةرافضمرانالالجتمراعي.توجيهاوزلبةالخلرابجي اةإنشراءاوحدلتايفالفاسرابلتالفاعو ي ايفالفدولالفيتاتكثورافيهورااظوراهرةالألطسورالالفاوعو ينيامووناأباسوعو ياوأ اغوورياسوعو ي املتراةعو احوراالتاهووؤالءالألطسورالاوبعرايو ا
شؤونهم.ا
ولجلمعي اتعلقاأمالا كوبريلًاعلو امشوروعانظورا ازولجالفاوعو ينياةتجرانوبالفوذيا ب ايفاجملوسا
لفشوبىاحللاهذهالإلشكرافي اوتؤكداعل اضروبةاأناتقو الجلهراتالملختص اةتوثيقازولجالفاوعو يا
ةتجنبي اسولءاأكراناهذلالفزولجامتايفالخلورابجاأ الفودلخلا ةنوراءاعلو اموراايقدموهاموناوثورائقاوافوما
فتاهيلا خولالفزوج اواأةنرائهرااممناتزوجهراا ونامولفقو ابحيو اومونحهمالملاوتندلتالفرحيو ا
لفيتاتثبتاهويتهماومعراجل اخمرافس الفزولجا ونامولفق امبرااالايلحقالفضربااةرافزوج اأوالألةنراء.ا
ا
ا

تـوصـيات عـامــة

 حتديداخطالفسقرايفالململك ا ولفتوسوعايفامون اإعرانو الفبطرافو افلشورلئ الفعمريوهافووقاسونالخلراما اولفثالثنياو وناسنالستحقراقالملعرا الفتقراعديا.
 بصداأحيراءالفسقرايفالملدناولهليراوحصرهرااثمالفعمولاعلو امعراجلتهورااوجعولاسوكرانهراايفامقدم الملاتسيدينامنالإلسوكرانااوخودمراتالفضومرانالالجتموراعيااوتاوهيلاقبوولاأةنورائهمايفا
لجلرامعراتاولفكليراتا.ا
 إنشراءاجملساأعل املرلقب اتنسيذالملشروعراتاومتراةعتهراايفالفبال ا,اويكوناأغلباأعضرائهامنابؤسراءالجلهراتالفرقراةي ايفالململك اإضراف اإىلالجلهراتالفويتاتتبوعااهلوراالملشورابيعا,اويعطو اا
لفصالحيراتالفالزم افلتغلوباعلو اتوتخرااتنسيوذالملشورابيعااأواب لءةاتنسيوذهرااأوالملبرافغو ايفا
تكرافيسهرا.اوإعرا ةالفنظرايفانظرا االملنرافاراتاولملشرتيراتالحلكومي اوالئحتهالفتنسيذي .
 -لفعملاعل امتتعالفنرا احبقوقهما ونامتييز,اومعراقب اكراف اأشكرالالفتمييز.ا
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 تعزيزالفصالحيراتالفرقراةي اجمللسالفشووبىااعلو االألجهوزةااوالملؤساوراتاالحلكوميو اا ونالستثنراء,اوامنحهاحقاماراءف الملائوفنياولملشرابك ايفامنراقش االمليزلني الفعرام افلدوف .ا
 لفعملاعل اتعزيزامبدأالملشرابك الفشعبي اولحلرص اعل اتدويرالملنراصبالحلكوميو ااوضومرانااوصولالملؤهلنياإفيهرا.اا
 محراي الحلقايفالفتعبرياعنالفرأياولفوصولاإىلالملعلوم اولحلدامنالإلجرلءلتاغريالفنظرامي ايفاتقييداتنراولاقضرايراالفشتنالفعرا .ااا
 إصدلبانظرا الجلمعيراتاوالملؤساراتالألهلي الفذياأقرهاجملسالفشوبىا.ا إنهراءاقضرايراالملوقوفنيااعل اام اقضرايرااأمني ااةإطالقاسورلحاموناملاتثبوتاإ لنتوهاا,اومونالنتهتامدةاحكمهما,اوتعوياامناةقيايفالفايناأكثورامونامودةاعقوةتوهاا،اولملبورا بةاإىلا
إحراف الملتهمنيامنهماإىلالفقضراءامعاتوفرياضمرانراتاالحملراكم الفعرا ف ا,اولألخذاةرافتوصيراتا
لألخرىالفيتامتتالإلشرابةاإفيهراايفاهذلالفتقريراحولاافم.
 توجيهاكرافو ااجهوراتاالفضوبطااوالفتحقيوقااوالفتوقيو ااةوراالفتزلاالفودقيقااةنظورااالإلجورلءلتاالجلزلئي اوحمراسب اكلامنايتيراوزها,اوتسعيولا وباهيئو الفتحقيوقاولال عوراءالفعورا اوهيئو ا
حقوقالإلنارانايفاهذلالفشتن.ا
 ضمراناحري الفتنقلاوتقننيالملنعامنالفاسراوحصرهافيمن ايصدباةشتنهاحكماقضرائيامابباوافماملدةاحمد ةا,اوحسظاحقالالعرتلوافلممنوعامنالفاسر.ا
 لإلسوورلعايفاحتاوونياأوضوراعالإلصووالحيراتاوالفاوويونالفعرامو اومعراجلو امشووكل الفتكوود ااااااااوضع الخلدمراتالفصحي اا
 لألخذاةرافعقوةراتالفبديل امناأجلاحتقيقالهلدفالإلصالحيافلعقوة اولحلوداموناسولبيراتاعقوة الفاين.
 لالستمرلبايفاتتهيولاواتودبيبالفقضورااةاوكتورابالفعودلااوتسعيولالفتعوينيالفقضورائياوضومرانالستقالفي الفقضراةاوحمراسب الملقصرينامنهماومعراقب امناحيولا وناتاهيلاأمراوصولالملرأةا
فلعدلف ا.
 وضعاحلانهرائياخاللامدةاحمد ةافألشخراصاولألسرالفذيناالاحيملوناأوبلقوارااثبوتيو اأواحيملوناأوبلقامؤقت االامتكنهمامناحقوقهمايفالفعملاأوالفعالجاأوالفتعلويمااأوالفتنقولااوقودا
81

يكونايفامن اأةنراؤهمالهلوي الفوطني احالًامنراسبراًامناأجلالحلداموناتسوراقمالملشوكل ا,اموعا
من امنايتعذباحصوفهاعل الجلناي الفاعو ي امنالآلةراءاإقرام ا لئم االاتورتبطاةكسرافو اوالا
ةدفعابسو ا.ا
 منعاقبولالفدعراوىالملرفوع افلمطرافب اةرافتسريقاةنيالفزوجنياةاوبباعود الفكسوراءةاةرافناوباإالاكرانتامرفوع امناغريالفزوجنياوكراناعقدالفزولجاقداتولفرتافيهاأبكرانهاوخراصو اعنودا
وجو اأطسرالا.
 لفنظرايفاوضعاضولةطامتنعازولجالفقصرامنالجلنانيامرااملاتتوفرالملصلح اهلمراا. لفعملاعل اإصدلبانظرا امتكراملافألحدلثا. لإلسرلعايفاإصدلبانظرا احلمراي احقوقالملاتهلما.اوقدالقرتحتالجلمعي امشروعانظرا اهلذلالفغرواحظياةرافتوجيهالفاراميالفكريمافدبلستهاولالستسرا ةامنها.
 لفعملاعل اإصدلبانظرا افلعقوةراتامناخاللاتقننياأحكرا الفسقهالإلسالمياعل امرااهواأبج افيالًا.
امتكنياهيئ امكرافح الفسارا امناممرابس امهرامهرااةدوناقيو او عمهوراامرافيوراًاومعنويوراًاواتعزيوزااصالحيراتهرااومنحهرااحقاماراءف اأياشخصايثبتاتوبطهايفاقضرايراافارا اأيرااكران.اوحثهوراا
عل امالحظ الجلولنباولملوضوعراتالملهم الفيتاتكونافيهراامظن الفسارا ااغرافب ا.ا
 لالستمرلبايفامشروعالمللماعبدالهللالإلصالحيامبوراايضومنالفتوسوعايفالالنتخراةوراتالفبلديو اوتاهيلامشرابك الملرأةافيهرااةعدالملولفق الفارامي اعل اافماولفنظرايفالنتخراباةعااأعضراءا
جملسالفشوبىاوممثليالألهرافيايفاجمرافسالملنراطقا.
 متكنياكلالملولطننيامونالحلصوولاعلو الفعنرايو الفصوحي ايفالملكورانالملنراسوباويفالفوقوتالملنراسباوةراجلو ةالملنراسب ا.ا
 لالستمرلبايفانشورالفتعلويمالفعورافيايفاخمتلو احمرافظوراتالفوبال اومرالكزهوراااموعالالهتمورا اةتحانيالفبيئ الفتعليمي ايفالجلرامعراتاوإشرلكالفطوالباقودبالإلمكورانافيمورااخيصوهمامونا
قرلبلتامناخاللالجملرافسالالستشرابي الفطالةي
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 لفعملاعل احتانيالفبيئ الملدبسي امناحيثالملقرلتا,الملقربلت,اماتوىالفتعليما,احتانيالملخرجراتا,اوتعزيزالإلبشرا اولفتوجيهامعالالهتمرا اةتعديلالفالوكاوإ موراجامسوراهيماحقووقا
لإلنارانايفالملنراهجالفدبلسي ا.
 لحلدامنااجتراوزلتالألشخراصالملكلسنياةتنسيذالألنظم اولفتعليموراتامونالفشور اوالملبراحوثاوهيئ الألمراةراملعروفاولفنهياعنالملنكراوغريهراامنالجلهوراتالألخورىاا.اونشورالفعقوةوراتا
لملتخذةاحبقهمامناأجلانشرالفشعوباةتناكلامناخيراف الألنظم اولفقولننياويتيراوزاعلو ا
حقوقالإلناراناسيعراقبا.
 لستكمرالاإجرلءلتالنضمرا الململك افلعهدينالفدوفينيالخلراصنياةراحلقوقالملدني اولفايراسوي اولحلقوقالالقتصرا ي اولالجتمراعي اولفثقرافي .
 وضعانصاجير الالمتنراعا عناتنسيذالألحكرا الفقضرائي الفنهرائي امنا قبلاةعاالألجهوزةالحلكومي اأوامائوفيهراا,ا ولإلسرلعايفاتطبيقانظرا الفقضراءالفتنسيذيا.ا
 حثا يولنالملظراملافلرتلجعاعنا قرلباهيئ الفتدقيقاجمتمع ابقما70افعورا ا3312هووالفقراضياة رافعدولاعنالالجتهرا الفذياسبقاأناأخذت ا ةهاحموراكما يوولنالملظوراملاةاتقريورا
لختصراصهرااكهيئ اقضراءاإ لبياةنظ رالفدعراويالملتعلقو اةتعمورالاالفضوبطالجلنورائياإفغوراءاا
وتعويضرااحبي الفتسريقاةنياأعمرالالفضبطالإل لبياوأعمرالالفضبطالجلنرائيا,اوافوماملورااا
يفاهذلاالفتوجهالجلديدافقضراءا يولنالملظراملامناحرمرانافألفرل ا مونالفليووءالىلالفقضوراءا
لال لبيافلمطرافب و احبمراي و احقوووقهمايفاحوورالاتعا و الإل لبةالحلكومي و اأواتقصووريهراااااااااا
أواخمرافستهراافألنظم ا.
 إنشراءاجملساأعل افألسرةايهتماةكلاأوضراعالألسراةراعتبرابهراانولةافلميتمع. لإلسوورلعايفاإنشوراءامركووزافقيورا الأل لءاواحتديوودامؤشوورلتالأل لءافتكووونامعينوراًافألجهووزةالحلكومي اعل احتانياأ لئهرااومعراجل اتقصريهراايفالفوفراءاحبقوقالألفرل اومحرايتهراا,ولحلدا
منالفتيراوزلتاعل اهذهالحلقوق.
 لالستعيرالايفالستكمرالاةنراءالملقرلتافألجهزةالحلكومي االتالفعالقو الملبراشورةاةتقوديمالخلدمراتافلمولطننيا.
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 مرلجع اوزلبةالفشؤونالالجتمراعي افألنظم اولإلجرلءلتالملتبع ايفا وبالفرعرايو اومرلكوزالفتتهيلاولملبرا بةاإىلامعراجل ا أوضراعامبرانياهذهالفدوباولحلرصاعلو الختيورابالملووظسنيا
لفعراملنيافيهرااومبراايضمناحسظاحقوقانزالئهراا.ا
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