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مقدمة
 -1عم لالا ابلفقللرة ( )1مللن املللادة ( )12مللن الربوتوكللول االختيللاري التفاقيللة حقللوق الطفللل
املتعلل ل ببي للع األطف للال وبغ للاء األطف للال واس للتغالل األطف للال يف املل لواد اإلابحي للة( ،)1تق للدم اململك للة
العربيللة السللعودية تقريرهللا األويل بشللأن تنفيللذ أحكللام الربوتوكللول( ،)2ويغطللي هللذا التقريللر املللدة مللن
(2011م إىل 2016م) ،وجت للدر اإلش للارة إىل أن اململك للة ق للد انض للم إىل الربوتوك للول وج للب
املرسوم امللكي رقم م 38/واتريخ 1431/7/18ه ،املوافل (2010/6/30م) ،وهلو ملا أوصل
بلله جلنللة حقللوق الطفللل عقللب النظللر يف التقريللر الللدوري الثللاين للمملكللة اخلللاص ابتفاقيللة حقللوق
الطفل( )3يف (يناير 2006م).
 -2قدم اململكة تقريرها اجلامع لتقريريها (الثالث والرابع) وفق ا التفاقيلة حقلوق الطفلل إىل
جلنللة حقللوق الطفللل عللام (2013م) ،ونلُلوق يف (2016/9/20-21م) ،وقللد تضللمن العديللد
م للن املعلوم للات والبي للاانت ال لليت تعك للذ اجله للود املتخ للذة لتنفي للذ أحك للام االتفاقي للة ،واالس للتجابة
لتوصيات اللجنة على حن ٍو مفصل؛ كما قام اململكة ابإلجابة على قائملة املسلائل الصلادرة علن
جلنللة حقللوق الطفللل بشللأن ذلل التقريللر ،وقللد تضللمن عللددا مللن املعلومللات اللليت توضللا التلدابري
احلديثة املتخذة يف سياق تنفيذ أحكلام االتفاقيلة .للذا ف نله ملن املفيلد االطلال عللى هلذه الواثئل
لدى النظر يف هذا التقرير.
 -3ش للرع اململك للة يف اخت للاذ ت للدابري عدي للدة تش للمل س للن ع ل ٍ
لدد م للن التشل لريعات الوطني للة،
ومراجعللة بعضللها ،وإنشللاء االيللات املؤسسللية وتفعيلهللا ،واختللاذ العديللد مللن تلدابري التنفيللذ ،وتعزيللز
وسللائل االنتصللاف للا يف ذل ل تطللوير مرف ل القضللاء ،لتعزيللز اإلطللار النظللامي واملؤسسللي حلقللوق
اإلنسللان ،ولتعزيللز ومحايللة حقللوق اإلنسللان وحقللوق األطفللال .وابلللرغم مللن وجللود حتلدايت تعللرتض
اجلهود املتخذة لتعزيز ومحاية حقوق األطفال ،إال أنه قد حققل نتائجل ا إجيابيلة يف هلذا السلياق.
وسيتناول هذا التقرير تل النتائج ابإلضافة إىل التحدايت املشار إليها.

 -4كم للا س لليتناول التقري للر اجله للود املتخ للذة لتنفي للذ أحك للام الربوتوك للول ،ال لليت تش للمل األط للر
القانونية واملؤسسية ،وخاصة األنظملة (القلوانني) اجلنائيلة الليت تتضلمن وصلم جلرائم بيلع األطفلال
واسللتغالهلم يف البغللاء ويف امللواد اإلابحيللة ،والعقللوابت املرتتبللة عليهللا ،ووسللائل االنتصللاف وطرائقلله،
وت للدابري الوقاي للة ،ومحاي للة الض للحااي وةه لليلهم وإع للادة إدم للاجهم يف اجملتم للع ،واملس للاعدة والتع للاون
الدوليني يف جمال تنفيذ أغراض وأحكام الربوتوكول.

__________

()1
()2
()3
4
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أوالا -معلومات عامة
(أ) عملية إعداد التقرير
 -5إميللاانا مللن اململكللة أبمهيللة التقللارير التعاهديللة كوهنللا متثللل أداة فاعلللة وفرصللة مثينللة لتحسللني
حالة حقوق اإلنسلان يف اللدول األطلراف ،فضلالا علن أن تقلدميها ميثلل جلزءا ملن التزاملات الدوللة
وجللب املعاهللدات؛ فقللد صللدر األمللر السللامي الكللرم رقللم  13084واتريللخ 1436/3/27ه،
املواف (2015/1/18م) ،بتشكيل جلنة دائملة تضلم علدد ملن اجلهلات احلكوميلة املعنيلة؛ ختلت
إبعداد تقارير اململكة اخلاصة ابتفاقيلات حقلوق اإلنسلان الليت أصلبح طرفل ا فيهلا ،وقلد أعطيل
هللذه اللجنللة صللالحيات واسللعة متكنهللا مللن إعللداد التقللارير وتقللدميها يف املواعيللد املقللررة وأبسلللوب
فعللال .وقللد تول ل هللذه اللجنللة عمليللة إعللداد التقريللر يف ضللوء املبللادئ التوجيهيللة املنقحللة بشللأن
التقارير األولية الواجب تقدميها وفق ا للفقرة ( )1من املادة ( )12من الربوتوكلول ،ووفقل ا للمراحلل
املتبعة لدى إعداد تقارير اململكة التعاهدية ،وهي كاايت:








مرحلة التحضري :ركزت هذه املرحلة على تزويد أعضلاء اللجنلة املكلفلة إبعلداد التقريلر
وممثلي مؤسسات اجملتملع امللدين ابملعلارف واملهلارات الالزملة الليت تتطلبهلا عمليلة إعلداد
التقللارير التعاهديللة مللن خللالل الللدورات التدريبيللة وورش العمللل ،وقللد اسللتثمرت مللذكرة
التف للاهم للتع للاون الف للين ال لليت أبرمته للا اململك للة العربي للة الس للعودية م للع املفوض للية الس للامية
حلقوق اإلنسان يف (2012م) يف هذا الشأن(.)4
مرحلة مجع املعلومات :يف هذه املرحلة ،وفرت املعلومات الالزملة الليت يتطلبهلا التقريلر
وقد مت االستناد يف عمليلة تلوفري املعلوملات عللى مبلادئ أمههلا :املوضلوعية ،والشلفافية،
والتوثي ل  ،كم للا عق للدت لق للاءات م للع ممثل للي مؤسس للات اجملتم للع امل للدين للحص للول عل للى
ما يتوفر لديها من معلومات ذات عالقلة ،ومراجعلة املعلوملات املتلوفرة .وجتلدر اإلشلارة
إىل أن عملية مجع املعلومات ظل مستمرة حىت اتريخ تقدم التقرير.
مرحلة الصياغة :مت خالل هلذه املرحللة تضلمني املعلوملات املتلوفرة يف املواضلع املناسلبة
مللن التقريللر ابالسللتناد إىل معللايري منهجيللة أمههللا :االقتصللار علللى املعلومللات العامللة اللليت
تسللاعد اللجنللة علللى فهللم احلالللة العامللة ،والرتكيللز علللى البيللاانت اإلحص لائية وحتليلهللا،
واستخدام املصطلحات الفنية لتيسري قراءة ومناقشة التقرير .وقد خلص هلذه املرحللة
إىل إعداد مشرو التقرير.
مرحلة املراجعة واملأاورة الوطنية :ضمن هذه املرحلةُ ،دعلي ممثللو اجلهلات احلكوميلة
ومؤسسللات اجملتمللع املللدين املسللامهون يف عمليللة إعللداد التقريللر ،ملراجعتلله ومناقشللته مللن
خللالل االجتماعللات واللقللاءات واملكاتبللات وورش العمللل ،وقللد خلص ل املراجعللة إىل
إضللفاء العديللد مللن التعللديالت علللى مشللرو التقريللر اللليت أُخللذ للا يف وثيقللة التقريللر
النهائية.

__________
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(ب) مراعاة املبادئ العامة التفايية حقوق الطفل
 -6كفل األنظملة املعملول لا يف اململكلة العربيلة السلعودية محايلة حقلوق اإلنسلان ،حيلث
نصل املللادة ( )26مللن النظللام األساسللي للحكللم علللى أن "حتمللي الدولللة حقللوق اإلنسللان ،وفل
الشل لريعة اإلس للالمية" كم للا كفلل ل املس للاواة وع للدم التميي للز حي للث نصل ل امل للادة ( )8م للن النظ للام
األساسي للحكم على "يقلوم احلكلم يف اململكلة العربيلة السلعودية عللى أسلا العلدل ،والشلورى،
واملس للاواة ،وفل ل الشل لريعة اإلس للالمية" .وق للد ص للدر نظ للام محاي للة الطف للل الص للادر ابملرس للوم امللك للي
رقللم (م )/41واتريللخ 1436/2/3ه ،املواف ل (2014/11/26م) ،مشللتمالا علللى عل ٍ
لدد مللن النصللوص
اليت تنسجم مع األحكلام اللواردة يف االتفاقيلة ،وحمققل ا ملبلدأ املصللحة الفضللى للطفلل ،وقلد حظلر
النظام كل شكل ملن أشلكال اإلسلاءة إىل الطفلل أو تعريضله ألي شلكل ملن أشلكال االسلتغالل
اجلنسلي ،أو املتللاجرة بله يف اإلجلرام أو التسلول .وأكللد علللى ملا قررتلله الشلريعة اإلسللالمية واألنظمللة
واالتفاقيللات الدوليللة اللليت تكللون اململكللة طرف ل ا فيهللا واللليت حتفللط حقللوق الطفللل وحتميلله مللن كللل
أشكال اإليذاء واإلمهال ،وأعطى للطفل أولوية التمتع ابحلماية والرعاية واإلغاثة.
 -7كملا تضلمن النظلام ملا يكفلل احلل يف احليلاة والبقلاء والنملو جلميلع األطفلال دو،لا متييلز،
والعناية ابألطفال وخاصة األكثر احتياج ا بغض النظر علن اجللنذ أو الللون أو العلرق أو املعتقلد،
مثل :األطفال األيتام ،واألطفال ذوي اإلعاقة ،واألطفال جمهويل األبوين ،واألطفال احملرومني من
رعايللة الوالللدين أو أحللدمها أو األقللارب بسللبب الوفللاة ،أو االنفصللال بللني الللزوجني ،أو ملللرض األم،
أو ألي سبب آخر .وقد تضمن املادة ( )7منه أن للطفل الذي ال تتوافر له بيئة عائلية مناسبة
 قد يتعرض فيهلا لييلذاء أو اإلمهلال  -احلل يف الرعايلة البديللة ملن خلالل األسلرة احلاضلنة الليتتتوىل كفالته ورعايته ،أو من خالل مؤسسات الرعاية االجتماعية احلكومية أو األهلية أو اخلريية،
إذا مل تت ل لوافر أس للرة حاض للنة ،حي للث ي للتم ت للوفري الرعاي للة االجتماعي للة والنفس للية والص للحية واملهني للة
لألطف للال ال للذين حال ل ظ للروفهم دون تنش للئتهم يف أس للرهم الطبيعي للة وذل ل للدف ت لربيتهم تربي للة
سليمة.
 -8يتلقى مجيع األطفال املستفيدون من األسر البديلة أو احلاضنة أو من مؤسسلات الرعايلة
االجتماعي للة التعل لليم ض للمن م للدار التعل لليم الع للام .كم للا يش للارك األطف للال يف األنش للطة الثقافي للة
واإلعالمية اليت متكنهم من إبداء آرائهلم وملواهبهم فضلالا علن مشلاركتهم يف األنشلطة غلري الصلفية
يف املدار .
 -9جتدر اإلشارة إىل أن التدابري املتخذة اليت حتق أغراض الربوتوكول يراعى فيها االنسلجام
التللام مللع املبللادئ العامللة لالتفاقيللة ،فعلللى سللبيل املثللال ،يراعللى عنللد إعللداد مشللروعات األنظمللة،
ودراسلة األنظملة القائملة التزامللات اململكلة وجلب اتفاقيلات حقللوق اإلنسلان الليت أصلبح طرفل ا
فيهللا ،وهللذا مللا أُخللذ يف االعتبللار عنللد إعللداد نظللام محايللة الطفللل املشللار إليلله يف الفقللرة ( )6مللن
التقرير.

(ج) إسهام تنفيذ الربوتوكول يف تنفيذ اتفايية حقوق الطفل
 -10إن العالقللة بللني االتفاقيللة والربوتوكللول عالقللة تكامليللة ،حيللث إن تطبي ل االتفاقيللة وخاصللة
األحكللام املتعلقللة بنقللل األطفللال للخللارج ،والكفالللة ،واالسللتغالل االقتصللادي واجلنسللي ،واختطللاف
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األطفللال أو بلليعهم أو االجتللار للم ،تفضللي إىل تطبي ل الربوتوكللول إىل حل ٍلد كبللري .كمللا أن االتفاقيللة
تضلمن أحكامل ا يللؤدي تنفيلذها إىل احللد مللن وقلو اجللرائم املوصللوفة يف الربوتوكلول ،كحظلر التمييللز
ضد الطفل ألي سبب ،وكفالة بقاء الطفل و،وه ،وضمان تسجيل الطفل فلور والدتله ،وعلدم جلواز
فصله عن والديه قسرا ،ووقايته من املعلومات واملواد اإلعالمية اليت تضر صاحله ،ومحايتله ملن مجيلع
أش للكال العن للم أو الض للرر أو اإلس للاءة البدني للة أو العقلي للة أو اإلمه للال ،وت للوفري احلماي للة واملس للاعدة
اإلنس للانية للطف للل ال للذي يس للعى للحص للول عل للى مرك للز الجل ل أو ال للذي يُع للد الجئل ل ا وفقل ل ا للقل لوانني
وغريهللا .وكللذل احلللال ابلنسللبة للربوتوكللول ،فتنفيللذ أحكاملله يفضللي ابلضللرورة إىل التنفيللذ الفاعللل
لع للدد م للن األحك للام ال ل لواردة يف االتفاقي للة ،فعل للى س للبيل املث للال ،ي للؤدي تنفي للذ األحك للام ال ل لواردة يف
املادة ( )3من الربوتوكلول إىل التنفيلذ الفاعلل لألحكلام اللواردة يف امللواد ()36 ،35 ،34 ،32 ،21
من االتفاقية.
 -11وابلنسبة للتدابري اليت اختذهتا اململكة لتنفيذ الربوتوكول وسامه يف تنفيذ االتفاقية ،فقد
تضمن هذا التقرير وتقرير اململكة اجلامع لتقريريهلا الثاللث والرابلع اخللاص ابتفاقيلة حقلوق الطفلل،
العدي للد م للن املعلوم للات ال لليت توض للا ذلل ل  ،ومنه للا  -يف إط للار الت للدابري التش لريعية  -م للا تض للمنته
املادة ( )9من نظام محاية الطفل املشار إليه يف ثنااي التقرير ،اليت حظرت استغالل الطفل جنسيا
أو تعريضه ألشكال االستغالل اجلنسي .فباإلضافة إىل أن هلذا اللن القلانوين ميثلل أحلد التلدابري
التشريعية لتنفيذ أحد األحكام الواردة يف الربوتوكول (املادة  ،)3فهو يعلد  -أيضل ا  -ملن التلدابري
الرامية إىل تنفيذ ما تضمنته املادة ( )34من االتفاقية.

(د) املركز القانوين للربوتوكول يف القانو الوطين
 -12إن أي ص ل دويل أو إقليم للي انض للم إلي لله اململك للة أو ص للادق علي لله يُع للد ج للزءا م للن
أنظمتهللا ،وحيظللى  -مللن انحيللة اإلل لزام  -بللذات الدرجللة مللن احلجيللة القانونيللة اللليت حيظللى للا
التش لريع الللوطين ،حيللث إن األداة النظاميللة (القانونيللة) اللليت تصللدر للا األنظمللة يف اململكللة ،هللي
ذاهتللا األداة اللليت تنضللم اململكللة وجبهللا إىل الصللكوك واملعاهللدات ،حيللث نصل املللادة ( )70مللن
النظل ل للام األساسل ل للي للحكل ل للم علل ل للى أن "تصل ل للدر األنظمل ل للة ،واملعاهل ل للدات ،واالتفاقيل ل للات الدوليل ل للة،
واالمتيللازات ،ويللتم تعللديلها وجللب مراسلليم ملكيللة" .وبنللاءا علللى مللا تقللدم فل ن األجهللزة احلكوميللة
ذات العالقة ُملزمة بتنفيذ الربوتوكول ،كما ميكن االستناد على أحكامه أمام احملاكم الوطنية .وقد
تضللمن املرسللوم امللكللي رقللم م 38/واتريللخ 1431/7/18ه املواف ل (2010/6/30م) القاضللي
ابملوافقة على انضمام اململكة إىل الربوتوكول؛ توجيه اجلهات التنفيذية كل فيما خيصه إبنفاذه.
 -13بعلد انضللمام اململكلة إىل الربوتوكللول نشلر نل الربوتوكلول يف اجلريللدة الرمسيلة (أم القللرى)
يف عل ل للددها رقل ل للم ( )4318واتريل ل للخ 1431/9/3ه ،املواف ل ل ل (2010/8/13م)،كمل ل للا هل ل للو متبل ل للع
فيم للا يتعل ل ابالنض للمام إىل االتفاقي للات ،وص للدور األنظم للة ،وجت للدر اإلش للارة إىل م للا نص ل علي لله
الفقللرة ( )1مللن املللادة ( )11مللن إجلراءات عقللد االتفاقيللات الدوليللة الصللادرة بقلرار جملللذ الللوزراء
رقم  287واتريخ 1431/8/14ه ،املواف (2010/7/26م) ،واليت تقضي أبن تتخلذ اجلهلات
املعنيللة عنللد دخللول االتفاقيللة حيللز النفللاذ  -اإلجلراءات الالزمللة لتنفيللذها للا يضللمن الوفللاء جبميللع
التزامات اململكة املرتتبة عليها.

GE.17-16859

7

CRC/C/OPSC/SAU/1

 -14كمللا قامل اللجنللة الوطنيللة للطفولللة إبطللالق محللالت توعيللة موجهللة للجهللات احلكوميللة
ذات العالقللة ابلربوتوكللول بغيللة تنفيللذ مللا خيصللها مللن األحكللام اللليت تضللمنها ،واعتمللد الربوتوكللول
ضللمن املعللايري الدوليللة واإلقليميللة اللليت تسللتند إليهللا هيئللة حقللوق اإلنسللان يف ممارسللة اختصاصللاهتا
املقللررة وجللب املللادة ( )5مللن تنظيمهللا ،وهللي متابعللة اجلهللات احلكوميللة لتطبي ل مللا خيصللها مللن
الصللكوك الدوليللة حلقللوق اإلنسللان اللليت انضللم إليهللا اململكللة والتأكللد مللن اختللاذ تل ل اجلهللات
االجراءات الالزمة لتنفيذها.

(ه) التحفظات على الربوتوكول
 -15مل ِ
تبد اململكة حتفظات على الربوتوكول.

(و) العوامل والصعوابت املؤثرة على تنفيذ الربوتوكول
 -16اختللذت اململكللة العربيللة السللعودية العديللد مللن اجلهللود لوضللع أحكللام الربوتوكللول موضللع
التنفي للذ ،للا يف ذلل ل العم للل عل للى معاجل للة التح للدايت ال لليت واجهل ل اجله للات املن للوط للا تنفي للذ
الربوتوك للول ومتابع للة عملي للة التنفي للذ ،وم للن أب للرز ه للذه التح للدايت ال لزايدة املض للطردة واهلائل للة ملواق للع
وبل لرامج التواص للل االجتم للاعي ( ،)Social Mediaوأع للداد مس للتخدميها وخاص للة م للن األطف للال،
مما ضاعم اجلهلود املتعلقلة بضلمان التلزام األشلخاص الطبيعيلني واالعتبلاريني ابألحكلام اللواردة يف
الربوتوك للول ومالحق للة اجلن للاة .ويف س للبيل جت للاوز ه للذا التح للدي ،قام ل اجله للات املختص للة بتط للوير
آليات فاعلة توازن بني تعزيز ومحاية حرية التعبري واحلصول على املعلومات ملن جهلة وبلني ضلمان
الت لزام األشللخاص الطبيعيللني واالعتبللاريني أبحكللام الربوتوكللول مللن جهللة أخللرى ،وكللذل مالحقللة
األشللخاص املتهمللني ابرتكللاب أي مللن اجل لرائم املوصللوفة فيلله قضللائيا ،ابالسللتعانة للا تقدملله هيئللة
االتصاالت وتقنية املعلومات من دعم ومساندة فنية وفقا للمادة ( )14من نظام مكافحلة جلرائم
املعلوماتية الصلادر ابملرسلوم امللكلي رقلم م17/واتريلخ 1428/3/8ه ،املوافل (2007/3/27م)
اللليت نص ل علللى أن "تتللوىل هيئللة االتصللاالت وتقنيللة املعلومللات وفق ل ا الختصاصللها تقللدم الللدعم
واملساندة الفنية للجهات األمنية املختصة خالل مراحلل ضلبط هلذه اجللرائم والتحقيل فيهلا وأثنلاء
احملاكمة".
 -17إن ت للوفر اإلحص للاءات وتوحي للد املف للاهيم وآلي للات وط للرق التص للنيفات املنهجي للة اخلاص للة
ابألرقام والبياانت ،ينعكذ إجياابا على تنفيذ متابعلة الربوتوكلول ،وجتلدر اإلشلارة إىل أنله قلد صلدر
ق لرار جملللذ الللوزراء رقللم ( )11واتريللخ 1437/1/13ه ،املواف ل (2015/10/26م) ،ابملوافقللة
عل ل للى تنظ ل لليم اهليئ ل للة العام ل للة ليحص ل للاء ،ال ل للذي تض ل للمن أن اهليئ ل للة تتمت ل للع ابلشخص ل للية االعتباري ل للة
واالستقالل املايل واإلداري ،وتتوىل العمل اإلحصائي يف اململكة وتفعيله من خالل إجياد منظومة
إحصل للائية شل للاملة ودقيقل للة وموحل للدة ومتابعل للة تنفيل للذها ،ووضل للع اخلطل للط والل للربامج الالزمل للة لتلبيل للة
االحتياجات اإلحصائية؛ خدمةا خلطط التنمية والبحث العلمي واألنشطة املختلفة.
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اثني ا -البياانت
شياانت حول اجلرائم الواردة يف الربوتوكول
 -18وف ما أُشري إليه يف الفقرة ( )17من التقرير ،ف نله سليتم العملل عللى بنلاء قواعلد بيلاانت
مصللممة بسللب متطلبللات اتفاقيللات حقللوق اإلنسللان اللليت أصللبح اململكللة طرفلا فيهللا ،للا فيهللا
الربوتوكول .وسيتم إيراد بعض البياانت اإلحصائية املتعلقة ابجلرائم املوصوفة يف الربوتوكول يف هذا
البند.

(أ) شيع األطفال
 -19مل تُرصد أي جرمية بيع أطفال خالل املدة اليت يغطيها التقرير.

(ب) استغالل األطفال يف البغاء
 -20مل تُرصد أي جرمية استغالل لألطفال يف البغاء خالل املدة اليت يغطيها التقرير.

(ج) استغالل األطفال يف املواد اإلابحية
ُ -21رصللدت عللدد مللن اجل لرائم املتعلقللة ابسللتغالل األطفللال يف امل لواد اإلابحيللة ،ومتثللل ج لرائم
اس للتغالل األطف للال جنس للي ا ع للرب اإلنرتن ل اجل للزء األك للرب م للن ه للذه اجل لرائم ،وفيم للا يتعل ل ابلص للور
واملطبوعللات اإلابحيللة وأفللالم الفيللديو ف ل ن أنظمللة اململكللة جتللرم إنتاجهللا وتوريللدها وحيازهتللا علللى
اإلطللالق ،وقللد مت ل مصللادرة وإتللالف أعللداد كبللرية منهللا عنللد املنافللذ احلدوديللة ومعاقبللة مهربيهللا.
وبس للب إحص للائيات مص لللحة اجلم للارك العام للة ،فقللد بل للط جمم للو املضللبوطات م للن امل لواد املنافي للة
لل ل للعداب يف عل ل للام (2014م) )2320( :مل ل للادة ،وبلل ل للط يف عل ل للام (2015م) )4248( :مل ل للادة.
وفيم ل للا يتعلل ل ل ابأللع ل للاب اإللكرتوني ل للة فق ل للد قامل ل ل وزارة الثقاف ل للة واإلع ل للالم يف ع ل للام (2016م)،
صللادرة ( )30لعبللة إلكرتونيللة إابحيللة .وابلنسللبة للعللروض احليللة اإلابحيللة ،فهللي جمرمللة ،وتكفللل
التعليمللات واإلج لراءات املتبعللة يف إقامللة العللروض احليللة وخاصللة املوجهللة لألطفللال عللدم السللماح
بتقدم مثل هذه العروض.
 -22وفيم للا يتعل ل ل واق للع اإلنرتن ل ل  ،فق للد قام ل ل هيئ للة االتص للاالت وتقني للة املعلوم للات من للذ
عللام (2010م) ،وحللىت هنايللة عللام (2015م) ،عاجلللة أكثللر مللن  5.3مليللون رابللط إابحللي ،وبنهايللة
علام (2015م( مت حجلب أكثلر ملن ( 65.2مليلون) رابلط إابحلي ،كملا قامل ابلتنسلي ملع علدد
من الشركات العاملية املوفرة للمحتوى ،إلزالة املواد اإلابحية من املواقع اخلاصة لا ،وقلد بللط علدد
الروابط اإللكرتونية احملالة إىل املواقع املتعاونة ( )54312رابطا.
 -23وأُضيم صنم لقائمة الرتشيا الوطنية خاص بروابط إابحية عن األطفال وقد بلط علدد
تل ل الللروابط خللالل عللام (2015م) ( )510رابطلا .وقللد أُبلغ ل اجلهللات األمنيللة للا .كمللا بلللط
ع للدد ال للروابط ال لليت تواص للل هيئ للة االتص للاالت وتقني للة املعلوم للات م للع خمتل للم وس للائل التواص للل
االجتماعي إلزالتها أكثر من ( )235.000رابط.
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 -24وابلنسبة جلرائم اإلابحية واستغالل األطفلال علرب االنرتنل ووسلائل التقنيلة ،فقلد ابشلرت
هيئللة التحقي ل واالدعللاء العللام التحقي ل يف ( )121قضللية يف عللامي 1436ه1437 ،ه املواف ل
(2014م2015 ،م) ،واستكمل اإلجراءات النظامية بشأهنا وف اجلدول اايت:
األعوام

ع للدد القض للااي ال لليت حققل ل فيه للا هيئ للة التحقيل ل
واالدعاء العام

1436ه (2014/10م 2015/10 -م)

36

1437ه (2015/10م 2016/10 -م)

85

اثلثا -تداشري التنفيذ العامة
(أ) اإلطار القانوين لتنفيذ الربوتوكول
 -25اعتن ل الش لريعة اإلسللالمية ابلطفللل عنايللة خاصللة ،وقللررت للله حقوق ل ا وواجبل ٍ
لات ،حيللث
أوجب على والديه رعايته ومحايته من كل ما يشكل خطرا عليه ،كما جرم كل ما يعد انتهلاك
حلقوق الطفل أو بيعه واستغالله أبي شكل ملن أشلكال االسلتغالل ،للذا كلان اسلتغالل األطفلال
يف البغللاء وامل لواد اإلابحيللة جرم لا جسلليما ،وسللببا لتشللديد العقوبللة .وجتللدر اإلشللارة إىل أن مجيللع
أعمال الدعارة والبغاء جمرمة يف اململكة استنادا ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 -26أوجللب النظللام األساسللي للحكللم محايللة حقللوق اإلنسللان ،حيللث نصل املللادة ( )26منلله
علللى أن "حتمللي الدولللة حقللوق اإلنسللان ،وف ل الشلريعة اإلسللالمية" ،كمللا نص ل املللادة ( )10منلله
على أن "حترص الدولة على توثي أواصر األسرة ،واحلفاظ على قيمها العربية واإلسالمية ،ورعاية
مجيللع أفرادهللا ،وتللوفري الظللروف املناسللبة لتنميللة ملكللاهتم وقللدراهتم" .وقللد جرم ل أنظمللة اململكللة
العربيللة السللعودية املسللتمدة مللن الش لريعة اإلسللالمية ،بيللع األطفللال واسللتغالهلم يف البغللاء أو امل لواد
اإلابحيللة ،واختللذت العديللد مللن التللدابري الراميللة إىل القضلاء علللى هللذه اجللرائم ،اللليت ارتكللزت علللى
املبادئ الثالثة (الوقاية ،واحلماية ،واملقاضاة) ،ومن أهم هذه التدابري صدور نظام مكافحة جلرائم
االجتل للار ابألشل للخاص وجل للب املرسل للوم امللكل للي رقل للم (م )40/واتريل للخ 1430/7/21ه ،املواف ل ل
(2009/7/14م) ،ال للذي ج للاء متسل ل اقا م للع املع للايري الدولي للة واإلقليمي للة ملكافح للة جل لرائم االجت للار
ابألشل للخاص ،وقل للد عرف ل ل الفقل للرة ( )1مل للن املل للادة ( )1مل للن النظل للام االجتل للار ابألشل للخاص أبنل لله:
"اسللتخدام شللخ  ،أو إحلاقلله ،أو نقللله ،أو إي لوا ه ،أو اسللتقباله مللن أجللل إسللاءة االسللتغالل"،
وتضمن املادة ( )2من ذات النظام حظر مجيع أشكال املتاجرة ابألشخاص ملن أجلل االعتلداء
اجلنسللي ،أو العمللل ،أو اخلدمللة قسلرا ،أو التسل ،لول ،أو االسللرتقاق ،أو املمارسللات الشللبيهة ابلللرق،
أو االسللتعباد ،أو نللز األعضللاء ،أو إجلراء التجللارب الطبيللة ،وقللد حللدد النظللام األوصللاف اجلرميللة
ملختلللم أشللكال االجتللار ابألشللخاص وكللذل العقللوابت اللليت تصللل إىل احلكللم ابلسللجن ()15
سللنة ،أو احلكللم بغرامللة ماليللة تصللل إىل (مليللون رايل سللعودي) أي مللا يعللادل ( 266ألللم دوالر
مع للا ،وق للد ح للرص النظ للام عل للى رف للع مس للتوى احلماي للة للمج للين عل لليهم بش للكل
أمريك للي) أو م للا ا
عام واملرأة والطفل بشكل خاص ،حيلث أ ،كلدت امللادة ( )4منله عللى تشلديد العقوبلة يف أي ملن
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احلاالت اليت تكون فيها ضحية جرميلة االجتلار املرأة أو طفلل ،وأ ،كلدت امللادة ( )5منله عللى علدم
االعتداد برضا اجملين عليه يف أي جرمية من اجلرائم املنصوص عليها فيه.
 -27ولتنسي وتعزيز اجلهود الوطنية يف مكافحة جرائم االجتار ابألشلخاص صلدر قلرار جمللذ
الوزراء رقم  244واتريخ 1430/07/20ه املواف (2009/07/13م) ،القاضي بتشكيل جلنلة
وطني للة دائم للة ملكافح للة جل لرائم االجت للار ابألش للخاص يف هيئ للة حق للوق اإلنس للان تض للم ممثل للني م للن
وزارات :الداخليللة ،واخلارجيللة ،والعللدل ،والعمللل والتنميللة االجتماعيللة ،والثقافللة واإلعللالم ،وهيئللة
التحقيل واالدعللاء العللام ،وتُعللد هللذه اللجنللة مللن أهللم االيللات الوطنيللة ملراقبللة تنفيللذ نظللام مكافحللة
جرائم االجتار ابألشخاص .ومن أبرز مهماهتا:
(أ)

متابعة أوضا الضحااي لضمان عدم معاودة إيذائهم.

(ب) وضللع سياسللة حتللث علللى البحللث النشللط عللن الضللحااي وتللدريب رجللال إنفللاذ
القانون على وسائل التعرف عليهم.
(ج) التنسللي مللع السلللطات املختصللة إلعللادة اجملللين عليلله ملوطنلله األصلللي يف الدولللة
اليت حيمل جنسيتها أو إىل مكان إقامته يف أي دوله أخرى مىت طلب ذل .
(د) التوصللية إببقللاء اجملللين عليلله يف اململكللة وتوفي ل أوضللاعه النظاميللة للا ميكنلله مللن
العمل إذا أقتضى األمر ذل .
 -28وتتللوىل جهللات الضللبط اجلنللائي مالحقللة املتهمللني ابرتكللاب ج لرائم االجتللار ابألشللخاص
وإحللالتهم هليئللة التحقي ل واالدعللاء العللام ،وإقامللة الللدعوى ب ل مللن يوجلله للله االهتللام أمللام احملللاكم
املختصللة ،وقللد صللدرت العديللد مللن األحكللام القضللائية يف هللذا الشللأن .وتسللاهم اللجنللة الوطنيللة
الدائمللة ملكافحللة ج لرائم االجتللار ابألشللخاص وعللدد مللن اجلهللات احلكوميللة ومؤسسللات اجملتمللع
املللدين برصللد ج لرائم االجتللار ابألشللخاص ،وإي لواء ضللحاايها ،وتقللدم املسللاعدات املاليللة والقانونيللة
هل للم ،إض للافةا إىل تق للدم خمتل للم اخل للدمات االجتماعي للة والنفس للية والتعليمي للة والتدريبي للة للض للحااي
والعاملني يف جمال محايتهم وةهيلهم.
 -29صدر نظام احلماية ملن اإليلذاء ابملرسلوم امللكلي رقلم م 52/واتريلخ 1434/11/15ه،
املواف ل ل (2013/9/21م) ،ليش ل للكل أح ل للد األط ل للر الوطني ل للة اهلام ل للة للتص ل للدي ألش ل للكال اإلي ل للذاء
املختلفة ،ولضمان توفري احلماية ملن اإليلذاء ختللم أنواعله ،وتقلدم املسلاعدة واملعاجللة ،والعملل
علللى تللوفري اإليلواء والرعايللة االجتماعيللة والنفسللية والصللحية لضللحاايه ،واختللاذ اإلجلراءات النظاميللة
ملسللاءلة املتسللبب ومعاقبتلله ،ونشللر التوعيللة بللني أف لراد اجملتمللع حللول مفهللوم اإليللذاء واااثر املرتتبللة
عليلله ،ومعاجلللة الظلواهر السلللوكية يف اجملتمللع ،اللليت تنب ل عللن وجللود بيئللة مناسللبة حلللدوال حللاالت
إيلذاء ،وقللد أوجللب النظللام عللى كللل مللن اطلللع عللى حالللة إيللذاء اإلبللالك عنهلا فللورا ،وأفللرد حكمل ا
خاصلا يلللزم كللل موظللم عللام مللدين أو عسللكري وكللل عامللل يف القطللا األهلللي اطلللع علللى حالللة
إيللذاء  -بكللم عمللله  -إبحاطللة جهللة عمللله ابحلالللة عنللد علملله للا ،وعلللى جهتلله إبللالك اجلهللة
املختصة أو الشلرطة باللة اإليلذاء فلور العللم لا ،كملا أكلد النظلام عللى علدم جلواز اإلفصلاح علن
هوية املبل،ط عن حاللة إيلذاء إال برضلاه ،أو يف احللاالت الليت حتلددها الالئحلة التنفيذيلة للنظلام الليت
صدرت ابلقرار الوزاري رقم ( )43047واتريخ 1435/5/8ه ،املواف (2014/3/9م).
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 -30وصللدر نظللام محايللة الطفللل ابملرسللوم امللكللي رقللم (م )14/واتريللخ 1436/2/3ه ،املوافل
(2014/11/25م) ،الللذي اشللتمل علللى للذ وعش لرين مللادة ،وقللد تضللمن املللادة ( )2منلله
التأكيد على ما قررته الشريعة اإلسلالمية ،واألنظملة واالتفاقيلات الدوليلة الليت تكلون اململكلة طرفل ا
فيها واليت حتفط حقلوق الطفلل وحتميله ملن كلل أشلكال اإليلذاء واإلمهلال .كملا نصل امللادة ()9
منه على أنه "حيظر استغالل الطفل جنسياا ،أو تعريضه ألشكال االستغالل اجلنسي ،أو املتلاجرة
به يف اإلجرام والتسول" .كما تضمن املادة ( )12منه حظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة
أي مصنم مطبو أو مرئي أو مسمو موجه للطفلل خياطلب غريزتله أو يثريهلا لا يلزين لله سللوك ا
خمالفاا ألحكام الشريعة اإلسلالمية أو النظلام العلام أو ااداب العاملة أو يكلون ملن شلأنه تشلجيعه
على االحنراف.
 -31وتضمن الالئحلة التنفيذيلة لنظلام محايلة الطفلل الليت صلدرت بقلرار وزيلر العملل والتنميلة
االجتماعيللة رقللم ( )56386واتريللخ 1436/6/16ه ،املواف ل (2015/4/5م) ،محايللة الطف للل
م للن ك للل أش للكال اإلي للذاء واإلمه للال ومظاهرمه للا ال لليت ق للد يتع للرض هل للا يف البيئ للة احمليط للة ب لله (املن للزل
أو املدرسللة أو احل لي أو األمللاكن العامللة أو دور الرعايللة والرتبيللة أو األسللرة البديلللة أو املؤسسللات
احلكومي للة واألهلي للة أو م للا يف حكمه للا) ،سل لواء وق للع ذلل ل م للن ش للخ ل لله والي للة عل للى الطف للل
أو سلطة أو مسؤولية أو له به عالقة أبي شكل كان ،أو من غريه ،وضمان حقوق الطفل اللذي
تع للرض ليي للذاء واإلمهللال ،بت للوفري الرعاي للة الالزم للة ل لله ،ونش للر ال للوعي بق للوق الطف للل وتعريف لله للا،
وخباصللة مللا يلرتبط بمايتلله مللن اإليللذاء واإلمهللال ،والسللعي ملراعللاة مصللاحل الطفللل الفضلللى يف مجيللع
اإلجل لراءات ال لليت تتعلل ل ب لله سل لواء قامل ل للا مؤسس للات الرعاي للة االجتماعي للة العام للة أم اخلاص للة،
أم احملاكم أم السلطات اإلدارية أم اجلهات األخرى .كما تضمن الالئحة ح الطفلل يف محايتله
من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجا أن يكلون خطلريا أو أن ميثلل إعاقلة لتعليمله،
أو أن يك للون ض للارا بص للحته أو بنم للوه الب للدين ،أو العقل للي ،أو املعن للوي ،أو االجتم للاعي .وحظ للر
تشللغيل الطفللل يف أي عمللل ميكللن ،بكللم طبيعتلله أو ظللروف القيللام بلله ،أن يعللرض صللحة الطفللل
أو سللالمته أو أخالقلله للخطللر ،وحيظللر بشللكل خللاص تشللغيل أي طفللل يف أس لوأ أشللكال عمللل
األطفال املعرفة يف االتفاقيات الدولية ذات العالقة.

 -32وأييت صل للدور نظ ل للام مكافح ل للة ج ل لرائم املعلوماتيل للة ابملرسل للوم امللكل للي رقل للم م 17/واتري ل للخ
1428/3/8ه،املواف (2007/3/26م) ،كتدب ٍري تشريعي من أهدافه  -بسلب امللادة ( )2منله
 محايللة املصلللحة العامللة ،واألخللالق ،وااداب العامللة ،وتضللمن مللا يكفللل محايللة األشللخاص للنفيهم األطفلال ملن االجتلار واالسلتغالل اجلنسلي ،حيلث تضلمن امللادة ( )6منله املعاقبلة ابلسلجن
مدة ال تزيد على ذ سنوات وبغرامة ال تزيد على (ثالثلة ماليلني ريللال سلعودي) أي ملا يعلادل
( 798أل للم دوالر أمريك للي) ،أو إبح للدى ه للاتني العق للوبتني عل للى إنت للاج م للا م للن ش للأنه املس للا
ابلنظ ل للام الع ل للام ،أو الق ل لليم الديني ل للة ،أو ااداب العام ل للة ،أو حرم ل للة احلي ل للاة اخلاص ل للة ،أو إع ل للداده،
أو إرسللاله ،أو ختزينلله عللن طريل الشللبكة املعلوماتيللة أو أحللد أجهللزة احلاسللب اايل ،وإنشللاء موقللع
عل للى الش للبكة املعلوماتي للة ،أو أح للد أجه للزة احلاس للب اايل أو نش للره لالجت للار يف اجل للنذ البش للري،
أو تسللهيل التعامللل بلله .وكللذل إنشللاء امل لواد والبيللاانت املتعلقللة ابلشللبكات اإلابحيللة أو أنشللطة
امليسللر املخل لة اباداب العامللة أو نشللرها أو تروجيهللا .كمللا شللدد النظللام يف املللادة ( )8منلله علللى
ابلقصللر ومللن يف حكمهللم ،واسللتغالهلم" .وتضللمن
العقوبللة والغرامللة إذا اقرتن ل اجلرميللة "ابلتغريللر ،
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املادة ( )13من النظلام جلواز مصلادرة األجهلزة واللربامج والوسلائل املسلتخدمة يف ارتكلاب اجللرائم
املوصوفة يف النظام ،واألموال املتأتية منهلا .كملا جيلوز احلكلم إبغلالق املوقلع اإللكلرتوين ،أو مكلان
تقدم اخلدمة إغالق ا هنائي ا أو مؤقت ا مىت كان مصدرا الرتكاب تل اجلرائم ،واُرتكب اجلرمية بعللم
مالكه.

(ب) اجلهات املعنية شتنفيذ الربوتوكول
 -33تت للوىل ع للدة جه للات حكوميل للة مهمل للات تتص للل بشل للكل مباشل للر أو غ للري مباشل للر بتنفيل للذ
الربوتوك للول ،حي للث خت للت جه للات الض للبط التابع للة ل للوزارة الداخلي للة ،يف تتب للع املعلوم للات وإجل لراء
التحرايت والقيام أبعمال االستدالل ،وتتلوىل هيئلة التحقيل واالدعلاء العلام (النيابلة العاملة) إجلراء
التحقي ل يف اجل لرائم اللليت تتصللل أبحكللام هللذا الربوتكللول وإقامللة الللدعاوى علللى املتهمللني يف هللذه
اجلرائم ،كما تتوىل اجلهات القضائية الفصل يف هذه الدعاوى واحلكم عاقبة ملرتك هلذه اجللرائم
وف أحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة ذات العالقة.
 -34تقللوم عللدة جهللات حكوميللة هللام تعللد يف جمملهللا تنفيللذا ألحكللام هللذا الربوتكللول ،منهللا
وزارات (التعللليم ،والعمللل والتنميللة االجتماعيللة ،والصللحة ،والثقافللة واإلعللالم ،والشللؤون اإلسللالمية
والدعوة واإلرشاد) ،كما تتوىل هيئة حقوق اإلنسان مهام املتابعة والتأكد ملن اختلاذ تلل اجلهلات
االج ل لراءات الالزمل للة لتنفيل للذ مل للا خيصل للها مل للن أحكل للام الربوتوكل للول وغل للريه م ل لن املعاهل للدات الدوليل للة
واإلقليميللة حلقللوق اإلنسللان اللليت أصللبح اململكللة طرفلا فيهللا ،والكشللم عللن التجللاوزات املخالفللة
اللتزام للات اململك للة وج للب تلل ل املعاه للدات ،ومراجع للة األنظم للة القائم للة واقل لرتاح تع للديلها وفقل ل ا
ليجراءات النظامية
 -35وق ل ل ل للد أُنشل ل ل ل ل جمل ل ل ل للذ ش ل ل ل للؤون األس ل ل ل للرة وج ل ل ل للب قل ل ل ل لرار جمل ل ل ل للذ ال ل ل ل للوزراء رق ل ل ل للم 443
واتريللخ 1437/10/20ه ،املواف ل (2016/7/27م) ،وهللو جملللذ يرأسلله وزيللر العمللل والتنميللة
االجتماعيللة ،ويتللوىل اجمللللذ مهمللة رعايللة شللؤون األسللرة داخللل اململكللة ،ويهللدف إىل تعزيللز مكانللة
األسرة ودورهلا يف اجملتملع والنهلوض لا ،واحملافظلة عللى أسلرة قويلة متماسلكة ترعلى أبناءهلا وتلتلزم
ابلقلليم الدينيللة واألخالقيللة واملثللل العليللا .ويتللألم اجمللللذ مللن جلللان تعللف بقللوق األطفللال والنسللاء
واملسنني.
 -36قام اللجنة الوطنية للطفولة اليت شلكل وجلب قلرار جمللذ اللوزراء رقلم  238واتريلخ
1426/09/14ه ،املواف ل ل ل ل ل ل (2005/10/17م) ،بوضل ل ل ل ل للع السياسل ل ل ل ل للات العامل ل ل ل ل للة واخلطل ل ل ل ل للط
االس ل ل لرتاتيجية للدول ل للة يف جم ل للال رعاي ل للة األطف ل للال ومح ل للايتهم ومتابع ل للة تنفي ل للذها ،ووض ل للع ال ل ل لربامج
واملشروعات املتعلقة برعاية األطفلال ابلتنسلي ملع اجلهلات احلكوميلة ذات العالقلة ،ودعلم اجلهلود
اليت تقوم لا اجلهلات احلكوميلة املختصلة ابلطفوللة وتنسليقها ،والتوصلية لا ميكلن أن تقلوم بله كلل
جهللة يف نطللاق اختصاصللها ،ومسللاعدهتا يف التخطلليط لرباجمهللا ونشللاطاهتا اللليت تعللزز أوجلله الرعايللة
املقدم للة لألطف للال ،ونش للر ال للوعي الرتب للوي واالجتم للاعي بق للوق األطف للال للا يض للمن االس للتجابة
حلاجتهم وف مراحل ،وهم ،ووضع القواعد املنظمة حلماية األطفال من اإليذاء ومتابعة تطبيقها.
 -37قام العديد من األجهزة احلكومية إبنشاء إدارات حلقوق اإلنسان فيها ،وقلد أُنليط لا
التنسللي مللع هيئللة حقللوق اإلنسللان يف املوضللوعات واحلللاالت املتعلقللة بقللوق اإلنسللان ،ومللن تلل
اإلدارات ،إدارات حقللوق اإلنسللان يف قطاعللات وزارة الداخليللة اللليت تضللمن مهامهللا العمللل علللى
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حتقي ل ل أهل للداف االتفاقيل للات الدوليل للة حلقل للوق اإلنسل للان ،ومتابعل للة تنفيل للذ االلتزامل للات الل لليت تقررهل للا
االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات الصلة بقوق اإلنسلان الليت تكلون الدوللة طرفل ا فيهلا ،وتوعيلة
أجه للزة ال للوزارة املعني للة بق للوق اإلنس للان م للن خ للالل إص للدار النش لرات والتع للاميم ،وإقام للة الن للدوات
واحملاضرات ،كما قام وزارة العدل إبنشاء إدارة حلقوق اإلنسان تتوىل التنسلي بلني هيئلة حقلوق
اإلنسان ومؤسسات اجملتمع املدين العاملة يف جمال حقوق اإلنسان وبني األجهزة القضائية.
 -38ويس للاند اجله للات احلكومي للة يف تنفي للذ الربوتوك للول مؤسس للات اجملتم للع امل للدين ،ال لليت تُع للد
شلريكا أساسلليا يف جملال تعزيللز ومحايلة حقللوق اإلنسلان ،ويوجللد يف اململكلة العديللد ملن مؤسسللات
اجملتمللع املللدين اللليت تُعللف ابلطفللل وامل لرأة واألسللرة .وتعزي لزا لللدور اجملتمللع املللدين ،فقللد صللدر نظللام
اجلمعيات واملؤسسات األهلية وجب املرسوم امللكي رقلم م 8/واتريلخ 1437/2/19ه ،املوافل
(2015/12/1م) ،وهللو نظللام يهللدف إىل تعزيللز العمللل األهلللي وتنظيملله ومحايتلله ،واإلسللهام يف
التنميللة الوطنيللة ،وتعزيللز مشللاركة امللواطن يف إدارة اجملتمللع وتطللويره ،وتفعيللل ثقافللة العمللل التطللوعي
بللني أفلراد اجملتمللع ،وحتقيل التكافللل االجتمللاعي .وقللد تضللمن النظللام أنلله إبمكللان ( )10أشللخاص
إنشللاء مجعيللة بللدالا مللن ( )20شللخ كمللا كللان عليلله احلللال سللابق ا ،واحلصللول علللى الرتاخللي
خالل ( )60يوما من اتريخ اكتمال مسوغات الطلب تسهيالا ليجراءات.
 -39ومللن مؤسسللات اجملتمللع املللدين اللليت تُعللف بتنفيللذ الربوتوكللول( :اجلمعيللة الوطنيللة حلقللوق
اإلنس للان) ال لليت أُنش للئ بت للاريخ 1425/1/18ه ،املوافل ل (2004/3/9م) ،وه للي جه للة رقابي للة
تتمت للع ابس للتقالل م للايل وإداري ،وغ للري خاض للعة إلشل لراف أو رقاب للة أي جه للاز حك للومي ،وتق للوم
مارسللة مهامهللا وحتديللد إجراءاهتللا وتوقيتهللا أمللر تسللتقل هللي برمسلله .وقللد أنشللأت اجلمعيللة آليللات
لتلقي الشكاوى املتعلقة بقوق اإلنسان لا فيهلا االدعلاءات املتصللة ابنتهلاك أحكلام الربوتوكلول.
وجتدر اإلشارة إىل أنه قد مت مؤخرا من خالل اجلمعية العمومية للجمعيلة الوطنيلة حلقلوق اإلنسلان
 وفقل ل لا الختصاص ل للاهتا املق ل للرة يف النظ ل للام األساس ل للي للجمعي ل للة  -إجل ل لراء تع ل للديالت يف نظامه ل للااألساس للي للا جيعله للا متوافق للة م للع مب للادئ ابري للذ ،وق للد اُعتم للدت تلل ل التع للديالت يف اجتم للا
مجعيتها العمومية (السابع عشر) يف اتريخ 1436/4/25ه ،املواف (2015/2/14م).
 -40يتللوىل ب لرانمج األمللان األسللري الللذي أُنش ل وجللب األمللر السللامي رقللم /11471م ب
واتري ل للخ 1426/10/16ه ،املوافل ل ل (2005/11/18م) ،رص ل للد ح ل للاالت اإلس ل للاءة ودراس ل للتها
وإفادة اجلهات املختصة يف هذا اجملال ،والتوعيلة أبضلرار العنلم واإليلذاء .ويعتملد اللربانمج ضلمن
آليات لله "الس للجل ال للوطين حل للاالت إس للاءة معامل للة وإمه للال األطف للال يف اململك للة العربي للة الس للعودية
ابلقطا الصحي" ،وهو سجل إلكرتوين مركلزي متطلور تُلدخل فيله بيلاانت دميوغرافيلة وتشخيصلية
وعالجية وإحاالت ملن قبلل مراكلز محايلة الطفلل مباشلرة علرب اإلنرتنل عنلد رصلد حلاالت إسلاءة
معاملللة وإمهللال األطفللال ،وحتللدال بشللكل مسللتمر ،للدف اخلللروج إبحصللاءات سللنوية تسللاهم يف
إعداد ر ية متكاملة لصانعي اسرتاتيجيات محاية الطفل يف اململكة.
 -41ويع ل ،د خللط مسللاندة الطفللل اهلللاتفي رقللم ( )116111أحللد أبللرز االيللات املنفللذة حت ل
مظلللة الللربانمج واللليت هتللدف إىل مسللاندة ودعللم األطفللال دون سللن الثامنللة عشللرة ممللن يتعرضللون
لسوء املعاملة أو اإلمهال أو مشاكل قد تؤثر على ،وهم و،ائهم ،حيث يوفر هذا اخلط اخللدمات
االستشللارية اجملانيللة لألطفللال ومقللدمي الرعايللة هلللم ،وحتويللل احلللاالت اللليت تسللتدعي التللدخل إىل
اجلهات املعنية برعاية الطفولة.
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 -42وملن اللربامج الليت اسلتحدث يف جملال جتويلد التنسلي بلني اجلهلات احلكوميلة واملؤسسلات
األهليلة الناشلطة يف قطلا الطفوللة ،اللربانمج املشلرتك بلني اليونيسلم واللجنلة الوطنيلة للطفوللة،
وامللدعوم مللن اململكلة بللط ( )500أللم دوالر أمريكلي سلنوايا منلذ علام (2007م) .ويسللتهدف
اللربانمج مجيلع اجلهلات ذات العالقلة أبحلد جملاالت الطفوللة ،والتنسلي ملا بلني كلل الشلركاء يف هلذا
اجمللال ،وقلد انبثل ملن هلذا املشلرو املشلرتك سلسللة ملن اللربامج فُصلل يف تقريلر اململكلة اجللامع
للتقريلرين الثالللث والرابللع التفاقيللة حقللوق الطفللل (2013م) .ومللن املناسللب الرجللو إىل هللذا التقريللر
الحتوائله معلوملات مفصللة توضلا ملدى اهتملام الدوللة بتجويلد التنسلي بلني اجلهلات احلكوميلة
واملؤسسات األهلية الناشطة يف قطا الطفولة.

(ج) نأر الربوتوكول والتدريب عليه
 -43ابإلضافة إىل ما سريد تفصيله الحقا يف هذا التقرير بشأن التدابري املتخلذة للزايدة اللوعي
ابلربوتوكول ،مت توجيه عناية خاصة بنشر الربوتوكول والتدريب عليه من خالل اإلجراءات ااتية:
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نشر الربوتوكول يف اجلريدة الرمسيلة :أم القلرى يف العلدد رقلم  4318بتلاريخ 1431/9/3ه،
املواف (2010/8/13م).



تعمل لليم املرسل للوم امللكل للي رقل للم م 38 /واتريل للخ 1431/7/18ه ،املواف ل ل (2010/6/30م)،
القاض للي ابملوافق للة عل للى انض للمام اململك للة إىل الربوتوك للول؛ عل للى ال للوزارات واملؤسس للات
ذات الصلة لتنفيذ أحكامه.



صللدر املرسللوم امللكللي رقللم م 31/واتريللخ 1434/5/27ه ،املوافل (2013/4/8م)،
ابملصللادقة علللى مللذكرة تفللاهم للتعللاون الفللين بللني اململكللة ممثلللة يئللة حقللوق اإلنسللان،
واملفوض ل ل ل للية الس ل ل ل للامية حلق ل ل ل للوق اإلنس ل ل ل للان ،ال ل ل ل لليت ُوقع ل ل ل ل يف 1433/8/7ه املواف ل ل ل ل
(2012/6/27م) ،وق للد تض للمن أه للدافا مهم للة منه للا :تعزي للز ق للدرات املختص للني يف
اململكللة يف جمللال القللانون الللدويل حلق لوق اإلنسللان ،وخاصللة فيمللا يتعل ل آبليللات األمللم
املتح للدة وعم للل املنظم للات الدولي للة املختص للة ،وإع للداد وتط للوير وتنفي للذ بل لرامج تدريبي للة
متخصص ل للة يف جم ل للاالت حق ل للوق اإلنس ل للان داخ ل للل اململك ل للة وخارجه ل للا ،وإع ل للداد أدل ل للة
اسرتشللادية للعللاملني يف اجلهللات املتعلقللة بقللوق اإلنسللان ،وعقللد النللدوات والللدورات
التخصص للية يف جم للال حق للوق اإلنس للان .ويف إط للار ه للذه امل للذكرة ،عق للد ن للدوة تعريفي للة
ابتفاقيللة حقللوق الطفللل وبروتوكوليهللا االختيللاريني خللالل املللدة 1437/1/13-12ه،
املوافل ل (2015/10/25-26م) ،ش للارك فيه للا ع للدد م للن القض للاة واحمل للامني ،وممثل للي
اجلهللات احلكوميللة ذات العالقللة ومؤسسلات اجملتمللع املللدين .كمللا عُقللدت دورة تدريبيللة
متقدمل للة حل للول االتفاقيل للة والربوتوكل للول خل للالل املل للدة 1437/11/26-25ه ،املواف ل ل
( 2016/8/29-28م) .شارك ا ممثلون علن وزارات (الداخليلة ،العلدل ،اخلارجيلة،
التعللليم ،الصللحة ،وزارة العمللل والتنميللة االجتماعيللة ،الثقافيللة واإلعللالم ،هيئللة اخل لرباء،
هيئة التحقي واالدعاء العام ،اللجنة الوطنية لطفولة ،هيئة حقوق اإلنسان)



إب ل ل لرام م ل للذكرة تف ل للاهم بل ل للني اململك ل للة ممثلل ل للة ب ل للوزارة اخلارجيل ل للة واألمل ل للم املتح ل للدة بتل ل للاريخ
1434/6/22ه ،املواف ل ل (2013/5/2م) ،بش ل للأن ت ل للوفري خ ل لرباء مع ل للاونني يف جم ل للال
حق للوق اإلنس للان ،وذل ل لتعزي للز بن للاء ق للدرات املختص للني يف اململك للة يف جم للال الق للانون
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الدويل حلقوق اإلنسان ،وخباصة ما يتعل آبليات األمم املتحلدة يف إطلار بلرانمج األملم
املتحدة للموظفني الناشئني.


قام ل هيئللة حقللوق اإلنسللان  -يف إطللار ب لرانمج نشللر ثقافللة حقللوق اإلنسللان  -ببللث
أفللالم قصللرية هتللدف إىل محايللة حقللوق اإلنسللان ،وتبللني خطللر انتهاكهللا ،وقللد عللززت
ب لرامج التثقيللم اللليت تقللدمها اجلهللات ذات العالقللة ،مللن مسللتوى محايللة األطفللال مللن
االجتللار والعنللم وغريمهللا مللن انتهاكللات حقللوق اإلنسللان ،حيللث مكن ل مللن التعللرف
على طرائ ووسائل االنتصاف املتاحة.

(د) امليزانية املخصصة لألنأطة املتعلقة شتنفيذ الربوتوكول
 -44حيتل قطا الطفولة مرتبة عالية يف سل،م اإلنفلاق احلكلومي ،حيلث ميلول ملن خلالل علدد
م للن ال للوزارات ك للوزارة التعل لليم ،ووزارة الص للحة ،وزارة العم للل والتنمي للة االجتماعي للة ،ووزارة الداخلي للة
وهيئللة حقللوق اإلنسللان وغريهللا .حيللث حتتللل هللذه الللوزارات النصلليب األكللرب مللن إمجللايل امليزانيللة
السنوية .وتتوىل وزارة املالية متابعة تل الوزارات واملؤسسات احلكوميلة ملن خلالل مراجعلة سلنوية
للقوائم املالية مليزانياهتا ،مما حيق قدرا عالي ا من اإلدارة املالية للموارد املالية املوجهة خلدمة الطفوللة
ورعايتها ابلسعودية ،حيث إن املنهج املتبع يف إعداد ميزانيلة الدوللة يعتملد عللى البنلود العاملة الليت
تش للمل مجي للع املراح للل العمري للة ،ول لليذ الل لربامج؛ األم للر ال للذي خيلل ل ص للعوبة يف التحدي للد ال للدقي
ملخصص للات اإلنف للاق عل للى ب لرامج الطفول للة وأكث للر الش لرائا احتياج لا .كم للا أن اش لرتاك الراش للدين
واألطف ل للال يف االس ل للتفادة م ل للن املخصص ل للات نفس ل للها املوجه ل للة إىل الل ل لربامج واخل ل للدمات الص ل للحية
واالجتماعيللة والتعليميللة؛ يضللاعم مللن صللعوبة حصللر تل ل املخصصللات .ويوضللا اجلللدول أدانه
مقدار امليزانيات املخصصة لقطاعات التعلليم والصلحة والتنميلة االجتماعيلة ،حيلث حيتلل االنفلاق
على جمال الطفولة جزءا كبريا منها:

ميزانية السنة املالية 1439/1438ه (2017م)
يطاعات التعليم والصحة والتنمية االجتماعية

القطاعات
قطا التعليم

املص للروفات مليزاني للة الس للنة املالي للة املص للروفات املق للدرة مليزاني للة الس للنة املاليل للة
2017م (آالف الرايالت)
2016م (آالف الرايالت)
207.144.501

200.329.066

قط ل ل ل ل للا الص ل ل ل ل للحة والتنمي ل ل ل ل للة 124.835.481
االجتماعية

120.419.691

(ه) الطط واالسرتاتيجيات الوطنية الرامية لتنفيذ الربوتوكول
 -45ص ل ل ل ل للدر ق ل ل ل ل ل لرار جمل ل ل ل ل للذ ال ل ل ل ل للوزراء رق ل ل ل ل للم ( )308واتري ل ل ل ل للخ 1437/7/18ه ،املواف ل ل ل ل ل ل
(2016/4/25م)" ،ر يللة اململكللة العربيللة السللعودية  "2030اللليت تتضللمن خططلا وبراجملا تنمويللة
تشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية واسعة .وقد اشتمل الر ية على علدد ملن حقلوق اإلنسلان
م للن أبرزه للا :احل ل يف األم للن ،واحل ل يف الص للحة ،واحل ل يف الرتبي للة والتعل لليم والت للدريب ،واحل ل يف
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العمللل ،ومحايللة األسللرة ،ومتكللني امللرأة ،وتعزيللز املشللاركة يف احليللاة السياسللية والعامللة ،وحريللة تكللوين
اجلمعيات ودعمها ،واحل يف املشاركة الثقافية ،ويف األنشطة الرايضية والرتفيهية وغريها.
 -46ويف سبيل بنلاء القلدرات واإلمكلاانت الالزملة لتحقيل األهلداف الطموحلة لر يلة اململكلة
العربيللة السللعودية  ،2030صللدر قلرار جملللذ الللوزراء رقللم ( )362واتريللخ 1437/9/1ه ،املوافل
(2016/6/7م) ،ابملوافقللة علللى بلرانمج التحللول الللوطين علللى مسللتوى  24جهللة حكوميللة قائمللة
علللى القطاعللات االقتصللادية والتنمويللة يف العللام األول للللربانمج ،وحيتللوي الللربانمج علللى أهللداف
اسرتاتيجية مرتبطة ستهدفات مرحلية إىل العلام (2020م) ،ومرحللة أوىل ملن املبلادرات الليت بلدأ
إطالقهللا مللن العلام (2016م) ،لتحقيل تلل األهللداف واملسللتهدفات ،علللى أن يلحقهللا مراحللل
تش للمل جهللات أخ للرى بشللكل س للنوي .واسللتخدم ال للربانمج وس للائل مبتك للرة يف إدراك التح للدايت
واستثمار الفرص ،واعتماد أدوات فعالة للتخطيط وتفعيل مشاركة القطا اخللاص والتنفيلذ وتقيليم
األداء ،ووضللع املسللتهدفات املرحليللة لللبعض األهللداف االسلرتاتيجية للر يللة للا يضللمن بنللاء قاعللدة
فعالة للعمل احلكومي وحيق دميومة العمل وف أساليب مبتكلرة للتخطليط والتنفيلذ واملتابعلة عللى
املسللتوى الللوطين .ومللن املبللادرات ذات العالقللة ابلطفولللة؛ وضللع اسلرتاتيجية الحتضللان األيتللام مللن
ذوي الظروف اخلاصة ،وتصنيم خلدمات الرعايلة االجتماعيلة املقدملة لألشلخاص ذوي اإلعاقلة،
واأليتام ،واألحداال يف املراكز والدور واملؤسسات ابلشراكة بني اجلهات احلكومية وغري احلكومية
ذات العالق للة ،وتط للوير ب ل لرامج حض للاانت ورايض األطف للال والتوس للع يف خ للدماهتا لتش للمل مجي للع
مناط اململكة ،وتعزيز مشاركة األسرة يف العملية الرتبوية والتعليميلة ودورهلا يف تعزيلز القليم واهلويلة
الوطنية.
 -47ةيت االس لرتاتيجية الوطني للة للطفول للة يف اململك للة العربي للة الس للعودية ك ط للار مرجع للي ،وق للد
عُمل ا منلذ العلام (2013م) ،وتعلد االسلرتاتيجية إطلارا اسرتشلادايا للجهلات احلكوميلة واخلاصلة
املعنيللة بشللؤون األطفللال يف اململكللة ،حيللث تغطللي كافللة احتياجللات الطفللل ،وترتكللز ر يتهللا علللى
توفري بيئة آمنة تضمن النمو السليم والتنشئة الصاحلة والوقاية الفعالة واحلمايلة الشلاملة ملن خلالل
تطوير جمموعلة منسلجمة ملن التشلريعات والسياسليات واللربامج ،تعلف ابلنلواحي اجلسلمية واملعرفيلة
واالجتماعيللة واالنفعاليللة للطفللل السللعودي للسللنوات العشللر القادمللة ،ووف ل حمللاور االس لرتاتيجية
الوطنية اعتمدت عدة برامج ومشاريع تعف ابلطفولة من أمهها:

GE.17-16859



مشللرو دليللل اإلجلراءات الوطنيللة الشللامل حلللاالت اإلمهللال واإلسللاءة ،اللليت تشللارك فيلله
مجيل للع اجلهل للات احلكوميل للة وغل للري احلكوميل للة ذات العالقل للة ،والل للذي مت االنتهل للاء منل لله يف
(2016م) ،إبصدار الدليل.



املشللرو الللوطين للحللد مللن ظللاهرة التنمللر بللني األقلران للدار التعللليم العللام يف اململكللة
واللذي أطلل علام (2016م) ،حيلث مت تلدريب ملا يقلارب ملن ( )400مرشلد ومرشللدة
على مستوى اململكة.



مشللرو السللالمة الشخصللية ملرحلللة رايض األطفللال ابململكللة ،حت ل عن لوان "حنللو بيئللة
آمنة للطفل" ،حيث أطل املشرو مطلع العام (2016م) ،إبعداد حقيبة تدريبية عن
السالمة الشخصلية للطفلل ودرب فريل مركلزي ملا يقلارب ( )140متدربلة ملن مشلرفات
مرحلة رايض األطفال.
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 -48صدر األمر السامي رقم 13084بتاريخ 1436/3/27ه ،املوافل (2015/1/18م)،
املتضلمن إعلداد اسلرتاتيجية وطنيلة لتعزيلز ومحايلة حقلوق اإلنسلان .وجيلري العملل  -حاليل ا  -عللى
إعللداد هللذه االس لرتاتيجية اللليت تنطل ل مللن مبللادئ الش لريعة اإلسللالمية ،والنظللام األساسللي للحكللم
واألنظمة األخلرى ذات العالقلة ،واملبلادئ واملعلايري املتعلقلة بقلوق اإلنسلان واالتفاقيلات اإلقليميلة
والدولية يف هذا الشأن واليت أصبح اململكة طرفا فيها.
 -49لللدى هيئللة حقللوق اإلنسللان خطللة اس لرتاتيجية لعملهللا هتللدف إىل تعزيللز اح لرتام حقللوق
اإلنسان ومحايتها وأن تصبا مكوانا أساسيا يف ممارسة األجهزة احلكومية وغلري احلكوميلة ألعماهللا
وأداء مهماهتا ،وجزءا من الثقافة الوطنية ،وإقامة شلراكة جمتمعيلة فاعللة لنشلر وتعزيلز ثقافلة حقلوق
اإلنسان لدى خمتلم مكوانت اجملتمع السعودي.

(و) مأاركة اجملتمع املدين يف تنفيذ الربوتوكول
 -50تقللوم حكومللة اململكللة إضللافة إىل مللا أخذتلله علللى عاتقهللا يف جمللال محايللة وتعزيللز حقللوق
اإلنسللان ،بللدعم اجلمعيللات واملؤسسللات اللليت تُعللف بمايللة حقللوق اإلنسللان أو جللاالت حمللددة
منهللا ،وكللذل دعمل األفلراد املهتمللني بقللوق اإلنسللان ،وجعلللتهم شللركاء أساسلليني هلللا يف العمللل
يل للدان حقل للوق اإلنسل للان مل للن خل للالل متكي ل للنهم مل للن املشل للاركة يف مشل للروعات األنظمل للة وال ل لربامج
والسياس للات ذات الص لللة بق للوق اإلنس للان.ومن أوج لله التع للاون متك للني اجلمعي للات غ للري احلكومي للة
ومؤسس للات اجملتم للع امل للدين م للن املش للاركة يف إع للداد تق للارير اململك للة التعاهدي للة وتقاريره للا اخلاص للة
ابالستعراض الدوري الشامل.
 -51كمللا أن ملؤسسللات اجملتمللع املللدين واألف لراد املهتمللني بقللوق اإلنسللان دورا كبلريا يف تعزيللز
ومحاي للة حق للوق اإلنس للان عل للى أرض الواق للع ،م للن خ للالل التق للارير والبي للاانت الص للحفية واملق للاالت
واملنشورات يف وسائل اإلعالم االجتماعي ،حيث تقوم اجلمعيلة الوطنيلة حلقلوق اإلنسلان إبصلدار
تقللارير تتنللاول حالللة حقللوق اإلنسللان يف اململكللة ،اسللتنادا إىل مللا تتلقللاه مللن شللكاوى ومللا ترصللده
ملن خمالفللات ،وتقللي،م التقلدم احملللرز يف هللذا اجمللال ،وتقللدم االسللتنتاجات والتوصليات املناسللبة ،هللذا
ابإلضافة إىل الدراسات اليت تُعدها والبياانت اإلعالمية اليت تُصدرها ،واليت تتعل باالت معينة.
كما تقوم العديد من اجلمعيات واملؤسسات العاملة يف جماالت حقوق اإلنسان املختلفة ،إبعداد
الدراسات وعقد الندوات واألنشطة اإلعالمية اليت هتدف إىل تعزيز ومحاية احلقوق اليت تُعلف لا،
دو،للا أي معل ،لوق ،وهللي طللرف دائللم يف امل لؤمترات والنللدوات والفعاليللات املتعلقللة بقللوق اإلنسللان،
وتكفل األنظمة إنصاف أعضائها ل كغريهم ل حال تعرض حقوقهم ألي نو من االنتهاكات.
 -52وم للن الت للدابري التشل لريعية املتخ للذة لتفعي للل دور مؤسس للات اجملتم للع امل للدين ،ص للدور نظ للام
اجلمعيللات واملؤسسللات األهليللة املشللار إليلله يف ثنللااي التقريللر ،وهللو نظللام يهللدف إىل تعزيللز العمللل
األهلللي وتنظيملله ومحايتلله ،واإلسللهام يف التنميللة الوطنيللة ،وتعزيللز مشللاركة امل لواطن يف إدارة اجملتمللع
وتطويره ،وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بني أفراد اجملتمع ،وحتقي التكافل االجتماعي.
 -53بل ل ل للط ع ل ل للدد اجلمعي ل ل للات واملؤسس ل ل للات اخلريي ل ل للة يف اململك ل ل للة ح ل ل للىت تق ل ل للدم ه ل ل للذا التقري ل ل للر
(شل للعبان 1438ه) املواف ل ل (مل للايو 2017م) )1046( ،مجعيل للة ومؤسس ل لة ذات عالقل للة بقل للوق
اإلنسان أو جاالت حمددة منها ،وقد بلط حجم الدعم املايل املق ،دم هللا ملن وزارة العملل والتنميلة
االجتماعي ل للة يف ع ل للام 1437ه (2016م) ،م ل للا يق ل للارب ( 600ملي ل للون رايل س ل للعودي) ،وه ل للو
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م للا يع للادل ( 160ملي للون دوالر أمريك للي) ،وجت للدر اإلش للارة إىل أن ع للدد اجلمعي للات واملؤسس للات
األهلي للة ال لليت مت إنش للا ها بع للد ص للدور نظ للام اجلمعي للات واملؤسس للات األهلي للة بل للط ( )28مجعي للة
ومؤسسة.

(ز) آليات املرايبة والرصد
 -54قام وزارة العمل والتنميلة االجتماعيلة علرب موقعهلا اإللكلرتوين بتحديلد جهلات وآليلات
تلقل للي البالغل للات ابإلدارة العامل للة للحمايل للة االجتماعيل للة ،وجلل للان احلمايل للة االجتماعيل للة ابملنل للاط ،
وإمللارات املن للاط  ،وهيئ للة حق للوق اإلنسللان ،واجلمعيللة الوطنيللة حلق للوق اإلنسللان ،وب لرانمج األم للان
األسللري ،واملستشللفيات احلكوميللة واخلاصللة ،وأقسللام الشللرطة ،واملؤسسللات التعليميللة ،واجلمعيللات
اخلريي للة .كم للا ميك للن تق للدم البالغ للات املتعلق للة ابلعن للم ع للرب البواب للة اإللكرتوني للة ل للوزارة الداخلي للة،
أو ابلربيد اإللكرتوين إلدارة حقوق اإلنسان ابلوزارة.
 -55تتللوىل هيئ للة حقللوق اإلنس للان جانب لا مهم لا مللن جوان للب رص للد ومراقب للة تنفيللذ الربوتوك للول
وااللتلزام بلله وفقلا للمللادة ( )5مللن تنظيمهلا ،حيللث تقلوم تابعللة تنفيللذ اجلهلات احلكوميللة لألنظمللة
والل لوائا ذات العالقللة بقللوق اإلنسللان ،واتفاقيللات حقللوق اإلنسللان اللليت أصللبح اململكللة طرف ل ا
فيهللا ،للا فيهللا الربوتوكللول .ومتللار اهليئللة هللذه أيض ل ا املهمللة مللن خللالل الشللكاوى اللليت ترصللدها
وتتلقاها ،واللزايرات واجللوالت امليدانيلة ،واملعلوملات الليت تردهلا ملن اجلهلات احلكوميلة وغريهلا ملن
األدوات.
 -56إنشل ل ل ل للاء شل ل ل ل للعبة مكافحل ل ل ل للة اسل ل ل ل للتغالل األطفل ل ل ل للال اجلنسل ل ل ل للي عل ل ل ل للرب اإلنرتن ل ل ل ل ل بتل ل ل ل للاريخ
1436/3/21ه ،املواف ل ل ل (2015/1/12م) ،وه ل ل للي إح ل ل للدى ش ل ل للعب إدارة مكافح ل ل للة اجلل ل ل لرائم
املعلوماتيللة بللوزارة الداخليللة ،وتتضللمن مهللام الشللعبة اسللتقبال ومباشللرة البالغللات ومتابعللة شللبكة
االنرتنل وبلرامج التواصللل االجتمللاعي ورصللد مجيللع األنشللطة اإلجراميللة اخلاصللة إبابحيللة األطفللال
ا يف ذل املعاجلة الفنية والتقنية للمعرفات اليت تقوم بنشر صور ومقلاطع فيلديو إابحيلة األطفلال
ومجللع املعلومللات الالزمللة قبللل إحالللة النتللائج علللى شللرط املنللاط إلكمللال الللالزم واسللتكمال ملللم
القضية متهيدا إلحالته إىل هيئة التحقي واالدعاء العام.
 -57أوجللب نظللام احلمايللة مللن اإليللذاء وفقلا للمللادة ( )3منلله؛ علللى كللل مللن اطلللع علللى حالللة
إيذاء اإلبالك عنها فورا ،وأفرد حكم ا خاص ا يلزم كل موظلم علام ملدين أو عسلكري وكلل عاملل
يف القطا األهلي اطلع على حالة إيذاء  -بكم عمله  -إبحاطة جهلة عملله ابحلاللة عنلد علمله
ا ،وعلى جهته إبالك اجلهة املختصلة أو الشلرطة باللة اإليلذاء فلور العللم لا ،كملا حظلر النظلام
اإلفصاح عن هوية املبل،ط عن حالة إيذاء إال برضاه ،أو يف احلاالت اليت حتددها الالئحة التنفيذية
للنظام وفق ا للمادة ( )5منه.
 -58أوج ل للب نظ ل للام مزاول ل للة امله ل للن الص ل للحية الص ل للادر ابملرس ل للوم امللك ل للي رق ل للم م 59/واتري ل للخ
1426/11/4ه ،املواف ل ل (2005/12/6م) ،علل للى م ل لزاويل املهل للن الصل للحية؛ اإلبل للالك عل للن أي
إصابة ميكن أن متثل اعتداء جنائي ا وفق ا للمادة ( )11منه .كما صدر تنظيم للتعامل ملع حلاالت
العنم واإليذاء ابملنشآت الصحية وجلب القلرار اللوزاري رقلم  24/56070واتريلخ 1428/8/7ه
املواف ل (2007/8/20م) وعُم للم عل للى مجي للع م للديرايت الش للؤون الص للحية التابع للة ل للوزارة الص للحة
ابململك للة ،وق للد مت يف إط للاره تش للكيل جل للان وف للرق عم للل للحماي للة م للن العن للم ب للداخل املنش للآت
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الصللحية .وأبللرز مللا تقللوم بلله هللذه اللجللان وفللرق العمللل وفق لا هلللذا التنظلليم؛ التللدخل الط ل فللور
استقبال حاالت العنلم واإليلذاء ،ووضلع اخلطلط العالجيلة وبلرامج التأهيلل املناسلبة ،إبلالك جللان
احلماي للة االجتماعي للة ابلنس للبة حل للاالت العن للم األس للري خللالل م للدة ال تتجللاوز ( )48س للاعة .ويف
عللام 2011م ،إنشللاء وحللدة للحمايللة مللن العنللم واإليللذاء يف إطللار املنشللآت الصللحية ومللن أبللرز
مهماهتللا؛ متابعللة أداء جلللان وفللرق احلمايللة مللن العنللم واإليللذاء جبميللع املنشللآت الصللحية ،ورصللد
إحصللائيات حللاالت العنللم ،ودراسللتها ،ووضللع اخلطللط التدريبيللة ،والعمللل علللى تفعيللل االتفاقيللة
اخلاصللة خبللط مسللاندة الطفللل املربمللة بللني وزارة الصللحة واجمللللذ اإلشلرايف خلللط مسللاندة الطفللل يف
اململكة.
 -59وتعزي لزا اليللات تلقللي الشللكاوى املتصلللة ابإليللذاء والعنللم ،افتللتا مركللز تلقللي البالغللات
بت ل للاريخ 1437/6/11ه ،املواف ل ل (2016/3/20م) ،بك ل للادر نس ل للائي يعم ل للل عل ل للى م ل للدار 24
ساعة ،السلتقبال مجيلع بالغلات العنلم األسلري ملن خلالل اللرقم املوحلد ( )1919وتكلوين فلرق
محاية يف مجيع املناط واحملافظات لتلقي البالغات.
 -60بلللط عللدد بالغللات اإليللذاء اللليت تلقتهللا وزارة العمللل والتنميللة االجتماعيللة يف مجيللع منللاط
اململكة منذ علام 1430ه ،إىل علام 1434ه ،املوافل ملن (2009م إىل 2013م))8068( ،
بالغل ا ،توسللط سللنوي ( )1614بالغل ا .ومت إيلواء ( )469ضللحية وتللتم معاجلللة احلللاالت خللالل
فللرتة اإلي لواء .ويف عللام 1435ه ،املواف ل (2014م) ،بلللط عللدد البالغللات ( )5180بالغ لا ،ومت
إي لواء ( )210ض للحية ،كم للا بلغ ل يف ع للام 1436ه املواف ل (2015م) )7234( ،بالغ لا ،ومت
إيواء ( )368ضحية ،وبلغل خلالل علام 1437ه1438/ه ل املوافل (2016م))11142( :
بالغ ا ،ويتم حالي ا إيواء ( )97ضحية.
 -61كمللا يت للوىل ب لرانمج األم للان األس للري رصللد ح للاالت اإلس للاءة ودراسللتها وإف للادة اجلهللات
املختصة يف هذا اجملال ،والتوعية أبضرار اإليلذاء والعنلم ،ويعتملد اللربانمج ضلمن آلياتله "السلجل
الللوطين حلللاالت إسللاءة معاملللة وإمهللال األطفللال يف اململكللة العربيللة السللعودية ابلقطللا الصللحي"
وهو سجل إلكرتوين مركزي متطور تُدخل فيله بيلاانت دميوغرافيلة وتشخيصلية وعالجيلة وإحلاالت
م للن قب للل مراك للز محاي للة الطف للل مباش للرة ع للرب اإلنرتن ل عن للد رص للد ح للاالت إس للاءة معامل للة وإمه للال
األطف للال ،وحي للدال بش للكل مس للتمر للدف اخل للروج إبحص للاءات س للنوية تس للاهم يف إع للداد ر ي للة
متكامل للة لص للانعي اس لرتاتيجيات محاي للة الطف للل يف اململك للة ،ويع ل ،د خ للط مس للاندة الطف للل اهل للاتفي
رقللم ( )116111أحللد أبللرز االيللات املنفللذة حتل مظلللة الللربانمج اللليت هتللدف إىل مسللاندة ودعللم
األطفال دون سن الثامنة عشرة ممن يتعرضون لسوء املعامللة أو اإلمهلال أو مشلاكل قلد تلؤثر عللى
،وهم و،ائهم ،حيث يوفر هذا اخلط اخلدمات االستشارية اجملانية لألطفلال ومقلدمي الرعايلة هللم،
وحتويل احلاالت اليت تسلتدعي التلدخل إىل اجلهلات املعنيلة برعايلة الطفوللة ،وقلد تقلرر أن تُسلتقبل
االتصاالت على هذا الرقم على مدار ( )24ساعة من بداية العام (2017م).
 -62تق للوم وزارة الثقاف للة واإلع للالم راجع للة حمت للوى امل لواد اإلعالمي للة ختل للم أنواعه للا لض للمان
خلوها من اجلرائم واملخالفات اليت نص عليهلا أنظملة اململكلة ذات العالقلة والربوتوكلول ،وتتلوىل
عللدد مللن اجلهللات الكشللم عللن اجللرائم املعلوماتيللة (األفعللال اجملرملة اللليت تللتم ابسللتخدام احلاسللب
اايل أو ش ل للبكة اإلنرتن ل ل ل ) املتعلق ل للة ابألطف ل للال واس ل للتغالهلم يف البغ ل للاء وامل ل ل لواد اإلابحي ل للة الخت ل للاذ
اإلجل لراءات اجلنائي للة بقه للم .وق للد تض للمن نظ للام مكافح للة جل لرائم املعلوماتي للة عق للوابت تص للل إىل
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السجن ( )5سنوات ،وغراملات ماليلة تصلل إىل ( 3ماليلني رايل سلعودي) أي ملا يعلادل (798
ألم دوالر أمريكي) توقع ب املتاجرين ابجلنذ البشري ،ومنشئي الشبكات اإلابحية.

راشع ا -التداشري الويائية
(أ) محاية األطفال األكثر عرضة للجرائم الواردة يف الربوتوكول
 -63تضمن املادة ( )11من النظام األساسي للحكم أن اجملتمع السعودي يقوم على أسا
مللن اعتصللام أفلراده ببللل هللا ،وتعللاوهنم علللى الللرب والتقللوى ،والتكافللل فيمللا بيللنهم ،وعللدم تفللرقهم،
وعلللى هللذا األسللا ف ل ن حكومللة اململكللة تللؤمن ابلللدور احليللوي للمجتمللع يف دعللم مسللرية تعزيللز
ومحايللة حقللوق اإلنسللان ،وقللد اعتللرب نظللام محايللة الطفللل التسللبب يف انقطللا تعللليم الطفللل ،وسللوء
معاملتلله ،واسللتخدام الكلمللات املسلليئة اللليت حتللط مللن كرامتلله ،والتمييللز ضللده ألي سللبب عرقللي
أو اجتماعي أو اقتصادي؛ إيذاءا أو إمهاالا بقه ،ومن شأن هذه التدابري وغريها وقايلة الطفلل ملن
التعرض لالنتهاكات ا فيها اجلرائم املوصوفة يف الربوتوكول.
 -64كملا عل رد نظلام احلمايللة ملن اإليلذاء وجلب املللادة ( )1منله ،امتنلا الشلخ أو تقصللريه
يف الوفاء بواجباته أو التزاماته يف توفري احلاجات األساسلية لشلخ آخلر ملن أفلراد أسلرته أو مملن
يرتتب عليه شرع ا أو نظام ا توفري تل احلاجات هلم من قبيلل إسلاءة املعامللة الليت تعلد شلكالا ملن
أشللكال اإليللذاء احملظللورة وجللب النظللام .كمللا تضللمن املللادة ( )10منلله مراعللاة الوضللع األسللري
واملعيشي للضحية عند معاجلة اإليذاء الواقع عليه.
 -65يُعلد الفقللر أحلد العوامللل الرئيسلة اللليت جتعلل األطفللال عرضلةا النتهاكللات حقلوق اإلنسللان
للا فيهللا اجللرائم املوصللوفة يف الربوتوكللول .وتتضللافر خطللط التنميللة واالسلرتاتيجيات املوجهللة لي،للاء
االجتماعي يف مكافحة الفقر وأسبابه وعواقبه ،وترتكز تل اخلطلط واالسلرتاتيجيات عللى أسلذ
منهجيللة مللن أبرزهللا معللايري حقللوق اإلنسللان والتنميللة املسللتدامة ،ويشللمل ذلل عللدد مللن التللدابري،
ومنها:
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اسللتحداال "ب لرانمج ال للدعم التكميل للي" لس للد الفج للوة بللني ال للدخل الفعل للي وبللني خ للط
الفقللر ،بللدود دعللم يبلللط ( 264مليللون رايل سللعودي) سللنوايا ،أي مللا يعللادل (70.4
مليون دوالر أمريكي).



دعل للم الصل للندوق اخلل للريي االجتمل للاعي بلل للط ( 300مليل للون رايل سل للعودي) سل للنوايا أي
ما يعادل ( 80مليون دوالر أمريكي)؛ للعمل على احلد من الفقر.



زايدة املخصصات املقدمة لأليتام وذوي الظروف اخلاصة ومن يف حكمهم بللط (82
ملي للون رايل س للعودي) س للنوايا أي م للا يع للادل ( 21.8ملي للون دوالر أمريك للي) ،وتش للمل
إع للاانت األس للر احلاض للنة ،واإلع للاانت املدرس للية ،ومكاف للأة هناي للة احلض للانة ،ومكاف للآت
املقيمني يف دور رعاية األيتام.



إقامللة ب لرانمج ابسللم "املسللاعدات الطارئللة" لألسللر املعللوزة اللليت تتعللرض حلللاالت طارئللة
حرجة تتسبب يف زايدة معاانهتا ،أو تعرضها ملشكالت ،مثل :وفاة املعيلل ،أو سلجنه،
أو مرضه ،أو مرض األبناء ،أو حوادال احلري يف املنزل أو الكوارال الطبيعية وحنوها.
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زايدة خمصص للات اجلمعي للات اخلريي للة مل لن ( 100ملي للون رايل س للعودي) أي م للا يع للادل
( 26.6مليللون دوالر أمريكللي) إىل ( 450مليللون رايل سللعودي) سللنوايا أي مللا يعللادل
( 120مليون دوالر أمريكي).

 -66تتللوىل وزارة العمللل والتنميللة االجتماعيللة اإلشلراف علللى بلرانجمني لرعايللة األيتللام( :شننرانم
األسننر الكاةلننة) ،وهللو ب لرانمج يسللما بقيللام األسللر برعايللة األطفللال األيتللام رعايللة كاملللة ودائمللة
حتق هلم األمان النفسي واإلشبا العاطفي ،وتكسبهم العادات والقليم االجتماعيلة املثللى ،حيلث
يكون الطفل اليتليم فلردا ملن األسلرة احلاضلنة( ،وشنرانم األسنرة الصنديقة) :وهلو بلرانمج يهلدف
إىل تع للويض األطف للال األيت للام ال للذين مل تس للنا الفرص للة الحتض للاهنم؛ أبن تت للوىل األس للر الراغب للة يف
رعللايتهم رعايللة جزئيللة وفل نظللام تقللوم وجبلله إحللدى األسللر يف اجملتمللع ابالرتبللاط بواحللد أو أكثللر
من األطفال األيتام املقيمني يف إحدى الدور االجتماعية اإليوائية لدف استضلافته للديها خلالل
مدة حمددة ،مثل :اإلجازات (العيدين أو هناية األسبو أو اإلجلازة الصليفية) ي يعلود الطفلل بعلد
انتهاء اإلجازة أو امللدة احمللددة إىل اللدار الليت يقليم فيهلا .كملا صلدرت الالئحلة األساسلية للبيلوت
االجتماعيللة واللليت هتللدف إىل رعايللة األطفللال األيتللام يف بيللوت اجتماعيللة شللبيهة ابلبيللوت الطبيعيللة
ال يتجاوز عدد أفرادها عن ( )8أشخاص ،ويتوىل تقدم اخلدمات هلم كادر وظيفي متخص .
 -67كمللا أن تسللول األطفللال قللد يللؤدي إىل ارتكللاب إحللدى اجل لرائم املوصللوفة يف الربوتوكللول
بقه للم ،وق للد ج للرم نظ للام مكافح للة ج لرائم االجت للار ابألش للخاص  -املش للار إلي لله يف ثن للااي التقري للر -
اس للتخدام األطف للال يف التس للول بغ للرض االس للتغالل ،وعل لدرهُ ظرف لا مش للددا للعقوب للة .وق للد ش للارك
اململكة إببداء مرئياهتا حول مشرو التعلي العام املتعل أبطفال الشوار ومن يف حكمهم.

(ب) تعزيز الوعي العام شعوايب اجلرائم الواردة يف الربوتوكول
 -68إضللافة إىل مللا ذُكللر يف الفقللرة ( )36بشللأن جهللود نشللر الربوتوكللول والتللدريب عليلله ،فقللد
قامل ل اللجن للة الوطني للة للطفول للة بع للدد م للن األنش للطة ال لليت هت للدف إىل تعزي للز ال للوعي بعواق للب بي للع
األطفللال واسللتغالهلم يف البغللاء ويف امللواد اإلابحيللة ،مسللتثمرة التعللاون مللع اجلهللات احلكوميللة ذات
العالقللة وعقللد شلراكات معهللا ،كللوزارة التعللليم ،ووزارة الثقافللة واإلعللالم ،وبلرانمج األمللان األسللري،
ومكتبللة املل ل عبللد العزيللز العامللة ،وهيئللة حقللوق اإلنسللان ،ومؤسسللات اجملتمللع املللدين كاجلمعيللة
الوطنية حلقوق اإلنسان وغريها من اجلمعيات واملؤسسلات األهليلة العامللة يف جملال الطفوللة ،وقلد
نللتج عللن هللذه الشلراكات تنللامي الللوعي يف األوسللاط الرمسيللة واجملتمعيللة بقللوق األطفللال ،وخطللورة
تل اجلرائم .وقد مشل برامج الشراكة ما يلي:
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إقامة املهرجاانت واملعارض الدورية.



تنظيم الورش التدريبية واحملاضرات التوعوية.



إصللدار املطبوعللات التعريفيللة والتوعويللة ،وقللد تضللمن بعضللها احلقللوق اللواردة يف اتفاقيللة
حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني بلغة مبسطة ومفهوملة ،كملا أُعلد بعضلها كأدللة
اسرتشادية موجهة للمتعاملني مع األطفال من منسويب اجلهات احلكومية ،ومؤسسات
اجملتمع املدين ،وأرابب األسر.
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 -69كم للا قامل ل اللجن للة الوطني للة للطفول للة  -ابلتع للاون م للع ع للدة جه للات  -إبع للداد وتنفي للذ
سلسلللة مللن ال لربامج الوقائيللة والتثقيفيللة والتدريبيللة يف جمللال محايللة الطفللل للا يف ذل ل محايتلله مللن
اجل لرائم املوص للوفة يف الربوتوك للول ضللمن مش للرو مش للرتك ب للني اللجن للة الوطني للة للطفول للة ،ومنظم للة
اليونيس لليم ،حي للث تق للوم اململك للة ب للدعم ه للذا املش للرو بل للط  )500أل للم دوالر) س للنوايا من للذ
عام (2007م) وحىت عام (2016م).
 -70كمللا تقللوم هيئللة حقللوق اإلنسللان إبقامللة ب لرامج وأنشللطة هتللدف إىل زايدة الللوعي بقللوق
اإلنسللان للا فيهللا حقللوق األطفللال ،والتحللذير مللن خطللورة انتهاكهللا .وقللد نفللذت اهليئللة مللرحليت
ب ل ل لرانمج نشل ل للر ثقافل ل للة حقل ل للوق اإلنسل ل للان الصل ل للادر ابألمل ل للر السل ل للامي رقل ل للم /8628م ب واتريل ل للخ
1430/10/24ه ،املواف ل ل (2009/10/13م) ،وق ل للد اش ل للرتك يف تنفي ل للذه ع ل للدد م ل للن اجله ل للات
احلكوميللة ذات العالقللة مللن خللالل قيللام كللل جهللة إبعللداد خطللة خاصللة للا ترتكللز علللى عللدد مللن
املب للادئ ،أمهه للا :أن تس للهم يف تنفي للذ التزام للات اململك للة وج للب اتفاقي للات حق للوق اإلنس للان ال لليت
أصللبح طرف ل ا فيهللا ،وأن تكللون ذات عالقللة شللكالت اجملتمللع فيمللا يتعل ل ابنتهاكللات حقللوق
اإلنس للان أو املمارس للات اخلاطئ للة ،وأن ي للتم الرتكي للز فيه للا مباش للرة عل للى مض للامني حق للوق اإلنس للان
ومعايريها .كما قام اهليئة ممثلةا للمملكة إببرام مذكرة تفاهم  -كما أشري إليه يف ثنلااي التقريلر -
للتعلاون الفلين ملع املفوضلية السللامية حلقلوق اإلنسلان ( )OHCHRيف علام (2012م) ،هتللدف إىل
تعزيز قدرات املختصني يف اململكلة يف جملال القلانون اللدويل حلقلوق اإلنسلان ،وخباصلة فيملا يتعلل
آبلي للات األم للم املتح للدة وعم للل املنظم للات الدولي للة ذات العالق للة ،وإع للداد وتط للوير وتنفي للذ بل لرامج
تدريبية متخصصة يف جملاالت حقلوق اإلنسلان داخلل اململكلة وخارجهلا ،وإعلداد أدللة اسرتشلادية
للع للاملني يف اجله للات احلكومي للة ذات العالق للة بق للوق اإلنس للان .ويف إط للار ه للذه امل للذكرة عُق للد يف
عل للام (2016م) ،عل للدة أنش ل للطة تنوع ل ل ب ل للني ن ل للدوة ودورة تدريبي ل للة وورشل للة عمل للل ،وقل للد مشل ل ل
موضوعات مكافحة االجتار ابألشخاص ،وعمل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسلان ،وضلماانت
احملاكمة العادلة وغريها.
 -71عقدت اململكة العربية السعودية امللتقى الوطين للوقاية من االسلتغالل اجلنسلي لألطفلال
ع للرب اإلنرتن ل ل خ للالل امل للدة 1438/2/17-15ه ،املواف ل ل (2016/11/15-17م) ،برعاي للة
ومش للاركة ص للاحب الس للمو امللك للي ويل العه للد ،وزي للر الداخلي للة .وق للد تن للاول امللتق للى ع للددا م للن
املوضوعات اهلامة ذات العالقة جبرائم استغالل األطفلال جنسلي ا علرب اإلنرتنل والوقايلة منهلا ،ملن
خ للالل أوراق عم للل بثي للة ق للدمها خ لرباء وطني للون ودولي للون ،وأجه للزة ومؤسس للات وطني للة وإقليمي للة
ودولي للة متخصص للة يف مكافح للة ه للذا الن للو م للن اجلل لرائم ،كهيئ للة االتص للاالت وتقني للة املعلوم للات،
والشلرطة الدوليلة (اإلنرتبللول) .وقلد خلل امللؤمتر إىل مجللة مللن التوصليات ملن أبرزهللا :إنشلاء مركللز
للسل للالمة عل للرب اإلنرتن ل ل ( )e-safetyعلل للى غ ل لرار مل للا هل للو معمل للول بل لله يف كثل للري مل للن دول العل للامل،
واالستمرار يف عقد هذا امللتقى بشكل دوري ،ومواكبة األنظمة والتشريعات الوطنية ذات العالقة
للمعللايري الدوليللة ،وتطللوير وسللائل وآليللات تلقللي البالغللات ،وتسللهيل اسللتخدامها والوصللول إليهللا
والتوعيل للة ل للا ،واختل للاذ التل للدابري التش ل لريعية املتفقل للة مل للع املعل للايري الدوليل للة ملكافحل للة ج ل لرائم اإلابحيل للة
واالستغالل اجلنسي لألطفال عرب اإلنرتن  ،والعمل على اسلتكمال ومتابعلة تنفيلذ توصليات قملة
"محايللة ضللحااي اسللتغالل األطفللال عللرب شللبكة اإلنرتن ل " (حنللن حنمللي) اللليت عقللدت يف العاصللمة
الربيطاني للة لن للدن يف (ديس للمرب 2014م) ،والقم للة الدولي للة الثاني للة حلماي للة الطف للل م للن االس للتغالل
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اجلنسللي عللرب اإلنرتنل  ،واملنعقللدة بدولللة اإلمللارات العربيللة املتحللدة يف (2015م) ،وتعزيللز التعللاون
الدويل بشأن توسيع تبادل النطاق الفين واملعلومايت املتعل وية األشخاص واألجهزة املسلتخدمة
يف جل لرائم اس للتغالل األطف للال ع للرب اإلنرتنل ل ليش للمل األدل للة الرقمي للة واألحك للام القض للائية ،وبن للاء
الشراكات الفاعلة بني القطاعني العام واخلاص إلجياد بيئة إلكرتونية آمنة ومناسلبة لألطفلال .وقلد
صللاحب امللتقللى معللرض شللارك فيلله عللدد مللن اجلهللات احلكوميللة وغللري احلكوميللة ذات العالقللة،
وملز ٍ
يد ملن املعلوملات حلول امللتقلى وأوراق العملل الليت قلدم فيله يرجلى زايرة صلفحة املوقلع عللى
اإلنرتن عرب هذا الرابط.www.moi.gov.sa/wps/portal/departments :
 -72يُسللاهم ب لرانمج األمللان األسللري الللوطين إبقامللة سلسلللة مللن الللدورات التدريبيللة املتقدمللة
للمهنيني املتعاملني ملع قضلااي العنلم األسلري وإيلذاء األطفلال ،مسلتهدف ا قطاعلات متعلددة تضلم
األطبللاء واختصاصللي الصللحة النفسللية ،ورجللال األمللن ،واحملققللني والقضللاة ،واختصاصللي اخلدمللة
االجتماعية .ومن أبرز األنشطة اليت أقامها الربانمج:











دورة اإلجراءات اجلزائية يف قضااي إيذاء األطفال.
دورة االختصاص للني االجتم للاعيني للمه للارات األساس للية؛ للتعام للل م للع قض للااي العن للم
األسري.
دورة متع للددة التخصص للات للمهني للني املتع للاملني م للع ح للاالت إس للاءة معامل للة وإمه للال
األطفال.
ال للدورة املتقدم للة لألطب للاء ح للول مه للارات التعام للل م للع ح للاالت إس للاءة معامل للة وإمه للال
األطفال.
دورة متخصصة للملدعني العلامني ومنسلويب القطاعلات األمنيلة يف اإلجلراءات القانونيلة
والتقاضي يف حاالت العنم ضد الطفل.
دورة الوقاية من العنم ضد الطفل للمسؤولني الذي يشغلون مراكز صنع القرار.

 -73كما تقوم العديد من اجلهات احلكومية األخرى كلوزارة الثقافلة واإلعلالم ،ووزارة التعلليم،
بمالت تثقيفية وتوعوية دورية تستهدف نشر اللوعي أب،لاط التنشلئة السلليمة واألسلاليب الرتبويلة
اإلجيابيللة يف معاجلللة وتصللحيا املشللكالت السلللوكية لللدى األطفللال ،مللع إيضللاح خطللورة وعواقللب
انتهاكات حقوق األطفال ا فيها بيعهم واستغالهلم يف البغاء واملواد اإلابحية .وتقلوم وزارة العملل
والتنمية االجتماعية إبقامة برامج وندوات توعوية يف سبيل رفع مستوى اللوعي خبطلورة االسلتغالل
اجلنس ل للي ،وق ل للد نف ل للذت العدي ل للد م ل للن الل ل لربامج ال ل لليت تتعلل ل ل ابلع ل للالج والتأهي ل للل لألطف ل للال خ ل للالل
عام 1436ه ،املواف (2014م) ،ومنها على سبيل املثال:
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الفئة املستهدفة

الربانمج

اجلهة املنفذة

توعية االطفال ضد التحرش اجلنسي

مركل ل ل ل ل للز التنميل ل ل ل ل للة االجتماعيل ل ل ل ل للة األسر  -األطفال -املدار
ابلدرعية

خماطر التحرش اجلنسي على األطفال

مركز التنمية االجتماعيلة ابملدينلة األسر  -األطفال -املدار
املنورة
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الربانمج

اجلهة املنفذة

الفئة املستهدفة

محلة اجتماعية ضد التحرش اجلنسي

مركز التنمية االجتماعية بعرعر

األسر  -األطفال -املدار

توعية الطفل خبطر التحرش اجلنسي

مركز التنمية االجتماعية جبدة

األسر  -األطفال -املدار

الربانمج التوعوي كافحة التحرش

مركل ل ل ل ل للز التنميل ل ل ل ل للة االجتماعيل ل ل ل ل للة األسر  -األطفال -املدار
ابلرايض

اجلنسي ابألطفال
الرتبية اجلنسية واملشكالت السلوكية

برانمج تثقيم األم والطفل

لدى االطفال

أُقيم يف  19مركزا يف اململكة

األسر

 -74إط للالق ب لرانمج الت للدريب املع للريف لتأهي للل األم لت للدريب طفله للا عل للى امله للارات األساس للية
رحلة ما قبل املدرسة ،وهو ما يساعد األم عللى أداء دورهلا يف الرتبيلة والتوعيلة أبسلاليب التعاملل
والتفاعلل اإلجيللايب ملع طفلهللا وتوضلليا دورهلا ضللمن األسلرة واجملتمللع ،وتنللاول اللربانمج العديللد مللن
املوضوعات ،ومن أبرزهلا :تطلور األطفلال ودور العائللة ،تطلور األطفلال اجلسلدي ،تطلور األطفلال
املعريف ،تطور األطفال العاطفي ،الطرق السلبية يف تربية األطفال ،الرتبية اجلنسية.
 -75ويف إطللار دور مؤسسللات اجملتمللع املللدين يف تعزيللز الللوعي بقللوق الطفللل ،قامل اجلمعيللة
الوطنيللة حلقللوق اإلنسللان جبهللود متعللددة عللرب مللا أصللدرته مللن كتيبللات (اتفاقيللة حقللوق الطفللل -
حقوق الطفل يف اإلسالم) ،وجملة حقوقي حتل شلعار (اعلرف حقوقل ولوهنلا) ،وهلي جمللة تعلف
بتثقي للم الطف للل بقوق لله ع للرب الرس للم والتل للوين والص للور التعبريي للة واجلم للل التثقيفي للة ،ابإلض للافة إىل
امللصللقات ،ومللا تقللوم بلله مللن ورش عمللل ودورات وبلرامج توعويللة ومحللالت تثقيفيللة بقللوق الطفللل
لألطفال وأولياء أمورهم.

خامسا -حظر شيع األطفال واستغالهلم يف البغاء واملواد اإلابحية
(أ) القوانني اجلنائية اليت جترم شيع األطفال واستغالهلم يف البغاء واملواد اإلابحية
 -76بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء وامللواد اإلابحيلة جملرم وفل أحكلام الشلريعة اإلسلالمية،
ووفل األنظمللة اجلنائيللة اللليت تضللمن أوصللاف ا هلللذه اجللرائم وعقللوابت مرتتبللة علللى اإلدانللة ابرتكا للا
وهي على النحو اايت:


نظام مكافحة جرائم االجتار ابألشخاص.



نظام محاية الطفل والئحته التنفيذية.



نظام احلماية من اإليذاء والئحته التنفيذية.



نظام مكافحة جرائم املعلوماتية.

وجتدر اإلشارة إىل أن الربوتوكول أصبا ابنضمام اململكة إليه جلزءا ملن أنظمتهلا وحيظلى
ابحلجية القانونية اليت حتظى ا تل األنظمة.
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(ب) العناصر املادية للجرائم الواردة يف الربوتوكول
 -77ن ل نظللام مكافحللة ج لرائم االجتللار ابألشللخاص يف مادتلله ( )2علللى أنلله "حيظللر االجتللار
أبي ش ل للخ أبي ش ل للكل م ل للن األش ل للكال ل للا يف ذلل ل ل إكراه ل لله أو هتدي ل للده أو االحتي ل للال علي ل لله
أو خداعل لله أو خطف لله ،أو اسل للتغالل الوظيف للة أو النفل للوذ ،أو إسل للاءة اس للتعمال سل لللطة مل للا عليل لله،
أو استغالل ضعفه ،أو إعطاء مبالط مالية أو مزااي أو تلقيها لنيلل موافقلة شلخ لله سليطرة عللى
آخ ل للر م ل للن أج ل للل االعت ل للداء اجلنس ل للي ،أو العم ل للل أو اخلدم ل للة قسل ل لرا ،أو التس ل للول ،أو االس ل للرتقاق
أو املمارسات الشبيهة ابلرق ،أو االستعباد ،أو نز األعضاء ،أو إجراء جتارب طبية عليه".
 -78تضللمن نظللام محايللة الطفللل يف مادتلله ( )1/1أن الطفللل (كللل إنسللان مل يتجللاوز الثامنللة
عشللرة مللن عمللره) ،وأن اإليللذاء (كللل شللكل مللن أشللكال اإلسللاءة للطفللل أو اسللتغالله أو التهديللد
بذل ومنها :اإلساءة اجلسدية ،واإلساءة النفسية ،واإلساءة اجلنسية تعرض الطفل ألي نو من
االعت للداء أو األذى أو االس للتغالل اجلنس للي) .كم للا نص ل امل للادة ( )9عل للى أن لله "حيظ للر اس للتغالل
الطفلل جنسلليا ،أو تعريضله ألشللكال االسلتغالل اجلنسللي ،أو املتلاجرة بلله يف اإلجلرام أو التسللول".
ون النظام يف املادة ( )12منه على أنه" حيظر إنتاج ونشلر وعلرض وتلداول وحيلازة أي مصلنم
مطب للو أو مس للمو موج لله للطف للل خياط للب غريزت لله أو يثريه للا للا ي لزين ل لله س لللوك ا خمالف ل ا ألحك للام
الشل ل لريعة اإلس ل للالمية أو النظ ل للام الع ل للام أو ااداب العام ل للة ،أو يك ل للون م ل للن ش ل للأنه تش ل للجيعه عل ل للى
االحنراف".
 -79تضمن نظام مكافحة جرائم املعلوماتية يف امللادة ( )6التجلرم واملعاقبلة عللى إنشلاء موقلع
علللى الشللبكة املعلوماتيللة ،أو أحللد أجهللزة احلاسللب اايل أو نشللره ،لالجتللار يف اجلللنذ البشللري،
أو تس للهيل التعام للل ب لله ،وإنش للاء امل ل لواد والبي للاانت املتعلقل للة ابلشل للبكات اإلابحي للة .كمل للا ن ل ل يف
مادته ( )9على أنه "يعاقب كل من حرض غريه ،أو ساعده ،أو اتف معه على ارتكلاب أي ملن
اجلرائم املنصوص عليها يف هذا النظام؛ إذا وقع اجلرمية بنلاء عللى هلذا التحلريض ،أو املسلاعدة،
أو االتفللاق ،للا ال يتجللاوز احلللد األعلللى للعقوبللة املقللررة هلللا ،ويعاقللب للا ال يتجللاوز نصللم احلللد
األعلى للعقوبلة املقلررة هللا إذا مل تقلع اجلرميلة األصللية" .كملا نصل امللادة ( )10عللى أنله "يعاقلب
كل من شر يف القيام أبي من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا النظام لا ال يتجلاوز نصلم احللد
األعلى للعقوبة املقررة".
 -80تضللمن نظللام احلمايللة مللن اإليللذاء يف مادتلله ( )1أن اإليللذاء هللو كللل شللكل مللن أشللكال
االسللتغالل ،أو إسللاءة املعاملللة اجلسللدية أو النفسللية أو اجلنسللية ،أو التهديللد بلله ،يرتكبلله شللخ
جتاه شخ آخلر ،متجلاوزا بلذل حلدود ملا لله ملن واليلة عليله أو سللطة أو مسلؤولية أو بسلبب
مللا يربطهمللا مللن عالقللة أسلرية أو عالقللة إعالللة أو كفالللة أو وصللاية أو تبعيللة معيشللية .ويللدخل يف
إسل للاءة املعاملل للة امتنل للا شل للخ أو تقصل للريه يف الوفل للاء بواجباتل لله أو التزاماتل لله يف تل للوفري احلاجل للات
األساسية لشخ آخر من أفراد أسرته أو ممن يرتتلب عليله شلرعا أو نظاملا تلوفري تلل احلاجلات
هلم .كما تضمن املادة ( )11ملن النظلام أنله إذا رأت اللوزارة [وزارة العملل والتنميلة االجتماعيلة]
أن واقع للة اإلي للذاء تش للكل جرمي للة ،فعليه للا إب للالك جه للة الض للبط املختص للة نظامل ل ا [هيئ للة التحقيل ل
واالدعاء العام] الختاذ اإلجراءات النظامية الالزمة.
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(ج) أيصى وأدىن العقوابت والظروف املأددة
 -81ن نظام مكافحة جرائم االجتار يف املادة ( )3على أنه "يعاقب كل ملن ارتكلب جرميلة
االجت للار ابألش للخاص ابلس للجن م للدة ال تزي للد عل للى ( للذ عش للرة) س للنة ،أو بغرام للة ال تزي للد عل للى
(ملي للون رايل س للعودي) أي م للا يع للادل ( 266أل للم دوالر أمريك للي) ،أو م للا مع ل ا .كم للا نص ل
املادة ( )4على أنه "تشدد العقوابت املنصوص عليها يف هذا النظام يف احلاالت التالية:


إذا ارتكب اجلرمية مجاعة إجرامية منظمة.



إذا ارتكب ضد امرأة أو أحد من ذوي االحتياجات اخلاصة.



إذا ارتكب ضد طفل حىت ولو مل يكن اجلاين عاملا بكون اجملين عليه طفالا.
إذا استعمل مرتكبها سالحا ،أو هدد ابستعماله.



إذا كللان مرتكبهللا زوجل ا للمجللين عليلله أو أحللد أصلوله أو فروعلله أو وليلله ،أو كانل للله
سلطة عليه.



إذا كان مرتبكها موظف ا من موظفي إنفاذ األنظمة.



إذا كان مرتكبها أكثر من شخ .



إذا كان اجلرمية عرب احلدود الوطنية.





إذا ترتب عليها إحلاق أذى بليط ابجملين عليه ،أو إصابته ٍ
بعاهة دائمة.

 -82ونصل املللادة ( )8كللذل علللى أن "يعاقللب بعقوبللة الفاعللل ،كللل مللن سللاهم يف أي مللن
جرمي للة االجت للار ابألش للخاص ،وك للل م للن ت للدخل يف اجل ل لرائم املنص للوص عليه للا يف امل ل لواد( :الثاني للة)
و(الرابعللة) و(السادسللة) مللن هللذا النظللام .كمللا نصل املللادة ( )9علللى أن "يعاقللب ابلسللجن مللدة
ال تزيللد علللى للذ سللنوات ،أو بغرامللة ال تزيللد علللى (مللائيت ألللم رايل سللعودي) أي مللا يعللادل
( 5.333دوالر أمريكل للي) ،أو مل للا مع ل ل ا؛ كل للل مل للن حل للاز أشل للياء متحصل لللة مل للن إحل للدى اجل ل لرائم
املنصوص عليها يف هذا النظلام ،أو أخفاهلا ،أو صلرفها ،أو أخفلى شخصلا (أو أكثلر) ملن اللذين
اشللرتكوا فيهللا ،بقصللد معاونتلله علللى الفلرار مللن العدالللة مللع علملله بللذل  ،أو أسللهم يف إخفللاء معللامل
اجلرميللة" .ونص ل املللادة (العاشللرة) علللى أن "يعاقللب علللى الشللرو يف أي مللن اجل لرائم املنصللوص
عليها يف املواد( :الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام بعقوبة اجلرمية التامة".
 -83وعمالا ابلسياسة اجلنائية اليت هتدف إىل الوقاية من اجلرائم؛ فقد نص املادة ( )12ملن
نظام مكافحة جرائم االجتار ابألشخاص على أن "يعفى ملن العقلوابت املقلررة للجلرائم املنصلوص
عليها يف هذا النظام كلل ملن ابدر ملن اجلنلاة إببلالك اجلهلات املختصلة لا يعلمله عنهلا قبلل البلدء
يف تنفيللذها ،وكللان مللن شللأن ذلل اكتشللاف اجلرميللة ،قبللل وقوعهللا أو ضللبط مرتكبيهللا أو احليلولللة
دون إمتامها .ف ذا حصل اإلبالك بعد وقو اجلرمية ،جلاز إعفلا ه ملن العقوبلة إذا مكلن السللطات
املختصللة قبللل البللدء يف التحقي ل مللن القللبض علللى ملرتك اجلرميللة ااخلرين .فل ذا حصللل اإلبللالك
أثناء التحقي جاز ختفيم العقوبة".
 -84وق للد تض للمن نظ للام مكافح للة اجلل لرائم املعلوماتي للة يف امل للادة ( - )6املش للار إليه للا يف ثن للااي
التقرير  -أن يعاقب ابلسجن مدة ال تزيد على ذ سنوات وبغرامة ال تزيد على (ثالثة ماليلني
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رايل س للعودي) أي م للا يع للادل ( 798أل للم دوالر أمريك للي) ،أو إبح للدى ه للاتني العق للوبتني ك للل
شل للخ يرتكل للب عل للددا مل للن اجل ل لرائم املوصل للوفة يف املل للادة ،ومنهل للا :إنشل للاء موقل للع علل للى الشل للبكة
املعلوماتية ،أو أحد أجهلزة احلاسلب اايل ،أو نشلرة لالجتلار ابجللنذ البشلري ،أو تسلهيل التعاملل
به .وكذل إنشاء املواد والبيلاانت املتعلقلة ابلشلبكات اإلابحيلة ،كملا نصل امللادة ( )8ملن ذات
النظللام علللى أنلله "ال تقللل عقوبللة السللجن أو الغرامللة عللن نصللم حللدها األعلللى إذا اقرتنل اجلرميللة
أبي من احلاالت ااتية:


ارتكاب اجلاين اجلرمية من خالل عصابة منظمة.



لتغال
شللغل اجلللاين وظيفللة عامللة ،واتصللال اجلرميللة للذه الوظيفللة ،أو ارتكابلله اجلرميللة مسل ا
سلطاته أو نفوذه.



صر ومن يف حكمهم واستغالهلم.
التغرير ابل ُق ر



صدور أحكام حملية أو أجنبية سابقة ابإلدانة ب اجلاين يف جرائم مماثلة.

 -85ونص املادة ( )9من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية  -املشلار إليهلا يف ثنلااي التقريلر -
أي مللن اجل لرائم
علللى أنلله "يعاقللب كللل مللن حلرض غللريه ،أو سللاعده ،أو اتفل معلله علللى ارتكللاب ٍ،
املنص للوص عليه للا يف ه للذا النظ للام؛ إذا وقعل ل اجلرمي للة بن للاء عل للى ه للذا التحل لريض ،أو املس للاعدة،
أو االتفللاق ،للا ال يتجللاوز احلللد األعلللى للعقوبللة املقللررة هلللا ،ويعاقللب للا ال يتجللاوز نصللم احلللد
األعلى للعقوبة املقررة هلا إذا مل تقع اجلرمية األصلية" .وكذل ما نص عليه امللادة ( )10ملن أنله
"يعاقللب كللل مللن شللر يف القيللام أبي مللن اجل لرائم املنصللوص عليهللا يف هللذا النظللام للا ال يتجللاوز
نصللم احلللد األعلللى للعقوبللة املقللررة" .ومللا نصل عليلله املللادة ( )12مللن أنلله "ال خيللل تطبيل هللذا
النظ للام ابألحك للام الل لواردة يف األنظم للة ذات العالق للة وخاص للة م للا يتعلل ل بق للوق امللكي للة الفكري للة،
واالتفاقيات الدولية ذات الصلة اليت تكون اململكة طرفاا فيها".
 -86وقللد تضللمن نظللام محايللة الطفللل يف املللادة ( )23منلله أن تتللوىل هيئللة التحقي ل واالدعللاء
العللام التحقيل يف خمالفللات أحكللام هللذا النظللام ،وإقامللة الللدعوى أمللام احملكمللة املختصللة ،وأنلله مللع
مراعللاة مللا تقضللي بلله األنظمللة األخللرى ذات العالقللة ،تتللوىل احملكمللة املختصللة النظللر يف خمالفللات
أحكام هذا النظام ،وتقرير العقوبة املناسبة يف ح املخالم .كما تضمن املادة ( )13من نظام
احلماية من اإليذاء أن يعاقب ابلسجن مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على سنة ،وبغراملة ال تقلل
عن سة آالف وال تزيد عن ( سني أللم رايل سلعودي) أو إبحلدى هلاتني العقلوبتني ،كلل ملن
ارتكب فعال شكل جرمية من أفعال اإليذاء املعرفة يف النظام ،ويف حال العودة تضلاعم العقوبلة،
وللمحكمة املختصة إصدار عقوابت بديلة للعقوابت السالبة للحرية.

(د) نظام التقادم للجرائم
 -87مجيع اجلرائم املوصوفة يف الربوتوكول ال تسقط ابلتقادم يف اململكة العربية السعودية.

(ه) جرائم أخرى ذات عالية
 -88هنل للاك الكثل للري مل للن النصل للوص النظاميل للة (القانونيل للة) الل لليت جرم ل ل أفعل للاالا تتعل ل ل بتنفيل للذ
الربوتوكللول ،فباعتبللار أن الربوتوكللول جيللرم بيللع األطفللال واسللتغالهلم يف البغللاء وامللواد اإلابحيللة ،فل ن
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هن للاك أفع للاالا حت للول دون حتقي ل الغاي للة م للن التج للرم والعق للاب كوهن للا تعي ل العدال للة ،أو ت للؤدي إىل
اإلفالت من العقاب ،أو تدخل يف مفهوم إساءة استخدام السلطة ،األمر الذي يسلهم يف وجلود
بيئللة مواتيللة الرتكللاب تل ل اجل لرائم؛ لللذا فقللد جرم ل أنظمللة اململكللة هللذه األفعللال بللذاهتا ورتب ل
عليها العقوابت املناسبة .فعللى سلبيل املثلال ،نصل امللادة ( )6ملن نظلام مكافحلة جلرائم االجتلار
ابألشخاص على أنه "يعاقلب ابلسلجن ملدة ال تزيلد عللى لذ سلنوات ،أو بغراملة ال تزيلد عللى
(مائيت ألم رايل سعودي) أي ما يعادل ( 53325دوالر أمريكلي) ،أو ملا معل ا؛ كلل مملا أييت:
 -1مللن اسللتخدم القللوة البدنيللة أو التهديللد أو الرتهيللب أو احلرمللان مللن مزيللة مسللتحقة أو الوعللد
زي للة غ للري مس للتحقة أو عرض للها أو منحه للا للتح لريض عل للى اإلدالء بش للهادة زور ،أو للت للدخل يف
اإلدالء ا ،أو تقدم أدلة غري صلحيحة تتعلل ابرتكلاب أي ملن اجللرائم املنصلوص عليهلا يف هلذا
النظللام -2 .مللن اسللتخدم القللوة البدنيللة أو الرتهيللب للتللدخل يف ممارسللة أي مسللؤول قضللائي -
أو معللين إبنفللاذ النظللام  -ملهماتلله الرمسيللة فيمللا يتعل ل أبي مللن اجل لرائم املنصللوص عليهللا يف هللذا
النظللام .ونص ل املللادة ( )7مللن النظللام علللى أن "يعاقللب ابلسللجن مللدة ال تزيللد علللى (سللنتني)
أو بغرام للة ال تزي للد عل للى (مائ للة أل للم رايل س للعودي) أي م للا يع للادل ( 26662دوالر أمريك للي)،
أو مللا معل ا؛ كللل مللن علللم ابرتكللاب جرميللة مللن اجللرائم املنصللوص عليهللا يف هللذا النظللام ،أو علللم
ابلشللرو فيهللا ،وكللان مسللئوالا عللن السللر املهللين ،أو حصللل علللى معلومللات أو إرشللادات تتعلل للا
بصفة مباشرة أو غري مباشرة ،ومل يبلط فورا اجلهات املختصة بذل .
 -89كما أن جرائم اإليذاء واإلمهلال تتضلمن أشلكاالا تتعلل بتنفيلذ الربوتوكلول ،إذ قلد يرتتلب
عليهللا تع لريض الطفللل للج لرائم املوصللوفة يف الربوتوكللول .وقللد اختللاذ العديللد مللن التللدابري التش لريعية
واإلجرائية الرامية إىل مكافحة تل اجلرائم وأسبا ا ،ومن أبرزها:
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صدور نظام احلماية من اإليذاء والئحته التنفيذية.



صدور نظام محاية الطفل والئحته التنفيذية.



إنشللاء اإلدارة العامللة للحمايللة االجتماعيللة بللوزارة العمللل والتنميللة االجتماعيللة وجللب
الق ل ل ل ل ل ل ل ل لرار ال ل ل ل ل ل ل ل ل للوزاري رق ل ل ل ل ل ل ل ل للم /10771/1ش واتري ل ل ل ل ل ل ل ل للخ 1425/3/1ه ،املواف ل ل ل ل ل ل ل ل ل
(2004/4/20م) ،خلدمة ضحااي العنم األسري من النساء واألطفال.



إنش للاء وح للدات احلماي للة االجتماعي للة ،وه للي دور خمصص للة الس للتقبال ض للحااي العن للم
األسري من النساء واألطفال.



إنشللاء مراكللز محايللة الطفللل اللليت هتللدف لتحقيل املصلللحة الفضلللى للطفللل ومحايتلله مللن
مجيع أشكال اإليذاء واإلمهال وضمان حقوقه ونشر الوعي بقوقه وتعريفه ا.



إنشاء ( )12وحدة محاية اجتماعية و( )10فرق محاية لتلقي البالغات ومباشرهتا.



إنشاء ( )17جلنة محاية موزعة على مناط اململكة ،تباشر حاالت العنم األسري.



إنشاء مركز تلقي البالغات املشار إليه يف الفقرة (.)59



افتتاح ( )9مراكز إليواء ضحااي اإليذاء ابلتعاون مع مؤسسات اجملتمع املدين.



جيللري العمللل  -حاليل ا  -علللى تنفيللذ االسلرتاتيجية الوطنيللة الشللاملة للحللد مللن مشللكلة
العنم األسري اليت أعدهتا مدينة املل عبد العزيز للعلوم والتقنية.
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 -90تضل للمن نظل للام مكافحل للة غسل للل األم ل لوال الصل للادر ابملرسل للوم امللكل للي رقل للم م 31/واتريل للخ
 1433/5/11ه املواف (2012/4/3م) ،يف املادة ( )2منه ،جترم عدد ملن األفعلال ابعتبارهلا
انجتة عن أنشطة إجرامية أو مصادر غري مشروعة أو غري نظامية ،وقد حلددت الالئحلة التنفيذيلة
للنظام يف املادة ( )2/2منهلا؛ األنشلطة اإلجراميلة أو املصلادر غلري املشلروعة أو غلري النظاميلة الليت
يعد االشتغال ابألموال الناجتة منها عمليلات غسلل األملوال ،ومنهلا ملا ورد يف فقلرة (ط) "القلوادة
أو إع للداد أم للاكن ال للدعارة أو االعتي للاد عل للى ممارس للة الفج للور واالس للتغالل اجلنس للي للا يف ذلل ل
االستغالل اجلنسي لألطفال".

(و) املسؤولية القانونية لألشخات االعتباريني
 -91أيخللذ القللانون اجلنللائي يف اململكللة ابملسللؤولية اجلنائيللة لألشللخاص االعتباريللة عللن اجل لرائم
املوصللوفة يف الربوتوكللول ،ومللن ذل ل مللا ن ل عليلله نظللام مكافحللة ج لرائم االجتللار ابألشللخاص يف
مادتلله ( )13مللن أنلله "دون اإلخللالل سللؤولية الشللخ ذي الصللفة الطبيعيللة ،إذا ارتكب ل جرميللة
االجتار ابألشخاص ملن خلالل شلخ ذي صلفة اعتباريلة أو حلسلابه أو ابمسله ملع علمله بلذل ؛
يعاقللب بغرامللة ال تزيللد علللى (عشللرة ماليللني رايل سللعودي) أي مللا يعللادل ( 2.660مليللون دوالر
أمريك للي) .وجي للوز للمحكم للة املختص للة أن ةم للر بل لله ،أو إغالق لله ،أو إغ للالق أح للد فروع لله مؤقتل لا
أو دائم ل ا "ومللا تضللمنه نظللام مكافحللة اجل لرائم املعلوماتيللة يف مادتلله ( )1/1اللليت عرف ل الشللخ
الذي توقع عليله العقوبلة ابجللرائم املعلوماتيلة أبنله أي شلخ ذي صلفة طبيعيلة أو اعتباريلة ،عاملة
أو خاصة .كما نص املادة ( )3من نظلام مكافحلة غسلل األملوال  -املشلار إليله يف ثنلااي التقريلر
 علللى أنلله "يعللد مرتكبللا جرميللة غسللل األملوال كللل مللن فعللل أاي مللن األفعللال اللواردة يف املللادة ()2من هذا النظام أو اشرتك فيه من املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املاليلة احمللددة واملنظملات
غري اهلادفة للربا ،أو ر ساء وأعضاء جمالذ إداراهتا أو أصحا ا أو موظفيها أو ممثليهلا املفوضلني
أو مللدققي حسللاابهتا أو مسللتخدميها ممللن يتصللرفون قتضللى هللذه الصللفات ،مللع بقللاء املسللؤولية
اجلزائية لتل اجلهات إذا ارتكب اجلرمية ابمسها أو حلسا ا".

(ز) الكفالة
 -92ةخذ أنظمة اململكة العربية السعودية ابلكفالة املستمدة من أحكام الشلريعة اإلسلالمية،
حيللث شللرع أحكامل ا تكفللل رعايللة الطفللل جمهللول األبللوين ،وحثل علللى رعايتلله ،وكللذل احلللال
ابلنسللبة للطفللل الللذي غللاب عنلله عائللله ألكثللر مللن عللام ومل يكللن للله عائللل يتللوىل رعايتلله ،فهمللا يف
حكم اليتيم من حيث جواز كفالتهما ورتب األجر العظيم على ذل .
 -93متثللل األسللرة الطبيعيللة اخليللار األول؛ كوهنللا احلاضللن املالئللم لرعايللة الطفللل اليتلليم ،يف حللني
يُنظر يف إحلاقه أبحد الفرو اإليوائية على أنه آخر احللول العملية وآخر مرحللة ملن مراحلل رعايلة
اليتلليم عنللدما يثب ل البحللث االجتمللاعي عللدم تللوفر اجلللو األسللري لللدى أحللد أقاربلله أو أي أسللرة
كافل للة .وم للن أج للل حتقي ل ه للذا املقص للد ،تق للوم إدارة ش للؤون كفال للة األيت للام ب للوزارة العم للل والتنمي للة
االجتماعيللة ابإلش لراف علللى تللوفري برانجمللي األسللر الكافلللة واألسللر الصللديقة  -املشللار إليهمللا يف
ثنااي التقرير  -على النحو اايت:
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شرانم األسر الكاةلة :وهو برانمج يسلما بقيلام األسلر برعايلة األطفلال األيتلام رعايلة
كاملة ودائمة حتق هللم األملان النفسلي واإلشلبا العلاطفي ،وتكسلبهم العلادات والقليم
االجتماعية املثلى ،حيث يكون الطفل اليتيم فردا من األسرة احلاضنة.

شرانم األسرة الصديقة :ويهدف إىل تعويض األطفال األيتام الذين مل تسلنا الفرصلة
الحتضللاهنم أبن تتللوىل األسللر الراغبللة يف رعللايتهم رعايللة جزئيللة وف ل نظللام تقللوم وجبلله
إحللدى األسللر يف اجملتمللع ابالرتبللاط بواح لد أو أكثللر مللن األطفللال األيتللام املقيمللني يف
إحللدى الللدور االجتماعيللة اإليوائيللة للدف استضللافته لللديها خللالل مللدة حمللددة ،مثللل:
اإلجللازات (العيللدين أو هنايللة األسللبو أو اإلجللازة الصلليفية) ي يعللود الطفللل بعللد انتهللاء
اإلجازة أو املدة احملددة إىل الدار اليت يقيم فيها.

(ح) القوانني اليت حتظر نأر مواد إعالنية للجرائم الواردة يف الربوتوكول
 -94ن نظام محاية الطفل يف امللادة ( )12منله عللى أنله "حيظلر إنتلاج ونشلر وعلرض وتلداول
وحيازة أي مصنم مطبو أو مرئي أو مسمو موجه للطفل خياطب غريزتله أو يثريهلا لا يلزين لله
سلللواكا خمال افللا ألحكللام الش لريعة أو النظللام العللام أو ااداب العامللة ،أو يكللون مللن شللأنه تشللجيعه
على االحنراف" .كما تضمن نظام مكافحة جرائم املعلوماتيلة يف امللادة ( )6منله  -املشلار إليهلا يف
ثنللااي هللذا التقريللر  -أنلله يعاقللب ابلسللجن مللدة ال تزيللد علللى للذ سللنوات وبغرامللة ال تزيللد علللى
(ثالثة ماليني رايل سعودي) ،أو إبحدى هاتني العقوبتني كلل شلخ يرتكلب علددا ملن اجللرائم
احمل للددة ومنه للا إنش للاء موق للع عل للى الش للبكة املعلوماتي للة ،أو أح للد أجه للزة احلاس للب اايل أو نش للرة
لالجتللار يف اجلللنذ البشللري ،أو تسللهيل التعامللل بلله ،وإنشللاء امل لواد والبيللاانت املتعلقللة ابلشللبكات
اإلابحية ،ويشمل هذا اإلعالانت عرب الشبكة املعلوماتية .وكلذل ملا نصل عليله امللادة ( )9ملن
أي ملن
ذات النظام من أنه "يعاقب كل من حرض غريه ،أو ساعده ،أو اتف معه على ارتكلاب ٍ،
اجلرائم املنصوص عليها يف هذا النظام؛ إذا وقع اجلرمية بنلاء عللى هلذا التحلريض ،أو املسلاعدة،
أو االتفللاق ،للا ال يتجللاوز احلللد األعلللى للعقوبللة املقللررة هلللا ،ويعاقللب للا ال يتجللاوز نصللم احلللد
األعلى للعقوبة املقررة هلا إذا مل تقع اجلرمية األصلية".
 -95وحلظل ل لر ن ل لظل ل لام املطل ل لبوعات والنل ل لشر ال ل ل لصل ل لادر ابمل لرسل ل لوم اللملكل ل لي رقل للم م 32/وتل لاري ل ل لخ
1421/9/3ه لل ،امل لواف ل ل ل ل (29/11/2000م) ،نشللر مللا خيللالم أحكللام الشلريعة اإلسللالمية أو األنظمللة
النافذة ،وتشجيع اإلجرام أو احلث عليه وفقا للمادة ( )9منه.
 -96وفيم ل للا يتعلل ل ل بفاعلي ل للة األنظم ل للة ال ل لليت جت ل للرم نش ل للر مل ل لواد إعالني ل للة للج ل لرائم املوص ل للوفة يف
الربوتوكللول ،فقللد أثب ل الواقللع العملللي كفاءهتللا يف مكافحللة هللذه اجلرميللة ،إال أن هنللاك مثللة عوامللل
تش للكل حت للدايت تع للرتض تنفي للذ تلل ل األنظم للة والربوتوك للول ،وم للن أبرزه للا :التم للدد اهلائ للل ال للذي
تشلهده الشلبكة املعلوماتيلة (اإلنرتنل ) بفعلل التطلور املتسلار لتقنيلات (تكنولوجيلات) املعلومللات
واالتصللاالت ،وانتشللار القرصللنة اإللكرتونيللة ( ،)Electronic Hackingواحلاجللة إىل تعزيللز التعللاون
ال للدويل ملكافح للة مث للل ه للذه اجلل لرائم ،األم للر ال للذي يض للاعم م للن ص للعوبة ترش لليد حمت للوايت املل لواد
اإلعالنية عرب الشبكة املعلوماتية ،ويزيد من فرص اإلفالت من العقاب .ومن التحدايت  -أيضل ا
 تللدين مسللتوى الللوعي خللاطر الشللبكة املعلوماتيللة ،وتراخللي األسللر عللن القيللام سللؤولياهتا إزاءمحاية األطفال من هذه املخاطر.
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(ط) الوالية القضائية
 -97ينفللذ الربوتوكللول يف مجيللع منللاط اململكللة العربيللة السللعودية دون اسللتثناء ،وتنعقللد الواليللة
القضللائية فيمللا يتعلل ابجللرائم اجلنائيللة للا فيهللا اجللرائم اللواردة يف الربوتوكللول وفل مبللدأ الشخصللية
(شخص للية الق ل لوانني) ،ومب للدأ اإلقليمي للة (إقليمي للة الق ل لوانني) ،وج للب أنظم للة القض للاء واملرافع للات
الشرعية واإلجراءات اجلزائية ،وتفصيل ذل على النحو اايت:


إذا وقع اجلرمية داخل إقليم اململكة ،أو امتدت نتيجتها أو آاثرها إليهلا ،وقلد قضل
املادة ( )130ملن نظلام اإلجلراءات اجلزائيلة بتحديلد االختصلاص املكلاين للمحلاكم يف
مكللان وقللو اجلرميللة أو املكللان الللذي يقلليم فيلله املللتهم ،أو يف املكللان الللذي يقللبض عليلله
فيه إذا مل يكن له حمل إقامة معروف .ويعد مكاانا للجرمية كل مكان وقلع فيله فعلل ملن
أفعاهلا ،أو ترك فعل  -يتعني القيام به  -حصل بسبب تركه ضرر جسلدي وفقلا للن
املادة ( )131من نظام اإلجراءات اجلزائية.



إذا وقع اجلرمية على منت سفينة أو طائرة ترفع علم اململكة.



إذا ارتكب اجلرميلة ملواطن سلعودي وللو مل يكلن لله حملل إقاملة عاملا وخمتلارا يف اململكلة،
وذل وفق ا للمادة ( )24من نظام املرافعات الشرعية.



إذا وقعل اجلرميللة خللارج اململكللة ،وشللكل اعتللداء علللى مصللاحل الدولللة ،كجلرائم أمللن
الدولة ،وتزييم النقود ،وهتريب املخدرات.



إذا ارتكللب اجلرميللة أجن ل  ،وكللان للله حمللل إقامللة عللام أو خمتللار يف اململكللة ،وفق ل ا لللن
املادة ( )25من نظام املرافعات الشرعية.



إذا كان الدعوى متعلقلة لال موجلود يف اململكلة ،أو كانل اللدعوى عللى أكثلر ملن
واحد وكلان ألحلدهم مكلان إقاملة يف اململكلة بسلب امللادة ( )26ملن نظلام املرافعلات
الشرعية.

( ) تسليم املتهمني
 -98تضمن املادة ( )42من النظام األساسي للحكم أن األنظمة واالتفاقيلات الدوليلة حتلدد
قواع للد وإج لراءات تس للليم اجمل للرمني الع للاديني .وبن للاءا علي لله ف ل ن تس للليم املتهم للني ابرتك للاب أ ٍي م للن
اجللرائم للا فيهللا اجللرائم املوصللوفة يف الربوتوكللول يللتم يف إطللار االتفاقيللات اللليت تعقللدها اململكللة مللع
الللدول للذا اخلصللوص ،ويف إطللار مبللدأ املعاملللة ابملثللل .وقللد قام ل اململكللة ابالنضللمام إىل عللددا
من االتفاقيات اإلقليمية لتسليم اجملرمني وللتعاون القضائي ،وإبرام عدد من االتفاقيات الثنائية يف
جمللال التعللاون األمللين والقضللائي ،وتنفيللذ األحكللام واإلانابت واإلعللالانت القضللائية ،وقللد نظم ل
بعللض هللذه االتفاقيللات إجلراءات تسللليم اجملللرمني واملتهمللني .وسلليتم إيلراد أبرزه لا يف بنللد املسللاعدة
والتعاون الدوليان.
 -99مل تتل ل اململك للة طلب ل ا لتس للليم أش للخاص متهم للني ابرتك للاب جرمي للة أو أكث للر م للن اجل لرائم
املوصوفة ابلربوتوكول خالل املدة اليت يغطيها التقرير.
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(ك) ض ننبط ومص ننادرة م ننواد اجلن نرائم املوص ننوةة يف الربوتوك ننول والعوائ نند املت تي ننة منه ننا
وإغالق املنأآت
 -100نل ل ل نظ ل للام مكافح ل للة جل ل لرائم االجت ل للار ابألش ل للخاص الص ل للادر وج ل للب املرس ل للوم امللك ل للي
رقللم (م )40/واتريللخ 1430/7/21ه ،املواف ل (2009/7/14م) ،يف املللادة ( )11منلله علللى أنلله "جيللوز
للمحكم ل للة املختص ل للة يف مجي ل للع األح ل لوال مص ل للادرة األم ل لوال اخلاص ل للة واألمتع ل للة واألدوات وغريه ل للا
ممللا يكللون قللد اسللتعمل ،أو أعللد لالسللتعمال يف ارتكللاب جرميللة االجتللار ابألشللخاص ،أو حتصللل
منها .ويف نفذ النظام نص املادة ( )13على أنه "دون اإلخالل سؤولية الشلخ ذي الصلفة
الطبيعية ،إذا ارتكب جرمية االجتار ابألشخاص من خالل شخ ذي صفة اعتباريلة أو حلسلابه
أو ابمسل لله مل للع علمل لله بل للذل ؛ يعاقل للب بغرامل للة ال تزيل للد علل للى (عشل للرة ماليل للني رايل سل للعودي) أي
للا يعللادل ( 660,2مليللون دوالر أمريكللي) .وجيللوز للمحكمللة املختصللة أن ةمللر بللله ،أو إغالقلله،
أو إغالق أحد فروعه مؤقتا أو دائما".
 -101وقد ن نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية يف املادة ( )13أبنه "مع عدم اإلخالل بقوق
حسللين النيللة ،جيللوز احلكللم صللادرة األجهللزة ،أو اللربامج ،أو الوسللائل املسللتخدمة يف ارتكللاب أي
مللن اجللرائم املنصللوص عليهللا يف هللذا النظللام ،أو األملوال احملصلللة منهللا .كمللا جيللوز احلكللم إبغللالق
لدرا الرتكللاب أي
املوقللع اإللكللرتوين ،أو مكللان تقللدم اخلدمللة إغالقاللا هنائيًّللا أو مؤقتاللا مللىت كللان مصل ا
من هذه اجلرائم ،وكان اجلرمية قد ارتكب بعلم مالكه".
 -102نصل الالئحللة التنفيذيللة لنظللام اإلجلراءات اجلزائيللة يف مادهتللا ( )60علللى أنلله "إذا كانل
األشللياء اللليت ضللبط أثنللاء التحقي ل حم لالا للمصللادرة ،فيصللدر احملق ل أم لرا بجزهللا "كمللا نص ل
املللادة ( )61علللى أنلله "إذا كان ل املضللبوطات ممللا متنللع حيازتلله شللرعا أو نظام لا ،أو كان ل حم لالا
للمص للادرة ،فعل للى احملقل ل إجل لراء م للا يل للزم حي للال إتالفه للا أو املطالب للة ص للادرهتا ،وذلل ل بس للب
األحوال".
 -103تض ل للمن نظ ل للام غس ل للل األم ل ل لوال  -املش ل للار إلي ل لله يف ثن ل للااي التقري ل للر  -مص ل للادرة األم ل ل لوال
واملتحصلالت والوسللائل حمللل اجلرميللة كعقوبلة وجوبيللة تكميليللة ،حيللث نصل املللادة ( )18منلله علللى
أنلله "مللع عللدم اإلخللالل بقللوق األط لراف األخللرى حسللين النيللة ،يعاقللب كللل مللن يرتكللب جرميللة
غسللل األم لوال املنصللوص عليهللا يف املللادة ( )2مللن هللذا النظللام ابلسللجن مللدة ال تزيللد علللى عشللر
سللنوات وبغرامللة ال تزيللد عللن ( سللة ماليللني رايل سللعودي) أي للا يعللادل ( 330,1مليللون دوالر
أمريكي) أو إبحدى هلاتني العقلوبتني ،ملع مصلادرة األملوال واملتحصلالت والوسلائط حملل اجلرميلة.
وإذا اختلطل األملوال واملتحصللالت أبملوال اكتسللب مللن مصللادر مشللروعة كانل هللذه األملوال
خاضعة للمصادرة يف حدود ما يعادل القيمة املقدرة للمتحصالت غري املشروعة".

سادسا -محاية حقوق ومصاحل الضحااي
(أ) التداشري املتخذة حلماية الضحااي
 -104إضللافة إىل مللا أُشللري إليلله يف ثنللااي هللذا التقريللر ،وتقريللر اململكللة اجلللامع لتقريريهللا الثالللث
والرابللع املقللدم وفق ل ا التفاقيللة حقللوق الطفللل ،مللن أحكللام تتعل ل بمايللة األطفللال الللذين يكونللون
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ضللحااي للج لرائم للا فيهللا اجل لرائم املوصللوفة يف الربوتوكللول؛ فقللد تضللمن أنظمللة اململكللة أحكام لا
تللدخل يف مفهللوم التللدابري املناسللبة حلمايللة حقللوق ومصللاحل األطفللال ضللحااي املمارسللات احملظللورة
وجب الربوتوكول يف مراحل اإلجراءات القضائية ،ومن ذل ما نص عليه املادة ( )5من نظلام
محايللة الطفللل مللن أنلله "للطفللل  -يف مجيللع األحلوال  -أولويللة التمتللع ابحلمايللة والرعايللة واإلغاثللة"،
كما نص املادة ( )6من ذات النظام على أن "للطفل احلل يف احلمايلة ملن كلل أشلكال اإليلذاء
أو اإلمهال" .كما تضمن املادة ( )16ملن النظلام أنله عللى مجيلع اجلهلات مراعلاة مصللحة الطفلل
يف مجيع اإلجراءات اليت تتخذ يف شأنه واإلسرا يف إجنازهلا ،ومراعلاة حاجاتله العقليلة ،والنفسلية،
واجلسدية ،والرتبوية ،والتعليمية ،ا يتف مع سنه وصحته وحنومها.
 -105كما تضمن األنظمة اجلنائية نصوصل ا تكفلل محايلة حقلوق الطفلل يف إطلار اإلجلراءات
القضائية ،ومن ذل املادة ( )15من نظام مكافحلة جلرائم االجتلار ابألشلخاص الليت نصل عللى
أن "تتخذ اإلجلراءات ااتيلة يف مرحللة التحقيل أو احملاكملة يف شلأن اجمللين عليله يف جرميلة االجتلار
ابألشخاص:


إعالم اجملين عليه بقوقه النظامية بلغة يفهمها.



إاتحللة الفرصللة للله لبيللان وضللعه للا يتضللمن كونلله ضللحية اجتللار ابألشللخاص ،وكللذل
وضعه النظامي واجلسدي والنفسي واالجتماعي.
إذا تب للني أن لله باج للة إىل رعاي للة طبي للة أو نفس للية ،أو إذا



عرضلله عل للى الطبي للب املخ للت
طلب ذل .



إيداعه أحلد مراكلز التأهيلل الطبيلة أو النفسلية أو االجتماعيلة إذا تبلني أن حالتله الطبيلة
أو النفسية أو العمرية تستدعي ذل .



إيداعه أحد املراكز املتخصصة إذا كان يف حاجة إىل مأوى.



توفري احلماية األمنية له إذا استلزم األمر ذل .



إذا كان اجملين عليه أجنبي ا وكان هناك ضرورة لبقائه يف اململكة ،أو العمل أثناء السري
يف إجراءات التحقي أو احملاكمة ،فلالدعاء العام أو احملكمة املختصة تقدير ذل .

 -106كمللا نص ل املللادة ( )148مللن نظللام االج لراءات اجلزائيللة علللى أنلله "إذا كللان مللن حلقلله
ضللرر مللن اجلرميللة انق ل األهليللة ومل يكللن للله ويل أو وصللي وجللب علللى احملكمللة املرفوعللة أمامهللا
الللدعوى اجلزائيللة أن تقلليم عليلله ولي لا يطال للب بقلله اخلللاص" .كمللا نص ل املللادة ( )16م للن ذات
النظام على أن "للمجين عليه  -أو من ينوب عنه  -ولوارثه من بعده ،ح رفع اللدعوى اجلزائيلة
يف مجيع القضااي اليت يتعل ا ح خاص ،ومباشرة هذه اللدعوى أملام احملكملة املختصلة .وعللى
احملكمة يف هذه احلال إبالك املدعي العام ابحلضور".

(ب) توةري التدريب للعاملني إىل جانب ضحااي اجلرائم املوصوةة يف الربوتوكول
 -107قامل ل وزارة الع للدل ابخت للاذ العدي للد م للن الت للدابري املتعلق للة بت للدريب القض للاة عل للى حق للوق
اإلنس ل ل للان وفقل ل ل لا للمع ل ل للايري الدولي ل ل للة ،وق ل ل للد ص ل ل للدر قل ل ل لرار جمل ل ل للذ ال ل ل للوزراء رق ل ل للم ( )162واتري ل ل للخ
1435/4/24ه ،املواف ل ل ( 2014/2/24م) ،املتضل للمن املوافقل للة علل للى إنشل للاء مركل للز للتل للدريب
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العللديل ضللمن هيكللل وزارة العللدل يهللدف إىل رفللع كفللاءة القضللاة وكتللاب العللدل ،وأعلوان القضللاة
وغريهم من املساعدين وةهيلهم .وقد مت تدريب ( )134قاضلي ا حلول التعاملل ملع قضلااي العنلم
األسلري ،كملا نفلذت هيئللة التحقيل واالدعلاء العللام بلرامج تدريبيلة تتعلل بقلوق األطفلال .وجتللدر
اإلشارة إىل أن عضو هيئة التحقي واالدعاء العام خيضع لربانمج (دبلوم) علوم جنائيلة مللدة علام،
وذل قبل مباشرته العمل ،ويتضمن هذا الربانمج األسلذ والقواعلد القانونيلة إلجلراءات التحقيل
ا يف ذل االستجواب والضماانت املتعلقة به .كما يتلقى أعضلاء هيئلة التحقيل واالدعلاء العلام
دورات تدريبية بشكل دوري يف هذا اجملال.
 -108يقوم األمن العام بعقد العديد من الدورات التدريبية التخصصية املوجهلة ملنسلوبيه ضلمن
ال للربانمج الت للدري الس للنوي لألم للن الع للام ،وق للد بل للط ع للدد املس للتهدفني م للن ه للذه ال للدورات من للذ
ع لام 1433ه (2012م) وحللىت عللام 1436ه (2015م) )1815( :متللدرابا .كمللا اُعتمللد يللوم
قانوين تتخلله دورات تدريبية يف سلبيل نشلر ثقافلة حقلوق اإلنسلان وقلد اسلتفاد ملن هلذا اللربانمج
خللالل عللام (2015م) أكثللر مللن ( )1100متللدراب .كمللا عقللد األمللن العللام ( )13نللدوة بعن لوان
"األمن وحقوق اإلنسان" يف ( )13منطقة وحمافظة يف إطار التوعيلة بقلوق اإلنسلان ،وقلد شلارك
يف هذه الندوات أكثر من ( )1000موظم من خمتلم قطاعات األملن العلام ،ومشلل اللدورات
اليت عقدها األملن العلام موضلوعات علدة منهلا مبلادئ حقلوق اإلنسلان ،ومكافحلة جلرائم االجتلار
ابألشخاص ،وإجراءات التعامل مع قضااي العنم األسري.
 -109وقلد أبرمل اململكللة اتفاقلا ملع جامعللة انيلم العربيللة للعللوم األمنيلة التابعللة جلامعلة الللدول
العربية ،عللى عقلد دورات تدريبيلة متخصصلة يف حقلوق اإلنسلان للقلائمني عللى تطبيل األنظملة،
مللع الرتكيللز علللى األنظمللة اجلنائيللة ،وإاتحللة الفرصللة هلللم ملواصلللة الدراسللات العليللا والرتكيللز علللى
ما يكفل تثقيفهم عايري حقوق اإلنسان ،ومن الدورات التدريبية اليت عقدت يف هلذا اجمللال دورة
اإلجلراءات اجلزائيللة يف قضللااي إيللذاء األطفللال (2011م) .كمللا قللام معهللد التللدريب األمللين بكليللة
امللل فهللد األمنيللة بتقللدم دبلل ٍ
لوم ملنسللويب اجلهللات املختصللة إبنفللاذ القللانون يف اململكللة مدتلله سللنة
حت ل ل اس للم (العدال للة اجلنائي للة وحق للوق اإلنس للان) ،ويع للف ابلرتكي للز عل للى املع للايري الدولي للة حلق للوق
اإلنسان ،وكيفية تطبيقها على املستوى الوطين يف اململكة.
 -110تقوم وزارت (الدفا واحلر والداخلية) بتضمني مبادئ حقوق اإلنسان وحقوق الطفلل
يف الكليللات واملؤسسللات التعليميللة العسللكرية التابعللة هلللا .حيللث تتضللمن منللاهج هللذه الكليللات
مقررات يف حقوق اإلنسان ويف القانون الدويل اإلنساين.
 -111عقدت اللجنة الوطنية للطفولة جمموعة ملن اللورش التدريبيلة لرفلع وعلي الكلوادر املتعامللة
مع األطفال والعاملة يف جمال تنفيذ االتفاقيات الدولية.
 -112وتت للوىل هيئ للة حق للوق اإلنس للان تنظ لليم سلس لللة م للن بل لرامج الت للدريب يف جم للاالت حق للوق
اإلنسللان يف اململكللة وخارجهللا ضللمن مللذكرة التعللاون اللليت وقعتهللا اململكللة مللع املفوضللية السللامية
حلقل للوق اإلنسل للان عل للام (2012م) ،إضل للافة ل ل لربامج وأنشل للطة التوعيل للة ،الل لليت تضل للطلع ل للا عم ل لالا
بتنظيمها .وتستهدف مذكرة التعاون تطوير قلدرات العلاملني يف اجمللاالت املتصللة ابلقلانون اللدويل
حلقللوق اإلنسللان ،وخباصللة فيمللا يتعلل آبليللات األمللم املتحللدة وعمللل املنظمللات الدوليللة املختصللة،
وتطللوير وتنفيللذ ب لرامج تدريبيللة متخصصللة يف جمللاالت حقللوق اإلنسللان داخللل اململكللة وخارجهللا،
وإعللداد أدلللة اسرتشللادية للعللاملني يف القطاعللات املتعلقللة بقللوق اإلنسللان للا يتماشللى مللع املعللايري
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الدوليللة ذات الصلللة ،إضللافة إىل إعللداد وعقللد نللدوات وم لؤمترات ودورات وورش عمللل متخصصللة
يف جمللال حقللوق اإلنسللان للعللاملني يف خمتلللم اجلهللات ذات الصلللة بقللوق اإلنسللان ومؤسسللات
اجملتمع املدين يف اململكة .وتنفيذا هلذه املذكرة عقد العديد من الندوات واللدورات التدريبيلة وورش
العمل ،ويوضا اجلدول أدانه أبرز هذه األنشطة:
أشرز األنأطة اليت عقدهتا هيئة حقوق اإلنسا ابلتعاو مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسا يف إطار مذكرة
التفاهم املأار إليها يف هذا التقرير
موضو الندوة أو الدورة

اتريخ انعقادها

جتل ل للارب الل ل للدول الناجحل ل للة يف جمل ل للال مكافحل ل للة االجتل ل للار مار 2014م
ابألشخاص

املستهدفون
املوظفون احلكوميون

عمل االيات الدولية حلماية حقوق اإلنسان

مار 2014م

املوظفللون احلكومي للون  -احمل للامون  -امل للدافعون ع للن حق للوق
اإلنسان

تدريب املدربني يف جمال حقوق اإلنسان ()1

ديسمرب 2014م

املوظفللون احلكومي للون  -احمل للامون  -امل للدافعون ع للن حق للوق
اإلنسان

تدريب املدربني يف جمال حقوق اإلنسان ()2

فرباير 2015م

املوظفون احلكوميون  -املدافعون عن حقوق اإلنسان

ندوة تعريفية ابتفاقية حقوق الطفل

أكتوبر 2015م

عامة

تنظ لليم بل لرانمج ت للدريب م للدربني ح للول مكافح للة االجت للار إبريل 2016م
ابألشخاص.

ممثلللو األجهللزة احلكوميللة يف اللجنللة الدائمللة ملكافحللة ج لرائم
االجتار ابألشخاص

مراجع ل للة دلي ل للل الش ل للكاوى ح ل للول تقني ل للات التحقيل ل ل يف مايو 2016م
انتهاكات حقوق االنسان.

أخصل للائيو تلقل للي الشل للكاوى واملتابعل للة والتحقي ل ل مل للن هيئل للة
حقوق اإلنسان

إعللداد خطللة وطنيللة ملتابعللة التوصلليات الصللادرة عللن آليللة يوليو 2016م
االستعراض الدوري الشامل وهيئات املعاهدات ،وإعداد
مؤشرات حقوق االنسان للمستهدفني يف التدريب.

ممثلللو األجهللزة احلكوميللة يف اللجنللة الدائمللة إلعللداد التقللارير
واملختصون يف هيئة حقوق اإلنسان

ورشة عمل حول اتفاقية حقوق الطفل

أكتوبر 2016م

ممثلللو األجهللزة احلكوميللة يف اللجنللة الدائمللة إلعللداد التقللارير
واملختصون يف هيئة حقوق اإلنسان

املعايري الدولية لضماانت احملاكمة العادلة

أكتوبر 2016م

القضاة

بل ل لرانمج تعريف ل للي بق ل للوق االنس ل للان وعم ل للل املؤسس ل للات نوفمرب 2016م
الوطنية حلقوق االنسان.
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أشرز الدورات والندوات اليت عقدهتا وزارة العدل يف 2016م.
عنوان الندوة أو الدورة

عدد الدورات

املستهدفون

برانمج العنم األسري

6

موظفو وزارة العدل

برانمج حماكمة األحداال

2

موظفو وزارة العدل

برامج هيئة حقوق اإلنسان

3

موظفو وزارة العدل

(ج) ض ن ننما أم ن ننن وسن ننالمة الع ن نناملني يف ن ننال محاي ن ننة ضن ننحااي اجلن ن نرائم املوص ن ننوةة يف
الربوتوكول
 -113جرم أنظمة اململكة العربية السعودية اسلتعمال القسلوة أو القلوة أو العنلم أو التهديلد
ضللد املللوظفني العللامني ومللن يف حكمهللم للن فلليهم األشللخاص العللاملني يف جمللال محايللة ضللحااي
اجللرائم املوصللوفة يف الربوتوكللول وذلل وفقل ا ملللا نصل عليلله املللادة ( )8مللن نظللام مكافحللة الرشللوة
الص ل للادر ابملرس ل للوم امللك ل للي رق ل للم م 36/واتري ل للخ 1412/12/29ه املوافل ل ل (1992/6/30م).
كمل للا تضل للمن الفقل للرة ( )8مل للن املل للادة ( )2مل للن املرسل للوم امللكل للي رقل للم  43لعل للام 1377ه ،املواف ل ل
عام (1958م) ،حظر إساءة املعاملة ،أو اإلكلراه ابسلم الوظيفلة كالتعلذيب أو القسلوة ،أو مصلادرة
األمل لوال وس لللب احلل لرايت الشخص للية ،وي للدخل ض للمن ذلل ل التنكي للل والتغ للرم والس للجن والنف للي
واإلقامللة اإلجباريللة يف جهللة معينللة ودخللول املنللازل بغللري الطللرق النظاميللة املشللروعة ،وعقوبللة هللذه
األفعال  -بسب املرسوم  -هي السجن ملدة تصل إىل عشر سلنوات أو غراملة تصلل إىل (ملائيت
ألم رايل سعودي) أي ما يعادل ( 53.325دوالر أمريكي).
 -114وتضللمن املللادة ( )22مللن نظللام محايللة الطفللل أنلله علللى اجلهللات املختصللة أن تسللهل
إج لراءات التبلي للط ع للن ح للاالت اإلي للذاء واإلمه للال .كم للا تض للمن امل للادة ( )13/22م للن الالئح للة
التنفيذيللة لنظللام محايللة الطفللل عللدم جلواز اإلفصللاح عللن هويللة املبلللط عللن املخالفللة أو حالللة اإليللذاء
أو اإلمهال بغري رضاه وأخذ موافقته الكتابية على ذل إال يف احلاالت ااتية :أ -إذا رأت وحلدة
احلمايللة االجتماعيللة أن معاجلللة حالللة اإليللذاء تسللتلزم ضللرورة اإلفصللاح عللن هويللة املبلللط ألسللباب
جوهريللة تقللدرها الوحللدة علللى أن يكللون ذل ل يف أضللي احلللدود ،ب -إذا تلق ل وحللدة احلمايللة
االجتماعية طلب ا رمسي ا مسببا من إحدى اجلهات الرمسية أو كان طلب اإلفصاح صادرا ملن جهلة
قضائية ،وتلتزم اجلهات املفصا هلا عن هوية املبلط ابحملافظة على سرية هوية املبللط وعلدم التهلاون
يف إفشللائها ويقللع حتل طائلللة املسللؤولية كللل مللن خيللالم ذلل  .كمللا نصل امللادة ( )14/22مللن
الالئحللة علللى أنلله "يعتللرب كللل مبلللط عللن خمالفللة ألحكللام النظللام أو الئحتلله التنفيذيللة أو عللن حالللة
إيذاء أو إمهال للطفل حسن النية ما مل تتوافر أدلة وقرائن تفيد خلالف ذلل " .كملا تضلمن نظلام
احلمايللة مللن اإليللذاء أحكامل ا مشللا ة فيمللا يتعلل بعللدم اإلفصللاح عللن هويللة املبلللط ،كمللا تضللمن
املادة ( )2/5من ذات النظام املساءلة التأديبية  -وفقا ليجلراءات املقلررة نظاملا  -لكلل موظلم
عللام  -م للدين أو عس للكري  -وكللل عامللل يف القطللا األهلللي ،خي للالم أايا مللن األحكللام املتعلق للة
ابإلبالك عن حاالت اإليذاء الواردة يف هذا النظام.
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(د) ضما احلصول على حماكمة عادلة ونزيهة
 -115القضللاء يف اململكللة العربيللة السللعودية يتقيللد بللدأ شللرعية اجل لرائم والعقللوابت ،إذ نص ل
امل للادة ( )38م للن النظ للام األساس للي للحك للم عل للى أن" :العقوب للة شخص للية وال جرمي للة وال عقوب للة
إال بناءا على ن شرعي ،أو نل نظلامي ،وال عقلاب إال عللى األعملال الالحقلة للعملل ابللن
النظامي" ،ونص املادة ( )3من نظام اإلجراءات اجلزائية على أنله "ال جيلوز توقيلع عقوبلة جزائيلة
علللى أي ش للخ  ،إال بعللد ثبللوت إدانتلله أبمللر حمظللور شللرعا أو نظام لا بعللد حماكمللة ُجتللرى وفق لا
للمقتضى الشرعي" .ولذل فقد تضمن النظام العديد من الضماانت اإلجرائيلة الليت تضلبط سلري
الللدعوى اجلزائيللة ،وتضللمن حقللوق املللتهم فيهللا ،وتكفللل عللدم إخراجلله مللن دائللرة ال لرباءة اللليت هللي
األصل للل إىل دائ ل للرة اإلدان ل للة إال بعل للد ثب ل للوت ذل ل ل وج ل للب حك ل للم قض ل للائي هنل للائي ،وبع ل للد التقي ل للد
ابملقتضلليات الشللرعية والنظاميللة املبينللة يف أحكللام هللذا النظللام واألنظمللة ذات العالقللة بطبيعللة أي
دعللوى .كمللا نص ل املللادة ( )4مللن نظللام اإلج لراءات اجلزائيللة علللى ح ل كللل مللتهم يف االس لتعانة
بوكيللل أو حمللام للللدفا عنلله يف مللرحليت التحقيل واحملاكمللة ،وحظللرت املللادة ( )70منلله علللى احملقل
أن يع للزل امل للتهم ع للن وكيل لله أو حمامي لله احلاض للر مع لله أثن للاء التحقيل ل  ،وأك للدت عل للى حل ل الوكي للل
أو احملللامي يف تقللدم مللذكرة خطيللة لحوظاتلله تُضللم إىل ملللم القضللية ،كمللا منع ل املللادة ()84
احملقل مللن ضللبط مللا لللدى وكيللل املللتهم أو حماميلله مللن أوراق ومسللتندات سلللمها إليلله املللتهم ألداء
املهملة الليت عهللد إليله لا وال املراسللالت املتبادللة بينهملا يف القضللية ،وتضلمن امللادة ( )139مللن
ذات النظام أنه إذا مل يكن لدى املتهم املقدرة املاليلة يف االسلتعانة ح ٍلام ،ف نله حيل لله يف الطللب
من احملكمة أن تندب له حماميا للدفا عنه على نفقة الدولة.
 -116ويبلط املتهم للحضور يف جلسة احملاكمة وف إجلراءات التبليلط املنصلوص عليهلا يف نظلام
وحياكم بصورة علنية وفل امللادة ( )154ملن نظلام اإلجلراءات اجلزائيلة ،إال إذا
املرافعات الشرعيةُ ،
ظهر للقاضي مصلحة من سرية احملاكملة .كملا حيضلر امللتهم جلسلات احملاكملة دون أغلالل ،وفل
امللادة ( )157ملن نظلام اإلجلراءات اجلزائيلة .وفيمللا يتعلل إبجلراءات اجللسلة ونظامهلا ،فلال تتقيللد
احملكمللة ابلوصللم ال لوارد يف الئحللة دعللوى املللدعي العللام وعليهللا أن تعطللي الفعللل الوصللم الللذي
يسللتحقه ولللو كللان خمالفللا للوصللم ال لوارد يف الالئحللة وعلللى احملكمللة إبللالك املللتهم ابلتعللديل وف ل
املللادة ( )158مللن نظللام اإلجلراءات اجلزائيللة .كمللا يلللزم متكللني املللتهم مللن االطللال علللى الللدعوى
وإعطائ لله الفرص للة لل للدفا ع للن نفس لله وفل ل امل للادة ( )160م للن نظ للام اإلجل لراءات اجلزائي للة .وعل للى
القاضي عند إصدار حكمه تسبيب احلكلم قضلائيا بلذكر مسلتند اإلدانلة أو علدمها ،ودليلل توقيلع
العقوبللة ،وف ل الفقللرة ( )2مللن املللادة ( )181مللن نظللام اإلج لراءات اجلزائيللة .وال تنفللذ األحكللام
اجلزائيللة إال إذا اكتسللب صللفة القطعيللة ،وللقاضللي اإلف لراج الفللوري عللن املللتهم إذا مل تثب ل إدانتلله
أو قض للى م للدة العقوب للة أو مل تتض للمن العقوب للة احل للبذ وفل ل امل للادة ( )213م للن نظ للام اإلج لراءات
اجلزائية .وجتدر اإلشارة إىل أنه ليذ من اللوارد ةثلر التلدابري املتخلذة حلمايلة حقلوق األطفلال عللى
ضماانت احملاكمة العادلة لألشخاص املتهمني ابرتكاب اجلرائم املوصوفة يف الربوتوكول.

(ه) شرام إعادة اإلدماج االجتماعي
 -117إضللافة إىل مللا ذكللر يف ثنللااي هللذا التقريللر ،ف ل ن إعللادة التأهيللل واالدمللاج االجتمللاعي مللن
مقتضلليات االنتصللاف لألطفللال ضللحااي اجللرائم املوصللوفة يف الربوتوكللول وغريهللا مللن اجللرائم ،وقللد
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نصل املللادة ( )1/19مللن الالئحللة التنفيذيللة لنظللام محايللة الطفللل علللى أن "تتخللذ مجيللع اجلهللات
ذات العالقللة وعلللى وجلله اخلصللوص وزارة العمللل والتنميللة االجتماعيللة ووزارة الصللحة كللل التللدابري
املناسبة لتشجيع التأهيل البلدين والنفسلي وإعلادة االنلدماج االجتملاعي للطفلل اللذي يقلع ضلحية
أي شكل من أشكال اإلمهال أو االستغالل أو اإلساءة أو التعلذيب أو شلكل آخلر ملن أشلكال
املعامل للة أو العقوب للة القاس للية الالإنس للانية أو املهين للة ،أو املنازع للات املس لللحة ،وجي للري ه للذا التأهي للل
وإع للادة اإلدم للاج يف بيئ للة تع للزز ص للحة الطف للل ،واحرتام لله لذات لله ،وكرامت لله .كم للا تض للمن امل للادة
( )2/19مللن الالئحللة اختللاذ مجيللع إج لراءات ةهيللل الطفللل الللذي تعللرض لسللوء املعاملللة وعائلتلله
للا يكف للل عودتلله إىل أس لرته وبال للة طبيعيللة ،للا يف ذل ل الع للالج ،والتأهي للل النفس للي ،وال للدورات
التثقيفي للة والتعليمي للة وتنمي للة امله للارات االجتماعي للة ومه للارات محاي للة ال للذات ل للدى الطف للل ومعاجل للة
اإلدمللان لللدى الوالللدين أو املتللويل رعايتلله إذا اقتضللى األمللر ذل ل  .وتضللمن املللادة ( )3/19مللن
الالئح للة أن تُللدر ح للاالت م للن تع للرض م للن األطف للال ليي للذاء أو اإلمه للال أو س للوء املعامل للة م للن
الن لواحي الصللحية والنفسللية واالجتماعيللة واالقتصللادية والنظاميللة ،واختللاذ اإلج لراءات املناسللبة هلللا،
ومتابعة تل احلاالت بصفة دورية يف حالة تسليم الطفل إىل الوالدين أو املتويل رعايته.
 -118وتض للمن نظ للام احلماي للة م للن اإلي للذاء والئحت لله التنفيذي للة أحكام للا تتعل ل ل إبع للادة ةهي للل
الضللحااي وإدمللاجهم يف اجملتمللع ومللن ذلل مللا تضللمنته املللادة ( )2مللن النظللام مللن أنلله يهللدف إىل
تق للدم املس للاعدة واملعاجل للة ،والعم للل عل للى ت للوفري اإليل لواء والرعاي للة االجتماعي للة والنفس للية والص للحية
املسللاعدة لالزمللة .وقللد نص ل املللادة ( )3/2مللن الالئحللة التنفيذيللة للنظللام علللى أن "تقللوم الللوزارة
[وزارة العمللل والتنميللة االجتماعيللة] ابلتنسللي مللع اجلهللات العامللة واخلاصللة ذات العالقللة ،لضللمان
تقل للدم خل للدمات اإلي ل لواء واملسل للاعدة والل للدعم املعنل للوي والنفسل للي واالجتمل للاعي والصل للحي واألمل للين
للحاالت اليت تعرض لييذاء".
 -119كمل للا تضل للمن نظل للام مكافحل للة ج ل لرائم االجتل للار ابألشل للخاص العديل للد مل للن وسل للائل محايل للة
الضحااي ،ومن ذل ؛ إيدا الضحية أحد املراكز املتخصصة إذا كان يف حاجة إىل مأوى ،وتوفري
احلماية األمنيلة لله إذا اسلتلزم األملر ذلل  ،وإيلدا الضلحية أحلد مراكلز التأهيلل الطبيلة أو النفسلية
أو االجتماعيللة إذا تبللني أن حالتلله الطبيللة أو النفسللية أو العمريللة تسللتدعي ذلل  ،ومنحلله احلل يف
اإلقامة يف اململكة وتسوية أوضلاعه النظاميلة املتعلقلة بلذل  ،وعلرض الضلحية عللى طبيلب خملت
لتقلدير وتلبيللة حاجتلله للرعايللة الطبيللة أو النفسللية ،وإعللالم الضللحية بقوقلله النظاميللة بلغللة يفهمهللا؛
لض للمان مش للاركته اإلجيابي للة يف إعط للاء معلوم للات كامل للة ع للن اجلرمي للة تس للهم يف الوص للول للجن للاة
ومعاقبتهم.
 -120وجتدر اإلشارة إىل أن مجيع األطفال ضحااي اإليذاء يتلقلون املسلاعدة يف إعلادة اإلدملاج
والتعايف على قدم املساواة سواء كانوا مواطنني أم مقيمني.

(و) وسائل االنتصاف
 -121توجللب األنظمللة علللى مجيللع أجهللزة الدولللة إنصللاف اإلنسللان أايا كان ل داينتلله أو عرقلله
أو جنسه أو جنسيته ،ويف حالة إخالل أي من تل األجهزة أو ملن ميثلهلا أو أي أحلد بل ملن
احلقللوق ،فهنللاك عللدد مللن االيللات اللليت متثللل ضللماانت فعليللة حلقللوق اإلنسللان وفق ل ا ليج لراءات
النظامية ومنها:
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اجلهات القضائية.



اإلدارات واللجان احلكومية ذات العالقة.



مؤسسات حقوق اإلنسان احلكومية وغري احلكومية.



كمللا أن جملللذ املل ل وجملللذ ويل العهللد يعللدان مللن آليللات االنتصللاف املقللررة نظام ل ا،
حيث نص املادة ( )43من النظام األساسي للحكلم عللى أن "جمللذ امللل وجمللذ
ويل العهد ،مفتوحان لكل مواطن ،ولكل من له شكوى أو مظلمة ،ومن ح كل فلرد
خماطبللة السلللطات العامللة فيمللا يُعللرض للله مللن الشللؤون" .ويقللوم أم لراء املنللاط (احلكللام
اإلداريون) بدوٍر فاعل يف تعزيز ومحاية حقلوق اإلنسلان والتصلدي لالنتهاكلات ،حيلث
تضللمن نظللام املنللاط الصللادر ابألمللر امللكللي رقللم (أ )92/واتريللخ 1412/8/27ه،
املوافل ( 1992/3/2م) ،يف الفقللرة (ج) مللن املللادة ( )7أن علللى أملراء املنللاط كفالللة
حقللوق األف لراد وح لرايهتم ،وعللدم اختللاذ أي إج لراء ميللذ تل ل احلقللوق واحل لرايت إال يف
احلدود املقررة شرع ا ونظام ا.

ساشع ا -املساعدة والتعاو الدوليا
 -122صادق اململكة العربية السعودية على علدد ملن االتفاقيلات متعلددة األطلراف ،والثنائيلة
للتعاون القضائي واألمين مع العديد من الدول ،ومن أبرز تل االتفاقيات:


اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام



االتفاقية العربية لتسليم اجملرمني لعام (1952م1953-م).



االتفاقية العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود لعام (2010م)



االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات لعام (1986م)



اتفاقي للة تنفي للذ األحك للام واإلانابت واإلع للالانت القض للائية ب للدول جملللذ التعللاون ل للدول
اخلليج العربية عام 1417ه املواف (1996م).



اتفاقية الرايض للتعاون القضائي عام 1420ه املواف

(2004م).

(1999م).

فضالا عن عدد من االتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي واألمين مع عدد من دول العامل.
 -123تُعللد اململكللة يف مصللاف الللدول املاحنللة عامليلا يف إطللار املسللاعدات اإل،ائيللة واملسللاعدات
اإلنسللانية ،وهللي تقللدم مسللاعداهتا بشللكل ثنللائي مللن خللالل مؤسسللات مثللل الصللندوق السللعودي
للتنميللة ،ومركللز املل ل سلللمان ليغاثللة واألعمللال اإلنسللانية ،وبشل ٍ
لكل متعللدد مللن خللالل اهليئللات
الدولي للة ك للاألمم املتح للدة واإلقليمي للة مث للل البنل ل اإلس للالمي للتنمي للة .وق للد ش للهدت املس للاعدات
السللعودية زايدة يف حجمهللا وتغطيتهللا ال ُقطريللة ،حيللث ارتفللع إمجللايل املسللاعدات ارتفاع لا كب لريا يف
ع ل للام 2014م بنس ل للبة ( )230%مقارن ل للة ابلس ل للنة الس ل للابقة (2013م) م ل للن ( 4.3ملي ل للار دوالر
أمريكل للي إىل ( 14.5مليل للار دوالر أمريك للي) (مل للن  16مليل للار رايل س للعودي إىل  54مليل للار رايل
س ل للعودي) .وق ل للد اس ل للتفادت م ل للن مس ل للاعدات بش ل للقيها اإل ،ل للائي واإلنس ل للاين العدي ل للد م ل للن ال ل للدول
واملنظمللات الدوليللة واإلقليميللة ،وهللذه املسللاعدات  -بطبيعللة احلللال  -تللنعكذ إجيللاابا علللى أحلوال
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األطف للال وأس للرهم يف العدي للد م للن البل للدان ،مم للا يس للاهم يف ع للدم تعرض للهم جلل لرائم بي للع األطف للال،
واستغالهلم يف البغاء واملواد اإلابحية.
 -124وإض للافة إىل م للا تض للمنه التقري للر م للن معلوم للات ح للول املس للاعدات ال لليت ق للدمتها اململك للة
للمنظم للات ذات العالق للة كاليونيس لليم ،فق للد إنش للاء مرك ننز املل ننن س ننلما لعغاث ننة واألعم ننال
اإلنسننانية يف 1436/7/24ه ،املواف ل ( 2015/5/12م) ،وهللو مركللز دويل خمص ل لألعمللال
اإلغاثية واإلنسلانية الدوليلة يعملل علرب جمموعلة ملن اللربامج املصلممة وفل أحلدال النملاذج العامليلة
لكللي يكللون امتللدادا للللدور احليللوي الللذي لعبتلله بلرامج اإلغاثللة والعللون اللليت تقللدمها اململكللة العربيللة
السعودية للمجتمعات املنكوبة وذل ملساعدهتا ورفلع معاانهتلا لتعلي حيلاة كرميلة ،لدف توحيلد
العملل اإلغلاثي للمملكللة يف اخللارج ،والتنسلي بللني كافلة اجلهلات ذات العالقللة ابألعملال اإلغاثيللة
(احلكومية وغري احلكومية) يف اململكة .وفيما يلي جدول يوضا أنوا املشاريع اليت قلام لا املركلز
واملساعدات املقدمة يف إطارها:
مشاريع األمن الغذائي واإليواء وتنسي املخيمات
عدد املشاريع

92

عدد املستفيدين

23.278.317

إمجايل املبالط (ابلدوالر األمريكي)

345.598.694

عدد الشركاء

33

مشاريع التعليم واحلماية والتعايف املبكر
عدد املشاريع

15

عد املستفيدين

3.914.236

إمجايل املبالط (ابلدوالر األمريكي)

75.626.921

عدد الشركاء

12

مشاريع الصحة والتغذية واإلصحاح البيئي
عدد املشاريع

54

عدد املستفيدين

25.612.323

إمجايل املبالط (ابلدوالر األمريكي)

209.050.428

عدد الشركاء

47

مشاريع االتصاالت يف حاالت الطوارئ واخلدمات اللوجستية ودعم وتنسي العمليات اإلنسانية
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عدد املشاريع

9

عدد املستفيدين

15657

إمجايل املبالط (ابلدوالر األمريكي)

48.948.162

عدد الشركاء

4
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مشاريع األمن الغذائي واإليواء وتنسي املخيمات
اجملمو
إمجايل عدد املشاريع

170

إمجايل املبالط (ابلدوالر األمريكي)

679.224.205

إمجايل عدد الشركاء

96

 -125قام املركز إببرام اتفاقيات ملع العديلد ملن وكلاالت األملم املتحلدة املتخصصلة ،حيلث أبلرم
اتفاقيل لةا م للع اليونيس لليم بتكلف للة ق للدرها ( 29.600.000دوالر أمريك للي) ،كم للا أب للرم اتفاقل ل ا م للع
ب لرانمج األغذيللة العللاملي بتكلفللة قللدرها ( 125.248.945دوالر أمريكللي) ،ووقللع برانجم ل ا تنفيللذايا
مع منظمة الفاو بتكلفة قدرها ( 5.825.632دوالر أمريكلي) ،وبرانجملا تنفيلذايا آخلر ملع منظملة
الصل للحة بتكلفل للة قل للدرها ( 22.197.163دوالر أمريكل للي) ،وبرانجم ل لا تنفيل للذاي مل للع ب ل لرانمج األمل للم
املتحدة اإل،ائي بتكلفة قدرها ( 1.743.200دوالر أمريكي) ،واملفوضية السلامية لألملم املتحلدة
لشؤون الالجئني بتكلفة قدرها ( 31.000.000دوالر أمريكي).
 -126ةسلليذ بلرانمج اخلللليج العللريب للتنميللة (أجفنللد) حيللث قامل اململكللة إىل جانللب الللدول
اخلليجي للة األخ للرى بتأسيس لله من للذ ع للام (1981م) ،مل لؤازرة املنظم للات اإلنس للانية واإل،ائي للة التابع للة
لألمللم املتحللدة .ويهللدف إىل دعللم جهللود التنميللة البش لرية مللع إيللالء عنايللة أكللرب ابألف لراد األكثللر
احتياجا يف الدول النامية ،وخاصة النساء واألطفال .وقد أسلهم (أجفنلد) منلذ ةسيسله يف إنشلاء
ودعم ومتويل ( )1466يف ٍ
عدد من الدول النامية.
 -127ش للارك اململك للة يف القم للة الدولي للة حلماي للة ض للحااي االس للتغالل اجلنسللي لألطف للال عل للى
اإلنرتن ل يف دورتيهللا األوىل والثاني للة يف كللل م للن لنللدن وأبللو ظ ل  ،وأعلن ل اململك للة عزمهللا علللى
االنضمام ملبادرة "حنن حنمي" ( )We Protectملكافحة االستغالل اجلنسلي لألطفلال علرب اإلنرتنل
واملزمع إطالقها بشكل رمسي يف عام 2017م.
 -128ش للارك اململك للة يف إع للداد االسل لرتاتيجية العربي للة ملكافح للة جل لرائم االجت للار ابألش للخاص
الصل للادرة وفق ل لا لق ل لرار جملل للذ وزراء العل للدل العل للرب رقل للم ق-879د 27واتريل للخ 1433/3/22ه
املواف (2012/2/15م) والقانون العريب االسرتشادي ملكافحة جرمية االجتار ابألشلخاص اللذي
اعتم ل ل ل للده جمل ل ل ل للذ وزراء الع ل ل ل للدل الع ل ل ل للرب يف دورت ل ل ل لله ( )21بت ل ل ل للاريخ 1426/10/28ه املوافل ل ل ل ل
(2005/11/29م) وجمل ل ل لذ وزراء الداخلي ل للة الع ل للرب يف دورت ل لله ( )23لع ل للام 2006م واملع ل للدل
وج ل ل ل ل للب ق ل ل ل ل لرار وزراء الع ل ل ل ل للدل الع ل ل ل ل للرب رق ل ل ل ل للم -920د  28واتري ل ل ل ل للخ 1434/1/2ه املوافل ل ل ل ل ل
(2012/11/26م) ،وكللذل القللانون االسرتشللادي املوحللد ملكافحللة االجتللار ابألشللخاص والللذي
اعتمده اجمللذ األعلى للدول جمللذ التعلاون لللدول اخللليج العربيلة يف دورتله ()27الليت عقلدت يف
الرايض بتاريخ 1427/11/19ه املواف (2006/9/10م).
 -129جتللدر اإلشللارة إىل أن املشللاريع املشللرتكة مللع منظمللة اليونيسلليم ابململكللة انبث ل عنهللا -
انطالقل ا مللن االسلرتاتيجية الوطنيللة للطفولللة ابململكللة  -مجلللة مللن اللربامج مللن أبرزهللا :بلرامج توعيللة
أف لراد اجملتمللع واملهنيللني ابتفاقيللة حقللوق الطفللل ،ودراسللة وصللفية لوضللع رايض األطفللال ابململكللة،
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ومشرو توعية األسرة واجملتمع آباثر وخماطر اإلساءة لألطفال ،ودراسة الوضع اللراهن للطفوللة يف
اململكة.
 -130عقد يف اململكة امللتقى الوطين للوقاية من االستغالل اجلنسي لألطفال علرب اإلنرتنل -
كم للا أُش للري إلي لله يف الفق للرة  71م للن التقري للر  -خ للالل امل للدة م للن 1438/2/17-15ه ،املوافل ل
(2016/11/17-15م) ،برعايللة ومشللاركة صللاحب السللمو امللكللي ويل العهللد ،وزيللر الداخليللة.
وقللد ش للارك يف امل لؤمتر ع للدد م للن ال للدول ،واملنظم للات وااليللات اإلقليمي للة والدولي للة ومنه للا الش للرطة
الدولية (اإلنرتبول) ،ومكتب األمم املتحدة املعين ابجلرمية.

خامتة
 -131يعرض هذا التقرير األويل بعض اجلهود اليت بذلتها اململكة العربية السعودية ،واإلجنلازات
اليت حتقق  ،لتنفيذ أحكام الربوتوكول .وجتدر اإلشارة إىل أنله قلد اُسلتبعدت علدد ملن املعلوملات
اليت سب للمملكلة تفصليلها يف التقريلر اللدوري اجللامع لتقريريهلا (الثاللث والرابلع) اخللاص ابتفاقيلة
حقوق الطفل املشار إليه يف ثنااي هذا التقرير .وتؤكلد اململكلة أهنلا ماضلية قلدما حنلو حتقيل أفضلل
املستوايت يف جمال تعزيز ومحاية حقوق الطفل.
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