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ض(CAT/C/Q/2/Add.1)ضار   يةهضارسة  د هضعقةىضقائ ةهضار سةائلإجا اتضار  قكةهضضض
ض(CAT/C/SAU/2)يضفيضإطارضار ظ ضفيضت    لاضارد ريضارثان

ض
ضة دةهضض

 
تتضــــــــمن هــــــــذه الوثيقــــــــة لجابــــــــاي وتلىيقــــــــاي املمى ــــــــة اللربيــــــــة الســــــــلودية عىــــــــ  قا مــــــــة  -1

 9الصـادرة عـن الىةنـة امللنيـة ضناهضـة التلـذير ا دوراـا السادسـة وا مسـرت  ـالل ال ـ ة  املسا ل
، وجتــــدر اةشــــارة ل  أنــــ  قــــد (CAT/C/Q/2/Add.1)م ا الوثيقــــة رقــــم 2015ديســــمرب  9 -نــــوفمرب 

وق مت اختاذ وحتديث اللديـد مـن التـدابل التعـريلية واةجرا يـة الراميـة ل  تلايـا مبـادت وقـماناي  قـ
اةنســـــان ضـــــا فيلـــــا ااقـــــوق الـــــ  تضـــــمنتلا االت اقيـــــة، وســـــيتم اســـــتلرا  هـــــذه التـــــدابل ا ملـــــر  
اةجابـــاي عىـــ  قا مـــة املســـا ل. ومـــن أبـــر  هـــذه التـــدابل يـــدور ن ـــام اةجـــرا اي ا اا يـــة ا ديـــد 

م( )مرفــــ  26/11/2013ه املوافــــ  )22/1/1435( وتــــاريخ 2ضوجــــر املرســــوم املى ــــي رقــــم )م/
املواد الـــ  وردي ا تقريـــر املمى ـــة الدـــا  ومت تلـــديىلا أو تليـــل ترقيملـــا ا الن ـــام ا ديـــد، قا مـــة بـــ

وال قــراي املتلىقــة  ــا ا التقريــر(،  مــا يــدري الال حــة التن يذيــة لن ــام اةجــرا اي ا اا يــة ضوجــر 
 م(، وألغـــــرا 12/1/2015ه املوافـــــ  )21/3/1436( وتـــــاريخ 142قـــــرار لىـــــر الـــــو را  رقـــــم )

(، مـن قبــل  نـة مناهضــة التلـذير ا دوراــا الســابلة CAT/C/SAU/2الن ـر ا تقريــر املمى ـة الدــا  )
م، تقـــدم املمى ـــة وثيقـــة تتضـــمن مـــا مت تلديىـــ  مـــن أ  ـــام الن ـــام الـــ  2015وا مســـرت ا لبريـــل 

ذه املـــذ رة، أشـــل لليلـــا ا التقريـــر، وتلىـــر ل  الىةنـــة املـــوقرة اعتمادهـــا ونعـــرها  مرفـــ  لىتقريـــر و ـــ
 وفيما يىي لجاباي املمى ة عى  قا مة املسا ل حبسر ترتيبلا ا الوثيقة.

ضض
ض(ضةوضقائ هضار سائلض1اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض

 
ــــ  ضوجــــر أ  ــــام  -2 ــــ  املمى ــــة ا التقريــــر، فــــلن التلــــذير لــــرم وملاقــــر  عىي تأ يــــدا  ملــــا ذ رت

( 2املــادة )  تضــمنت ومــن ذلــ  مــاحت ــر أن مــة املمى ــة التلــذير اميــ  أشــ ال ، العــريلة اةســالمية، و 
تلريضـــ  لىتلـــذير أو  ليــذا  املقبـــو  عىيـــ  جســديا  أو ملنويـــا  الـــ  حت ـــر  مــن ن ـــام اةجـــرا اي ا اا يــة

( 43لى رامـــــــــــة، و ــــــــــــذل  األ  ـــــــــــام الــــــــــــواردة ا املرســـــــــــوم املى ــــــــــــي رقــــــــــــم )امللامىـــــــــــة امللينــــــــــــة  أو
م(، الـــ  نصـــت عىـــ  عقوبـــاي تصـــل ل  الســـةن 16/6/1958ه املوافـــ  )29/11/1377 وتـــاريخ
( ســـنواي ل ـــل مو ـــك ثبـــت ارت ابـــ  ةســـا ة ملامىـــة أو ل ـــراه باســـم الو ي ـــة  التلـــذير 10مـــدة )

 القسوة ويد ل قمن ذل  التن يل،  ما نص عى     من أياب  قرر ا التلويض املناسر.  أو

( مــن االت اقيــة عــل اعتبــار ا اةنــار القــانو  1ملــادة ) مــا أن تلريــك التلــذير الــوارد ا ا -3
 -بانضـمام املمى ـة لليلـا  -لتلايا ومحاية  قوق اةنسـان ا املمى ـة باعتبـار أن االت اقيـة أيـبحت 

ــــدا ىي، وم ــــن اال تةــــاا  ــــا أمــــام ا ــــا م،  مــــا أن انضــــمام املمى ــــة ل   جــــا ا  مــــن ن املــــا ال
لقانونيـــة )مرســـوم مى ـــي( الـــ  تصـــدر  ـــا التعـــريلاي الوننيـــة وذلـــ  االت اقيـــاي يـــتم بـــذاي األداة ا
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( من الن ـام األساسـي لىح ـم،  مـا يؤ ـد هـذا املبـدأ مـا تضـمنت  لجـرا اي 70نبقا  أل  ام املادة )
ه 14/8/1431( وتــــــاريخ 287عقــــــد االت اقيــــــاي الدوليــــــة الصــــــادرة بقــــــرار لىــــــر الــــــو را  رقــــــم )

(،  يــث نصــت عىــ  أن  تت ــذ 11( مــن املــادة )1ل قــرة )م( وخبايــة مــا ورد ا ا26/7/2010)
اةجــرا اي الال مـة لتن يــذها ضــا يضــمن الوفــا   -عنــد د ــول االت اقيـة  يــا الن ــاذ  -ا لـاي امللنيــة 

اميــ  التاامــاي املمى ــة امل تبــة عىيلــا .  مــا يــدري تلىيمــاي ر ــير هي ــة التحقيــ  واالدعــا  اللــام 
الســتناد عىــ  امل ــاهيم والتلري ــاي الــواردة ا االت اقيــاي والربتو ــوالي الــ  )النيابــة اللامــة( املتضــمنة ا

( مــــن تن يملــــا 5أيـــبحت املمى ــــة نرفــــا  فيلــــا.  مــــا تقــــوم هي ـــة  قــــوق اةنســــان ضوجــــر املــــادة )
ضراجلـــة األن مـــة باســـتمرار لىن ـــر ا مـــد  ات اقلـــا مـــ  مـــا التامـــت بـــ  املمى ـــة مـــن امللـــايل الدوليـــة 

وجيــر   اليــا  دراســة معــروز ن ــام جاا ــي  ــرا م لســا ة اســتلمال الســىلة ضــا فيلــا  .اقــوق اةنســان
 ( من االت اقية.1جرمة التلذير، وقد راع  معروز الن ام م لوم التلذير الوارد ا املادة )

ضض
ض(ضض2اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض

 
واالعتــدا  اللمــد(  لن اللقوبــاي البدنيــة املقــررة عىــ  جــرا م القصــات )جــرا م القتــل اللمــد -4

وااــدود )عقوبــاي عــددة ا القــر ن ال ــرل والســنة النبويــة(ة ال اىــ  أت ســىلة ا الدولــة تلــديىلا 
أو ليقافلــا باعتبــار أن العــريلة اةســالمية قــد نصـــت عىيلــا بنصــوتت قانلــة ال تقبــل التأويــل، وهـــي 

الن ــــر القضــــا ي ل  لســــقاط عصــــورة  ا جــــرا م عــــددة ا ويــــ لا وعقوبتلــــا ونــــرق لثبااــــا. وميــــل 
اللقوبـــة ااديـــة انلالقـــا  مـــن املبـــدأ العـــرعي  لدر"وا ااـــدود بالعـــبلاي . وم ـــن يـــدور الل ـــو مـــن 
أوليــا  الــدم أو أ ــدهم ا ا ــرا م الــ  جيــر فيلــا القصــات باعتبــاره  قعــا  ايعــا  ــم ال ينــا علم فيــ  

لم. وفيمــــا يتلىــــ  باللقوبــــاي أ ــــد،  يــــث تســــقا عقوبــــة القصــــات عــــن ا ــــا  بتنــــا ل وا ــــد مــــن
ــــة ا تيــــار اللقوبــــة املناســــبة مــــن نا  ــــةت مــــن  ــــة فقــــد تر ــــت العــــريلة اةســــالمية لىقاقــــي  ري التلايري
ــــو  األمــــر  ــــاي تأ ــــذ ا االعتبــــار ال ــــروص املوقــــوعية والع صــــية لىةرمــــة،  مــــا أعلــــت ل اللقوب

نــا  لــبلض ا ــرا م التلايريــة، )املىــ (  ــ  الل ــو، وقــد تضــمن عــدد مــن القــوانرت ا اا يــة ا ايــة تقني
مدــل ن ــام م افحـــة جــرا م امل ــدراي واملـــؤثراي اللقىيــة، ون ــام م افحـــة جــرا م امللىوماتيــة، ون ـــام 
م افحــة غســل األمــوال، ون ــام األســىحة والــذ ا ر، والن ــام ا اا ــي  ــرا م التاويــر، ون ــام م افحــة 

 من القوانرت ا اا ية. جرا م االجتار باألش ات، ون ام م افحة الرشوة، وغلها

م( القاقـــي 29/11/2014ه )7/2/1436وتـــاريخ  20وقـــد يـــدر األمـــر املى ـــي رقـــم أ/ -5
بت ــــوين  نــــة ختــــتص بلعــــداد معــــروز  مدونــــة األ  ــــام القضــــا ية  ا املوقــــوعاي العــــرعية ذاي 
اللالقــة بالقضــا  عىــ  أن تصــنك عىــ  هي ــة مــواد قــمن أبــواش ال قــ  اةســالمي، ويعــتمل معــروز 

 ملدونة عى  تقنرت وتدوين لىةرا م واللقوباي.ا

لن اللقوباي املقـررة ضوجـر أ  ـام العـريلة اةسـالمية ال تـد ل ا م لـوم التلـذير الـذت تضـمنت   -6
 ( من االت اقية، م  مال  ة أن السىلاي اةدارية ا املمى ة ال اى  فر  أت عقوباي بدنية.1املادة )
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ض(3اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض
 
لن مـا أشـل لليـ  ا تقريـر املمى ـة يعـمل جـرا م تنـدرا ا م لـوم التلـذير، اداـم فيلـا عـدد   -7

ـــــرت بتن يـــــذ القـــــانون مـــــن عســـــ ريرت ومـــــدنيرتة تبلـــــا  للبيلـــــة اال تصايـــــاي  مـــــن األشـــــ ات امللني
وامللمـــاي املو ىـــة للـــيلم، وذلـــ  ا لنـــار مـــا نصـــت عىيـــ  أن مـــة املمى ـــة، و ايـــة املرســـوم املى ـــي 

 م(.1958ه )1377( للام 43) رقم
ضض

ض(4اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض
 
الســةون ودور التوقيــك لىت تــيجل مــن ا لــاي التن يذيــة والقضــا ية  مــا هــو موقــ   مجيــ ختضــ   -8

ا التقريـــــر، وتقـــــوم هي ـــــة التحقيـــــ  واالدعـــــا  اللـــــام بالرقابـــــة والت تـــــيجل عىـــــ  الســـــةون ودور التوقيـــــك ا 
 (38)، وذلـــ  وفـــ  املـــادة شـــ اواهم واالســـتماز ل وقـــت، واالتصـــال املباشـــر بالســـةنا  واملوقـــوفرت  أت

 لن ـــام اةجـــرا اي ا اا يـــة، الصـــادرة ( مـــن الال حـــة التن يذيـــة25مـــن ن ـــام اةجـــرا اي ا اا يـــة واملـــادة )
هي ــة ت ســلىم(. مــا 12/1/2015املوافــ  ) ه21/3/1436( وتــاريخ 142بقــرار لىــر الــو را  رقــم )
اســـتقبال ومـــن ذلـــ   ،الوســـا ل مجيـــ اســـتقبال العـــ او  مـــن أت شـــ ص عـــرب  التحقيـــ  واالدعـــا  اللـــام
عــــن  ا مواقــــ  التوايــــل االجتمــــاعي، فضــــال  و ســــابااا ل ــــ و ، موقــــ  ا ي ــــة اةالعـــ او  مــــن  ــــالل 

. جــرا اي ا اا يــة( مــن ن ــام اة40لىمــادة ) هات يــا  أو ورقيــا  أو  ضــوريا  وذلــ  لن ــاذا   اســتقبال العــ و 
أن يقـــدم شـــ واه ا أت وقـــت ل   الن ـــام مـــن ذاي( 39) ضوجـــر املـــادة  مـــا أن لىســـةرت أو املوقـــوص

، ويلىــــر منــــ  لبالغلــــا ل  عضــــو هي ــــة التحقيــــ  واالدعــــا  ةمــــدير الســــةن أو التوقيــــك  تابــــة أو شــــ اه
لــذل ، وتاويــد مقــدملا ضــا يدبــت اللــام، وعىــ  املــدير قبو ــا ولبالغلــا ا ااــال بلــد لثبااــا ا ســةل يلــد 

 وقــد جــا  ا ( مــن الن ــام.119وفــ  املــادة ) األ ــوال يــارة مو ىــ  ا  ــل  لىمحــامي  مــا م ــنتســىملا،  
 ما يىي: -املعار لليلا أعاله  - ( من الال حة التن يذية لن ام اةجرا اي ا اا ية25)املادة 

لرقابـة وت تـيجل ا ي ـة  -ملمـا ومـا ا    -خيض   ل م ـان  صـص لىتوقيـك أو السـةن  • 
 ةوف  هذا الن ام ون ام هي ة التحقي  واالدعا  اللام

عىــ  لدارة التوقيــك رفــ  بيــان يــومي ل  ا ي ــة بأمســا  املوقــوفرت، وأوقــاي تــوقي لم، وأســباب ،  • 
 ةواملدة ال  أمضاها  ل منلم

م ــــان التوقيــــك ن ســــةل الســــةن أو ســــةل عىــــ  لدارة الســــةن ولدارة التوقيــــك أن تضــــم   • 
 -حبســـر اال ـــوال  -( مـــن الن ـــام اســـم املســـةون أو املوقـــوص 38املعـــار لليـــ  ا املـــادة )

وتــاريخ ســةن  أو توقي ــ  ومدتــ ، ورقــم اا ــم الصــادر حبــ  ا  ــوم عىيــ  وتارخيــ ، ورقــم أمــر 
 ةالتوقيك أو تن يذ السةن وتارخي ، وا لة ال  أمري ب 

ــــة، وي ــــون 38دة )الســــةالي املعــــار لليلــــا ا املــــا •  ــــة أو لل  وني ( مــــن الن ــــام ت ــــون ورقي
 االتصال باملسةونرت أو املوقوفرت ومساز ش واهم بأت نريقة مناسبة حتددها ا ي ة.
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( عىــــــ  لدارة أت ســــــةن أو توقيــــــك قبــــــول 37 مــــــا   ــــــر ن ــــــام اةجــــــرا اي ا اا يــــــة ا املــــــادة )
ة خمتصـة، وأال تبقيـ  بلـد انقضـا  املـدة لنسان لال بأمر مسـبر وعـدد املـدة، وموقـ  عىيـ  مـن جلـ أت

ا ـددة ا هــذا األمـر.  مــا يقبــل اةبـال  عــن وجـود مســةون أو موقــوص بصـ ة غــل معــروعة أو ا 
أت م ــــان غــــل خمصــــص لىســــةن أو التوقيــــك معــــافلة  أو  تابــــة  ولــــو   ي ــــن لىمبىــــ  مصــــىحة ا 

ون الــبال  وذلــ  وفــ  مــا ورد ذلــ ، ويلــد عضــرا  يعــتمل عىــ  البيانــاي الع صــية لىمبىــ ، ومضــم
 ( من الال حة التن يذية لن ام اةجرا اي ا اا ية.27ا املادة )

ــــا اا اي التأديبيــــة، ولقــــافة ل  مــــا ذ ــــر ا التقريــــر ا ال قــــراي ) -9 ، 58، 57وفيمــــا يتلىــــ  ب
مـا يتلىـ   (، فلنـ  يـتم مسـا لة اللسـ ريرت تأديبيـا  وفقـا  لن ـام قـواي األمـن الـدا ىي. أمـا61، 60، 59

( عقوبــاي توقــ  عىــ  املو ـــك 32بــاملو  رت املــدنيرت، فقــد تضــمن ن ــام تأديــر املــو  رت ا مادتــ  )
امل ـــالك تصـــل ل   ـــد ال صـــل مـــن الو ي ـــة، مـــ  عـــدم اة ـــالل برفـــ  الـــدعو  ا نا يـــة أو الـــدعو  

أ ــد مــن األفــراد ( مــن الن ــام. وا هــذا الســياق، ينبلــي التأ يــد عىــ  أنــ  ال 31املدنيــة حبســر املــادة )
امل ى ـــرت بلن ـــاذ القـــانون ضنـــأ  عـــن املســـؤولية ا  ـــال ارت ابـــ  أت انتلـــا  أو  ـــ  جتـــاو  لىضـــماناي 
الــ    ىلــا الن ــام لىموقــوفرت والســةنا ، ويعــ ل لشــراص هي ــة التحقيــ  واالدعــا  اللــام، وهي ــة  قــوق 

يـــك وسارســـتلا  ـــذا الـــدور مـــن اةنســـان، وا مليـــة الوننيـــة اقـــوق اةنســـان عىـــ  الســـةون ودور التوق
  الل الوسا ل ال  ذ ري ا التقرير وهذه املذ رة قمانة للدم اةفالي من اللقاش.

وفيمــا يتلىــ  بتلــديل ن ــام اةجــرا اي ا اا يــة، فقــد مت حتــديث الن ــام ويــدر ضوجــر املرســوم  -10
لديـد مـن الضـماناي متضـمنا  ال م26/11/2013ه املوافـ  22/1/1435( وتـاريخ 2)م/املى ي رقـم 

 من  عى  أن : (4)ا املادة  قد نص الن امو اةقافية ال  تلا   قوق املوقوفرت والسةنا . 

 ةحي  ل ل متلم أن يستلرت بو يل أو عام لىدفاز عن  ا مر ى  التحقي  وا ا مة • 

   تبرت لوا   هذا الن ام  قوق املتلم الواجر التلريك  ا. • 

جيـــر أن يلـــر ص عىـــ  أنـــ  ( 22ا املـــادة ) ن ـــام اةجـــرا اي ا اا يـــةلالتن يذيـــة الال حـــة  نصـــت وقـــد
 املتلم عند القبض عىي  أو توقي   ضا يأيت:

 ةأسباش القبض عىي  أو توقي   • 
 ة ق  ا االستلانة بو يل أو عام ا مر ى  التحقي  وا ا مة • 
 توقي  . ق  ا االتصال ضن ير  لبالغ  بالقبض عىي  أو  • 

 . ويؤ ـذ توقيــ  املـتلم ضــا ي يــد عىمـ  حبقوقــ  املـذ ورة أعــاله، فــلن رفـض التوقيــ  فيحـرر عضــر بــذل 
م بالتقيــــد 2015وقــــد يــــدري تلىيمــــاي ر ــــير هي ــــة التحقيــــ  واالدعــــا  اللــــام )النيابــــة اللامــــة( ا 
( 23ا املــادة )بتضــمرت أوراق القضــية مــا ي يــد تلريــك املــتلم حبقوقــ  املــذ ورة.  مــا نصــت الال حــة 

 .مد  ن املوقوص من االتصال ضن ير  لبالغ عى  أن 
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( مــن الن ــام عىــ  أنــ   جيــر عنــد توقيــك املــتلم أن يســىم أيــل 115 مــا نصــت املــادة ) -11
أمـــر التوقيـــك ل  مـــدير التوقيـــك بلـــد توقيلـــ  عىـــ  يـــورة هـــذا األمـــر بالتســـىم. ولىموقـــوص ا تيانيـــا  

اديـــد التوقيـــك، ويقـــدم الـــت ىم ل  ر ـــير دا ـــرة التحقيـــ  التـــاب   ـــا  الـــت ىم مـــن أمـــر توقي ـــ ، أو أمـــر
ا قــ ، أو ر ــير ال ــرز، أو ر ــير ا ي ــة،  ســر األ ــوال ويبــت فيــ   ــالل  ســة أيــام مــن تــاريخ 

( مـــن الن ـــام عىـــ  أنـــ   جيـــر عىـــ  املـــتلم ا ا ـــرا م ال بـــلة أن 139تقدمـــ   وقـــد نصـــت املـــادة )
مــ  عــدم اة ــالل حبقــ  ا االســتلانة ضــن يــداف  عنــ ، ولذا   ي ــن لديــ  حيضــر بن ســ  أمــام ا  مــة 

املقــدرة املاليــة ا االســتلانة ضحــام، فىــ  أن يلىــر مــن ا  مــة أن تنــدش لــ  عاميــا  لىــدفاز عنــ  عىــ  
ن قــة الدولــة وفقــا  ملــا تبينــ  الال حــة. أمــا ا ا ــرا م األ ــر  فيةــو  لــ  أن ينيــر عنــ  و ــيال  أو عاميــا  

 لتقدل دفاع ، ولىمح مة ا  ل األ وال أن تأمر حبضوره ش صيا  أماملا .

فـــلن ضوفيمـــا يتلىـــ  ضراقبـــة تاويـــد املســـؤولرت ل شـــ ات ا ـــرومرت مـــن  ريـــاام بالضـــماناي، -12
( مــن 21املــادة ) امللىومــاي ا ايــة بــاملوقوفرت والســةنا  تــدون ا ســةالي  ايــة، وقــد تضــمنت

جيـــر أن يعــتمل أمـــر القـــبض املعــار لليـــ  ا املـــادة أنــ  م اةجـــرا اي ا اا يـــة الال حــة التن يذيـــة لن ــا
)الدالدـــة والدالثـــرت( واملـــادة )ا امســـة والدالثـــرت( مـــن الن ـــام عىـــ  تـــاريخ األمـــر، واســـم مـــن أيـــدره، 

ـــ ، واســـم املـــتلم، ولقبـــ   والتلمـــةمل املســـندة لليـــ ، ومـــا يتـــوافر مـــن  -ضـــا يايـــل التباســـ  بلـــله  -وو ي ت
 ماي عن ملنت ، وم ان لقامت ، وجنسيت .ملىو 

وبنا  عىي ، فـلن ا  ـل سـةن أو دار توقيـك سـةالي تـدو ن فيلـا ملىومـاي  ـل مـن يـودز  -13
فيلــــــا وتعــــــمل )اســـــــم الســــــةرت أو املوقــــــوص، وتـــــــاريخ د ولــــــ  ووقتــــــ ، وقضـــــــيت ، ومــــــدة الســـــــةن 

ي القانونيــــة ةيقافــــ (.  التوقيــــك، وا لــــة الــــ  أيــــدري أمــــر توقي ــــ  لذا  ــــان موقوفــــا ، واملســــوغا أو
أن هنــا  مرا ــا يــحية ا الســةون ودور التوقيــك، جيــرت فيلــا فحــص شــامل االــة الســةرت   مــا
املوقوص الصحية. وجتدر اةشارة ل  أن هـذه السـةالي ختضـ  ملراجلـة دا مـة مـن هي ـة التحقيـ   أو

ــا لل  و  نيعــا متلــورا  تــدرا فيــ  مجيــ  واالدعــا  اللــام. وقــد اعتمــدي هي ــة التحقيــ  واالدعــا  اللــام ن ام 
لجــــرا اي التحقيــــ ، وبيانــــاي  امىــــة عــــن املتلمــــرت والتلمــــة، ومســــتند التوقيــــك ولجرا اتــــ ، وتســــلم 
املتابلــة ايليــة لءجــرا اي ا تلايــا الرقابــة والتحقــ  مــن يــحة اةجــرا اي ضــا ا ذلــ  مــدد التوقيــك 

 ـةة  ليـا  عـن أت مـتلم شـارفت مـدة توقي ـ  ومد  ن اميتلـا، ويدعـلر ا قـ  ور ـير الـدا رة ور ـير ا ي
 الن امية عى  االنتلا  الختاذ اةجرا اي الال مة لتمديد توقيك املتلم أو لنالق سرا  . 

االســــتةواش عمــــل مــــن أعمــــال التحقيــــ  عــــاط  باللديــــد مــــن الضــــماناية فــــال يقــــوم بــــ   -14
الضـبا ا نـا ي لىقيـام بـ ، وذلـ   أعضا  هي ة التحقي  واالدعا  اللام، وال جيو   ـم نـدش رجـال لال

( مــن ن ــام اةجــرا اي ا اا يــة. وال يــتم مباشــرة االســتةواش لال ا مقــر 66، 34، 13وفــ  املــواد )
التحقيــ   ض اتــر وفيمــا يتلىــ  ( مــن الن ــام ن ســ .102هي ـة التحقيــ  واالدعــا  اللــام وفقــا  لىمــادة )

دا ــل تر يـر  ـاملاي تى ايونيـة ملر ىـة األو  مــن ا ا ي ـة أهنـتفقـد ، الـ  يـتم فيلـا اسـتةواش املــتلم
، ويلتــد ضــا توثقـ  هــذه األجلـاة  بي نــة عنــد تسـةل مــا يــدور فيلـا بالصــوي والصـورة م اتـر التحقيــ 

 ريد أو تىقي لدعا  ضمارسة سو  ملامىة أو تلذير.
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جــرا اي وفيمــا يتلىــ  حبــ  املــتلم ا تو يــل عــام، فــلن هــذا ااــ  م  ــول ضوجــر ن ــام اة -15
ا اا ية وفقا  ملا أشل لليـ  ا التقريـر وا هـذه املـذ رة، ولن بلم ـان أت مـتلم يـدعي  رمانـ  مـن هـذا 
ااــــ  الىةــــو  ل  وســــا ل االنتصــــاص وا مقــــدمتلا القضــــا ، وا لــــاي امل تصــــة،  لي ــــة التحقيــــ  

ل تقــدل شــ واه واالدعــا  اللــام، وهي ــة  قــوق اةنســان، وا مليــة الوننيــة اقــوق اةنســان مــن  ــال
مراســــىة، أو  ــــالل  يــــاراي تىــــ  ا لــــاي، أو بتســــىيملا مل اتبلــــا الدا مــــة ا الســــةون، وتســــليال  

( مــن الال حـــة التن يذيــة لن ــام اةجـــرا اي ا اا يــة أن لىمحقـــ  أن 71لــذل  فقــد تضـــمنت املــادة )
اي هي ـة التحقيـ  يدبت ا عضر  ات تو يـل املـتلم  اميـ  ا مر ىـة التحقيـ ، وقـد أوجبـت تلىيمـ

واالدعــا  اللــام عىــ  ا ققــرت اللمــل عىــ  لن ــاذ   ــم هــذه املــادة لذا  ــان املــتلم موقوفــا . و مــا هــو 
موقـــ  ا التقريـــر وهـــذه املـــذ رة فلنـــ  ال جرمـــة وال عقوبـــة لال بـــنص، وال عقـــاش لال عىـــ  األفلـــال 

 لىح م.( من الن ام األساسي 38الال قة لىنص الن امي  ما ورد ا املادة )

وقـــد أنعــــأي املديريـــة اللامــــة لىســــةون لداراي اقـــوق اةنســــان تــــرتبا مباشـــرة ضــــدير عــــام  -16
الســةون وذلــ   تــدبل لدارت دا ــل الســةون لتلايــا الــوعي لــد  منســول املديريــة اللامــة لىســةون 

 بااقوق والضماناي املتلىقة ضلام أعما م، ومواجلة أت انتلا اي وملا تلا وف  األن مة.
ضض

ض(5اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض
 
ــــة بعــــأن أعــــداد املوقــــوفرت ا ســــةون املبا ــــث، ومــــا مت مــــن  -17 فيمــــا يتلىــــ  بامللىومــــاي امللىوب

لجــرا اي بعــأهنم، فــلن اةنــالز عىيلــا متــاخ لىةميــ  مــن  ــالل موقــ  لل ــ و  عىــ  شــب ة اةن نــت 
   يــــــث يــــــتم حتــــــديث هــــــذه www.nafethah.gov.saمت لنعــــــا"ه  ــــــذا اللــــــر  باســــــم  نافــــــذة توايــــــل 

امللىومــاي بعــ لت يــومي، ومــن بــرت ا ــدماي الــ  يقــدملا هــذا املوقــ : عــر  بيانــاي وملىومــاي عــن 
مجيــــ  املوقــــوفرت أو موقــــوص ملــــرت، و ــــدماي التوايــــل اةل ــــ و  بــــرت املوقــــوفرت وذويلــــم، ونىبــــاي 

و ــــــدماي التنبيــــــ   الايــــــارة، وتقــــــدل نىبــــــاي ا ــــــروا املؤقــــــت، وتقــــــدل نىبــــــاي الن قــــــاي األســــــرية،
 واةشلاراي، و دماي الع او  واملق  اي، واأل بار وال لالياي ذاي اللالقة.
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( مـــن ن ـــام جـــرا م اةرهـــاش واويىـــ   ـــددي مـــدة اةيقـــاص 5وا ـــدير بالـــذ ر أن املـــادة ) -18
ت ال يايــد عىــ  ســتة أشــلر، و لــة التحقيــ  اديــد مــدة اةيقــاص ل  ســتة أشــلر أ ــر  لذا تلىبــ ضــا

لجـــرا اي التحقيـــ  ذلـــ ، وا ااـــاالي الـــ  تتلىـــر التوقيـــك مـــدة أنـــول يرفـــ  األمـــر ل  ا  مـــة 
امل تصة لتقرر ما تراه ا شـأن التمديـد. وفيمـا يتلىـ  بالسـىلة امل تصـة بالرقابـة عىـ  السـةون ودور 

ضـــا ية التوقيـــك ا املبا ـــث، فلهنـــا ختضـــ   للهـــا مـــن الســـةون ودور التوقيـــك لرقابـــة الســـىلاي الق
 والتن يذية وف  ما مت ليضا   ا هذه املذ رة.

وبالنســـبة لىموقـــوفرت والســـةنا  ا ســـةون املبا ـــث ودور التوقيـــك التابلـــة  ـــا، فـــلن أمـــا ن  -19
ليقــافلم أو ســةنلم متــاخ ملرفتلــا لىةميــ  مــن  ــالل موقــ   نافــذة توايــل  املعــار لليــ  ا ال قــرة 

ا  واملوقوفـــون  لـــلهم مـــن الســـةنا  أو املوقـــوفرت اميـــ  ( أو الوســـا ل األ ـــر . ويتمتـــ  الســـةن17)
الضــماناي الـــ    ىلــا  ـــم ن ـــام اةجــرا اي ا اا يـــة وفــ  مـــا مت توقـــيح  ا التقريــر وا ثنايـــا هـــذه 
املذ رة. وفيما يتلىـ  بالايـاراي، فـيم من مـن ذلـ  ذوت املوقـوفرت أو املسـةونرت ومـن مـدىلم، وقـد مت 

ل الـــ  اــدص ل  تســليىلا  تقــدل نىبــاي الايـــارة مــن  ــالل موقــ  )نافـــذة اختــاذ اللديــد مــن التــداب
توايــل(، وال حيــرم الســةرت أو املوقــوص مــن  قــ  ا الايــارة، وتو يــل عــام والتوايــل ملــ . باةقــافة 

 ل  ما أشل للي  من قماناي وف  ما مت ليضا   ا التقرير وهذه املذ رة.
ضض

ض(6اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض
 
أدنعــ ت ا  مــة ا اا يــة املت صصــة بقــرار مــن اقىــر األعىــ  لىقضــا  امل ــتص وفقــا  لن ــام  -20

القضــا  بلنعــا  ا ــا م وحتديــد ا تصايــلا امل ــا  والنــوعي أو دللــا أو لللا لــا، ويلــد لنعــا  هــذه 
ملمى ــة.  ا  مــة مــن التــدابل املت ــذة لتلايــا اللدالــة النــاجاة، فلــي قــمن من ومــة القضــا  اللــام ا ا

ه 24/2/1435وتــاريخ  16 مــا لن ن ــام جــرا م اةرهــاش واويىــ  الصــادر باملرســوم املى ــي رقــم م/
م(ة يأ ــذ ضبــدأ م افحــة جــرا م اةرهــاش مــ  محايــة  قــوق اةنســان. وقــد 27/12/2013املوافــ  )

مجـاعي  فـردت أوعرمص الن ام ا رمة اةرهابية بأهنا   ل فلـل يقـوم بـ  ا ـا  تن يـذا  ملعـروز لجرامـي 
بعـــ ل مباشـــر أو غـــل مباشـــر، يقصـــد بـــ  اة ـــالل بالن ـــام اللـــام، أو  عاعـــة أمـــن اقتمـــ  واســـتقرار 
الدولـــة، أو تلـــريض و ـــداا الوننيـــة لى لـــر، أو تلليـــل الن ـــام األساســـي لىح ـــم أو بلـــض مـــواده، 

و مواردهــا اللبيليــة، اةســا ة ل  مسلــة الدولــة أو م انتلــا، أو لاــاق الضــرر بأ ــد مرافــ  الدولــة أ أو
أو عاولــة لرغــام ل ــد  ســىلااا عىــ  القيــام بلمــل مــا، أو االمتنــاز عنــ ، أو التلديــد بتن يــذ أعمــال 
تــــؤدت ل  املقايــــد املــــذ ورة أو التحــــريض عىيلــــا . و  يـــــؤثر ن ــــام جــــرا م اةرهــــاش واويىــــ  عىـــــ  

( منــ  عىــ  أن 40املــادة ) الضــماناي األساســية الــواردة ا ن ــام اةجــرا اي ا اا يــة،  يــث نصــت
 تلبــ  أ  ــام ن ــام اةجــرا اي ا اا يــة فيمــا   يــرد فيــ  نــص  ــات ا هــذا الن ــام . وفيمــا يتلىــ  
ــــ  موقــــ  ا موقــــ   نافــــذة  ــــتلم ا قضــــايا اةرهــــاش، فــــلن ذل ــــذين اــــت لدان بلــــدد األشــــ ات ال

 توايل   ما سب  بيان  ا هذه املذ رة.
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فـــون ا دور التوقيـــك قبـــل ا ا مـــة، و ـــروص ليقـــافلم ع ومـــة  لن املـــدد الـــ  يقضـــيلا املوقو  -21
بأن مــــة املمى ــــة ذاي اللالقــــة ضــــا فيلــــا ن ــــام جــــرا م اةرهــــاش واويىــــ  الــــذت تضــــمن حتديــــدا  ملــــدد 
اةيقــاص الــ  ختــتص  ــا جلــة التحقيــ  واديــدها مــن قبــل ا  مــة ا اا يــة املت صصــة وفقــا  لىمــادة 

( مـــن هـــذه املــــذ رة. وفيمـــا يتلىـــ  ضرافـــ  الســــةن 18يــــ  ا ال قـــرة )( منـــ   مـــا اـــت اةشـــارة لل5)
والتوقيــــك فلــــي ت ــــي بامللــــايل املنصــــوت عىيلــــا ا االت اقيــــاي الــــ  أيــــبحت املمى ــــة نرفــــا  فيلــــا 

فيلــا هــذه االت اقيــة، ويتمتــ  النــاال  بالضــماناي الــ    ىتلــا األن مــة. وقــد ادختــذي اللديــد مــن  ضــا
واةجرا يــــة الراميــــة ل  ت ليــــل تىــــ  الضـــماناي  تىقــــي العــــ او  مــــن قبــــل هي ــــة التـــدابل التعــــريلية 

التحقيـــ  واالدعــــا  اللــــام، وهي ــــة  قـــوق اةنســــان، وا مليــــة الوننيــــة اقـــوق اةنســــان وغلهــــا مــــن 
 التدابل ال  مت ذ رها ا التقرير وهذه املذ رة.

املت صصـــة لضـــمان اتـــ  املتلمـــرت  لن التـــدابل واةجـــرا اي الـــ  تت ـــذها ا  مـــة ا اا يـــة -22
بالضــماناي القانونيــة، وا ا مــة اللادلــة هــي التــدابل ن ســلا الــ  تت ــذها ا ــا م ا اا يــة األ ــر ، 
وا ـــددة ضوجـــر األن مـــة ا ـــ،  قـــوق املـــتلم، ومـــن أبر هـــا مواجلتـــ  بالتلمـــة واألدلـــة، واةنـــالز 

ضحــام، واالتصــال ضــن يــر  االتصــال بــ ، وعالنيــة  عىــ  مجيــ  البيانــاي املتلىقــة بالقضــية، واالســتلانة
ا ا مــة، وافــ ا  الــربا ة، والضــماناي املتلىقــة ضــدد اةيقــاص، واوهــا مــن الضــماناي الــ    ىتلــا 
األن مـــة اللدليـــة ومنلـــا ن ـــام اةجـــرا اي ا اا يـــة، ضـــا ا ذلـــ  تـــوفل عـــامت عىـــ  ن قـــة الدولـــة ملـــن 

 يقدر عى  ذل . ال

ـــــرت لـــــير هنـــــا   -23 تلـــــار  بـــــرت التـــــدابل املتلىقـــــة ض افحـــــة جـــــرا م اةرهـــــاش واويىـــــ  وب
املمى ــة ملنــ  التلــذير وســو  امللامىــة باعتبــار أن هــذه التــدابل تت ــ  مــ  ملــايل ا ا مــة  جلــود
، وعنــد  ــدو  أت سارســة مــن هــذا القبيــل، فــلن األن مــة واةجــرا اي  - مــا أشــل لليــ   -اللادلــة 

 النتصاص لىضحية وتلويض   ما هو موق  ا التقرير وا هذه املذ رة.  يىة بالتصدت  ا وا

ض(7اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض
 
( مــن التقريــر ا شــأن هي ــة األمــر بــامللروص 174-173تأ يــدا  عىــ  مــا ذ ــر ا ال قــرترت ) -24

عــددة  ملمــاي مــار ، والنلــي عــن املن ــر، فــلن ا ي ــة جلــا    ــومي يــرتبا بــر ير لىــر الــو را 
مو  ــون رمسيـون لــير مـن بيــنلم  أعضـا  هي ــة األمـر بــامللروص والنلـي عــن املن ـر، و ضوجـر تن يملــا
  مــــن يتمتــــ  مــــنلم بصــــ ة الضــــبا ا نــــا ي )ر"ســــا  املرا ــــا( ا أعمــــا م املتلىقــــة خيضــــمتلــــوعرت، و 

ا التقريــر. (  مــا ســب  ليضــا   25وفقــا  ملادتــ  ) ن ــام اةجــرا اي ا اا يــةبالضـبا ا نــا ي أل  ــام 
ولضـــمان أن ي ـــون عمـــل منســـول هي ـــة األمـــر بـــامللروص والنلـــي عـــن املن ـــر وفقـــا  أل  ـــام ات اقيـــة 
مناهضـــــة التلـــــذيرة فقـــــد قامـــــت ا ي ـــــة بلنعـــــا  لداراي ختـــــتص ضتابلـــــة اللمـــــل امليـــــدا  ملنـــــ  وقـــــوز 

ــــالن ر ا أت شــــ و  تتلىــــ    ــــذه امل ال ــــاي أل  ــــام االت اقيــــة،  مــــا أن لــــديلا لداراي خمتصــــة ب
امل ال ـــاي، فضـــال  عـــن  ضـــوز أعضـــا  ا ي ـــة ةشـــراص هي ـــة التحقيـــ  واالدعـــا  اللـــام فيمـــا يتلىـــ  
بو ـــا  لم ا الضـــبا ا نـــا ي وفـــ  املـــادة املعـــار لليلـــا أعـــاله. ويوجـــد ا ا ي ـــة لدارة خمتصـــة حبقـــوق 
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 يـة والتأديبيـة  لـلهم اةنسان. وجتـدر اةشـارة ل  أن أعضـا  ا ي ـة ليسـوا ا منـأ  مـن املسـا لة ا نا
 من مو  ي لن اذ القانون.

وفيما يتلى  بلدد األش ات الـذين قبضـت عىـيلم هي ـة األمـر بـامللروص والنلـي عـن املن ـر  -25
 ـالل فــ ة لعـداد التقريــر، فلـو معــمول ا اة صــا ياي الـواردة ا التقريــر وهـذه املــذ رة،  يــث لن  

ال   ل  ا لة امل تصة.  -فورا   - ل من تقبض عىي  ا ي ة حيد
ضض

ض(8اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض
 
( مــن التقريــر، وتلايــاا  الســتقاللية هي ــة  قــوق اةنســان، 15لقــافة ل  مــا ذ ــر ا ال قــرة ) -26

فقـــــد مت اختـــــاذ اللديـــــد مـــــن التـــــدابل الـــــ  ت  ـــــل أدا  ا ي ـــــة لىملـــــام املنونـــــة  ـــــا ضوجـــــر تن يملـــــا 
ه 3/5/1427/م ش وتــــاريخ 3507الســــامي ال ــــرل رقــــم  باســــتقاللية تامــــة، ومنلــــا يــــدور األمــــر

م( القاقــي بــأن عىــ  ا لــاي اا وميــة التلــاون مــ  ا ي ــة بتــوفل مــا تلىبــ  30/5/2006املوافــ  )
تتةـاو  أسـبوعرت أو ثالثـة  حـد  من ملىوماي بعأن الع او  والت ىماي الـ  تـرد لليلـا ا مـدة ال

عىــ  دراســة تلــديل  - اليــا   -ارة ل  أنــ  يــتم اللمــل أقصــ  مــن تــاريخ اســتالم اللىــر. وجتــدر اةشــ
 تن يم هي ة  قوق اةنسان ضا يلا  من دورها.

ضض
ض(9اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض

 
م، الـــذت تضـــمن أ  امـــا  حتـــدد ا تصايـــاي 2007يـــدر ن ـــام القضـــا  ا ديـــد ا عـــام  -27

وفقــا  ملــا نصــت عىيــ  املــادة اقىــر األعىــ  لىقضــا ، ومنحــ  ســىلة اةشــراص عىــ  ا ــا م والقضــاة، 
( مــن الن ــام، وأللــ  أت ا تصــات قضــا ي لــو ير 8( منـ ، وقــرر لــ  مياانيــة  ايــة بــ  وفــ  املـادة )6)

 م(.2013ه املواف  )1435اللدل ضوجر ن ام اةجرا اي ا اا ية الصادر ا عام 

( 2ي املــادة )( منـ  بـالنص عىـ  اسـتقالل القضـا ، وأ ـد1اسـتلل ن ـام القضـا  ا املـادة ) -28
( منـــ  3منـــ  عىـــ  عـــدم قابىيـــة القضـــاة لىلـــال لال ا ااـــاالي الـــ  يبينلـــا الن ـــام، وتضـــمنت املـــادة )

عدم نقىلم ل  و ا ك أ ر  لال برقاهم أو بسـبر تـرقيتلم وفـ  الن ـام الـذت يتلىـر يـدور قـرار 
شـــؤون القضـــاة  ( منـــ ، وقصـــر الن ـــام الن ـــر ا49مـــن اقىـــر األعىـــ  لىقضـــا  بـــذل  وفـــ  املـــادة )

الو ي ية من تليرت وترقية وندش ولعارة وتـدرير ونقـل ولجـا ة ولهنـا   دمـة وغـل ذلـ  عىـ  اقىـر 
( منــ ، وجيــر  التليــرت وال قيــة ا درجــاي الســى  القضــا ي 6األعىـ  لىقضــا  وفــ  مــا ورد ا املــادة )

(  ـاالي لهنـا   دمـة 69بأمر مى ي مبـ  عىـ  قـرار مـن اقىـر األعىـ  لىقضـا ، و ـددي املـادة )
( مــــن الن ــــام اللقوبــــاي التأديبيــــة الــــ  جيــــو  66أعضــــا  الســــى  القضــــا ي،  مــــا تضــــمنت املــــادة )

(، وذلـ  67ليقاعلـا عىـ  القاقـي، ومـن بينلـا لهنـا  ا دمـة، وقـدي ـد ن اذهـا بـأمر مى ـي وفـ  املـادة )
( مـن الن ـام األساسـي 44عى  أسا  أن املى  هو مرج   ميـ  السـىلاي ا الدولـة، وفـ  املـادة )

لىح ــــــم، ولــــــير ا ذلــــــ  ل ــــــالل  باســــــتقالل القضــــــاة ا عمىلــــــم القضــــــا ي،  يــــــث تضـــــــمنت 
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( مــن الن ـام األساســي لىح ــم أن القضـاة مســتقىون ا قضــا لم وال سـىلان عىــيلم للــل 46) املـادة
 سىلان العريلة اةسالمية. وال يوجد نسا  يلمىن  قضاة ا املمى ة.

( مـن التقريـر، فـلن هي ـة  قـوق اةنسـان مـن  ـالل دورهـا 33رد ا ال قـرة )لقـافة ل  مـا و  -29
ا مراقبــــة ا ا مــــاي تقــــوم بالتأ ــــد مــــن اســــتي ا  ا ا مــــاي ل يــــول العــــرعية والقانونيــــة ومبــــادت 
 -وقواعــد ا ا مــاي اللادلــة و صــول ا  ــوم عىــيلم عىــ  الضــماناي القانونيــة املقــررة، و  تىحــ، 

خمال ـــة أو انتلـــا  تتلىـــ  باســـتقالل القضـــا ، ولنـــا ريـــدي عـــددا  مـــن الســـىبياي  أت  -أثنـــا  ذلـــ  
 ـــد ول بلــــض املتلمـــرت ل  قاعــــة ا  مـــة بــــاألغالل، وعـــدم تســــىم عـــدد مــــنلم لـــوا   االاــــام ا 
الوقــت ا ــدد، وغلهــا مــن املمارســاي الــ  اــت ملا تلــا بعــ لت فــورت. وا املقابــل، تأ ــد لىلي ــة 

ىيـــ  األن مــة مــن قـــماناي ا ا مــة اللادلــة، ضــا ا ذلـــ  مبــدأ عىنيــة ا ىســـاي التقيــد ضــا نصــت ع
 يــث  ضـــر ا ا مـــاي ذوو املتلمـــرت، والضـــحايا، وسدىــون عـــن ا مليـــة الوننيـــة اقـــوق اةنســـان، 

 ووسا ل اةعالم، وامللتمون بالعأن ااقوقي.
ضض

ض(10اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض
 
رم  ضوجــر أ  ــام العــريلة اةســالمية ويســتوجر أقصــ  ، فلــو لــ ار سةة هضإرةةىضاال هصةةاةض-30

اللقوبــاي  ونــ  مدــل اعتــدا   عىــ  اللــر  الــذت هــو ل ــد  الضــروراي ا مــر الــ  جــا ي العــريلة 
ـــة.   في ةةةاض ه قةةة ضحب  لـــا. لـــذل  فلـــو ينـــدرا قـــمن ا ـــرا م ال بـــلة وفـــ  ن ـــام اةجـــرا اي ا اا ي

، 11عىــــ  مــــا ذ ــــر ا التقريــــر ا ال قــــراي ) ، فتأ يــــدا   ةةةةار  سضاألسةةةة يض ة ةةةةسضار  ةةةةسضارج سةةةةي
(ة فلنــ  لــرم  وملاقــر  عىيــ  وفــ  ن ــام اامايــة مــن اةيــذا  الــذت يلــدص ل  اختــاذ اةجــرا اي 156

الن اميــة الال مــة ملســا لة املــتلم بارت ــاش اةيــذا  وملاقبتــ  جنا يــا  عنــد ثبــوي لدانتــ ، وقــمان تــوفل 
ملا ـــة الضـــحايا وتقـــدل املســـاعدة  ـــم، واللمـــل عىـــ  تـــوفل اامايـــة مـــن اةيـــذا  ض تىـــك أنواعـــ ، و 

اةيــوا  والرعايــة االجتماعيــة والن ســية والصــحية  ــم، ونعــر التوعيــة بــرت أفــراد اقتمــ   ــول اةيــذا  
وايثـــار امل تبـــة عىيـــ ، وملا ـــة ال ـــواهر الســـىو ية ا اقتمـــ  الـــ  تنبـــ  بوجـــود بي ـــة مناســـبة اـــدو  

اد  لياي عىمية وتلبيقيـة لىتلامـل مـ  اةيـذا . وقـد عـرص الن ـام اةيـذا  ضوجـر  االي ليذا ، ولجي
( منــــ  أنــــ   ــــل شــــ ل مــــن أشــــ ال االســــتلالل، أو لســــا ة امللامىــــة ا ســــدية أو الن ســــية 1املــــادة )

ا نســية، أو التلديــد بــ ، يرت بـــ  شــ ص جتــاه شـــ ص   ــر، متةــاو ا  بــذل   ـــدود مــا لــ  مـــن  أو
و مســؤولية أو بســبر مــا يربللمــا مــن عالقــة أســرية أو عالقــة لعالــة أو   الــة واليــة عىيــ  أو ســىلة أ

أو ويــاية أو تبليــة مليعــة، ويــد ل ا لســا ة امللامىــة امتنــاز شــ ص أو تقصــله ا الوفــا  بواجباتــ  
أو التاامات  ا توفل اال تياجـاي األساسـية لعـ ص   ـر مـن أفـراد أسـرت  أو مـن ي تـر عىيـ  شـرعا  

 توفل تى  اااجاي  م. أو ن اما  

ه املوافـــ  3/2/1436وتـــاريخ  14 مـــا يـــدر ن ـــام محايـــة الل ـــل باملرســـوم املى ـــي رقـــم م/ -31
ــــــذت يلــــــدص ل  التأ يــــــد عىــــــ  مــــــا قررتــــــ  العــــــريلة اةســــــالمية، واألن مــــــة، 25/11/2014) م( ال
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تــ  مـن  ــل أشــ ال واالت اقيـاي الدوليــة الـ  ت ــون املمى ـة نرفــا  فيلـا، مــن   ـ، اقــوق الل ـل، ومحاي
يـرتبا حبمايتـ   اةيذا  واةمهال، وتوفل الرعايـة الال مـة لـ ، ونعـر الـوعي حبقوقـ  وتلري ـ   ـا، وخبايـة مـا

مــن اةيــذا  واةمهــال. وتضــمن الن ــام أن اةيــذا   ــل شــ ل مــن أشــ ال اةســا ة لىل ــل أو اســتلالل  
 ة، واةسا ة ا نسية.أو التلديد بذل  ومنلا اةسا ة ا سدية، واةسا ة الن سي

أنعــأي و ارة العــؤون االجتماعيــة  ليــة لتىقــي العــ او  املتلىقــة باةيــذا  ومت ختصــيص رقــمت  -32
ه 1434 م( و ــ  عــام2009ه )1430لــا   ــذا اللــر ، وبىــ  عــدد بالغــاي اةيــذا  مــن عــام 

( 99( قـــــحية ضلـــــدل )469( بـــــال . ومت ليـــــوا  )1614( ضتوســــا ســـــنوت )8068م(: )2013)
( 210( بالغـــــــا ، ومت ليـــــــوا  )5180م(: )2014ه )1435 الـــــــة ســـــــنويا .  مـــــــا بىلـــــــت ا عـــــــام 

 ( قحية. 368( بالغا  ومت ليوا  )7234م(: )2015ه )1436قحية. وبىلت ا عام 

 ققــت هي ــة التحقيــ  واالدعــا  اللــام ا اللديــد مــن القضــايا املتلىقــة باالغتصــاش واللنــك  -33
 ناه ل صا ية  ذه القضايا:األسرت، ويتضمن ا دول أد

 
 املدة الامنية اللدد التلمة

 م2015أ توبر  -م 2008لبريل  631 اغتصاش

 م2015أ توبر  -م 2008مايو  15 اجتار باألن ال

 م2015أ توبر  -م 2008يونيو  40 لسا ة ملامىة راشد

 م2015أ توبر  -م 2009مايو  72 االجتار بالنسا 

   م2015أ توبر  -م 2008يناير  766 لسا ة ملامىة ن ل
وبالنســبة ل  عــدد دور اةيــوا  املتا ــة لىنســا ، فقــد بىــ  عــدد و ــداي اامايــة االجتماعيــة  -34
( مجليـــاي  ليـــة 9( دور.  مـــا مت التلاقـــد مـــ  )3( و ـــدة، وبىـــ  عـــدد دور محايـــة األن ـــال )12)

 الفتتاخ دور لىحماية االجتماعية.
ض(11اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض

 
تقـــوم   ومـــة املمى ـــة لقـــافة ل  مـــا أ ذتـــ  عىـــ  عاتقلـــا ا لـــال محايـــة وتلايـــا  قـــوق  -35

اةنسـان، بــدعم ا مليـاي واملؤسســاي الـ  تدلــق حبمايـة  قــوق اةنسـان أو ضةــاالي عـددة منلــا، 
 األفراد امللتمرت حبقـوق اةنسـان، وجلىـتلم شـري ا  أساسـيا   ـا ا اللمـل ضيـدان  قـوق دعم و ذل 
مــن  ــالل ا يــنلم مــن املعــار ة ا معــروعاي األن مــة والــرباما والسياســاي ذاي الصــىة  اةنســان

 حبقوق اةنسان.

مــن املعــار ة ا مليــاي غــل اا وميــة ومؤسســاي اقتمــ  املــد   ومــن أوجــ  التلــاون ا ــرت -36
ــــــدورت العــــــ التلاهديــــــةلعــــــداد تقــــــارير املمى ــــــة  ا أن . ما املوتقاريرهــــــا ا ايــــــة باالســــــتلرا  ال

ملؤسســـــاي اقتمـــــ  املـــــد  واألفـــــراد امللتمـــــرت حبقـــــوق اةنســـــان دورا   بـــــلا  ا تلايـــــا ومحايـــــة  قـــــوق 
اةنسان عىـ  أر  الواقـ ، مـن  ـالل التقـارير والبيانـاي الصـح ية واملقـاالي واملنعـوراي ا وسـا ل 
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، قــــ  ا التقريــــر مــــا هـــو مو   ا مليـــة الوننيــــة اقــــوق اةنســـاناةعـــالم االجتمــــاعي،  يـــث تقــــوم 
تقــارير تتنــاول  الــة  قــوق اةنســان ا املمى ــة، تــرب  فيلــا مــوانن ا ىــل، وأســباب  اســتنادا  بليــدار 

ومـــا تريـــده مـــن خمال ـــاي، وتقـــي م التقـــدم ا ـــر  ا هـــذا اقـــال، وتقـــدم  مـــن شـــ او  ل  مـــا تتىقـــاه
تدلـــدها والبيانـــاي اةعالميـــة  االســـتنتاجاي والتويـــياي املناســـبة، هـــذا باةقـــافة ل  الدراســـاي الـــ 

الــ  تدصــدرها، والــ  تتلىــ  حبــاالي ملينــة.  مــا تقــوم اللديــد مــن ا مليــاي واملؤسســاي اللامىــة ا 
 اةعالميــــة الــــ  النــــدواي واألنعــــلةعقــــد د الدراســــاي و لــــاالي  قــــوق اةنســــان امل تى ــــة، بلعــــدا

وهـــي نـــرص  دا ـــم ا املــــؤاراي  ،قو  ااقـــوق الـــ  تدلـــق  ــــا، دونـــا أت ملـــ تلايـــا ومحايـــةاـــدص ل  
 - لـــلهم   -نصـــاص أعضـــا لا وت  ـــل األن مـــة لوالنـــدواي وال لاليـــاي املتلىقـــة حبقـــوق اةنســـان، 
  ال تلر   قوقلم ألت نوز من االنتلا اي.

ن ـــــام  رو يـــــدومـــــن التـــــدابل التعـــــريلية املت ـــــذة لت ليـــــل دور مؤسســـــاي اقتمـــــ  املـــــد ،  -37
ــــــم  هىيــــــةا مليــــــاي واملؤسســــــاي األ ــــــاريخ ( 8)م/ضوجــــــر املرســــــوم املى ــــــي رق ه 19/2/1437وت

م(، وهــو ن ــام  يلــدص ل  تلايــا اللمــل األهىــي وتن يمــ  ومحايتــ ، واةســلام 1/12/2015) املوافــ 
ا التنميــة الوننيــة، وتلايــا معــار ة املــوانن ا لدارة اقتمــ  وتلــويره، وت ليــل ثقافــة اللمــل التلــوعي 

( أشـــ ات 10قيـــ  الت افـــل االجتمـــاعي. وقـــد تضـــمن الن ـــام أنـــ  بلم ـــان )بـــرت أفـــراد اقتمـــ ، وحت
( يومـــا  مـــن تـــاريخ ا تمـــال مســـوغاي اللىـــر 60لنعـــا  مجليـــة، وااصـــول عىـــ  ال ا ـــيص  ـــالل )

 تسليال  لءجرا اي.

ـــــة ا املمى ـــــة  ـــــ  عـــــام  -38 ـــــاي واملؤسســـــاي ا لي ـــــ  عـــــدد ا ملي م(: 2015ه )1436بى
عالقـــة حبقـــوق اةنســـان أو ضةـــاالي عـــددة منلـــا، وقـــد بىـــ   ةـــم ذاي  ( مجليـــة ومؤسســـة880)

 مــــا يقــــارش م(2015ه )1436عــــام  االــــدعم املــــا  املقــــد م  ــــا مــــن و ارة العــــؤون االجتماعيــــة 
 )مىيارين ونصك املىيار ريـال(.

ال توق  عقوبة عىـ  أت شـ ص لال بلـد ثبـوي لدانتـ  قضـا   بارت ابـ  فلـلت لـرم وملاقـر عىيـ   -39
قــد   ــل ن ــام امللبوعــاي والنعــر ا مادتــ  ( مــن ن ــام اةجــرا اي ا اا يــة، و 3ا  ملــا جــا  ا املــادة )وفقــ
الــذت يلــد الوســيىة األساســية الــ  يــتم مــن  ال ــا الــدفاز عــن  قــوق  ( ااــ  ا التلبــل عــن الــرأت8)

ـــار مـــا اةنســـان،  ( مـــن الن ـــام األساســـي 39اةنـــار الن ـــامي والعـــرعي وفقـــا  لىمـــادة )قـــمن  دام مد
ـــــاي  ـــــد أن ي ـــــون وفـــــ  ن ـــــام ا ملي ـــــة ال ب ـــــاي واملؤسســـــاي األهىي لىح م. مـــــا أن تأســـــير ا ملي

باعتبــار أن التصـري   ــذه ا مليـاي منحلــا  قوقـا  ويرتــر  –املعـار لليــ  أعـاله  –واملؤسسـاي األهىيــة 
 يؤسر  ارا هذا اةنار فىير ل  وجود من النا ية القانونية.عىيلا التااماي. وأت  يانت 

  
ض(12اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض

 
 ال تنوت املمى ة ا الوقت الراهن االنضمام ل  الربوتو ول اال تيارت الت اقية مناهضة التلذير. -40
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ض(13اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض
 
و ـاالي د ـول األجنـىل ل  أراقـي املمى ـة ( مـن ن ـام اةقامـة لجـرا اي 3ن مت املـادة ) -41

 ا اااالي اللادية وا ال روص القاهرة.

م، 1951بـــــالرغم مـــــن عـــــدم انضـــــمام املمى ـــــة ل  ات اقيـــــة األمـــــم املتحـــــدة لالج ـــــرت للـــــام  -42
م، لال أهنـــا تقـــوم بـــدور لنســـا   بـــل ا خت يـــك معـــ ىة الىةـــو  1967والربوتو ـــول التـــاب   ـــا للـــام 

ـــــ  تلـــــا  م ـــــة وااـــــروش وال ـــــوار  ال ـــــدة ا اللـــــا  الناجتـــــة مـــــن الصـــــراعاي اللرقي ـــــان  عدي نلـــــا من
والنااعاي، وتتلـاون مـ  اللديـد مـن املن مـاي وا ي ـاي، ومـن بينلـا امل وقـية السـامية ل مـم املتحـدة 
لعـــؤون الالج ـــرت، وقـــد قامـــت املمى ـــة بتوقيـــ  مـــذ رة ت ـــاهم مـــ  امل وقـــية الســـامية ل مـــم املتحـــدة 

ــــة 22/6/1993لالج ــــرت بتــــاريخ لعــــؤون ا ــــ  املســــا ل املتلىقــــة برعاي م لىتعــــاور والتلــــاون  ــــول مجي
ـــــرت ا البىـــــد املضـــــيك، ومســـــاندة   ومـــــة املمى ـــــة ا جلودهـــــا الراميـــــة ل  تـــــوفل وتن ـــــيم  الالج 
املســـاعدة اةنســـانية لالج ـــرت ا املمى ـــة، والتلـــاون الوثيـــ  مـــ    ومـــة املمى ـــة لىتعـــاور مـــ  ســـا ر 

واملن مـــاي الدوليـــة امللنيـــة مـــن أجــــل حتديـــد معـــا ل الالج ـــرت والســـلي ةجيـــاد  ىــــول اا ومـــاي 
 دا مة  ا.

دون رسـوم ماليـة، ن اميـة  لم لقامـاينحمت تصحي  أوقـاز املاينمـاريرت )ا اليـة الربماويـة( ضـ -43
ل ة باالقـــافة ل  تـــوفا ـــدماي اةجتماعيـــة والصـــحية والتلىيميـــة وا يـــنلم مـــن ااصـــول عىـــ  مجيـــ 

فـــرت اللمـــل  ـــم، ومـــن  املؤسســـاي والعـــر اي ااـــوافا الال مـــة مـــن  ـــالل و ارة اللمـــل لتعـــةيللا 
مة 2015عىــ  تــو ي لم. وقــد أشــادي امل وقــية الســامية ل مــم املتحــدة لعــؤون الالج ــرت ا عــام 

يملــا بتةربــة املمى ــة اللربيــة الســلودية ا ذلــ  مؤ ــدة أهنــا جتربــة را ــدة وم ــن االســت ادة منلــا وتلم
 عى  الدول األ ر .

اســتقبىت املمى ـــة منـــذ انـــدالز األ مــة الســـورية مـــا يقـــارش املىيــونرت ونصـــك املىيـــون مـــوانن  -44
سورت دا ل أراقيلا، و ريت عىـ  عـدم التلامـل مللـم  الج ـرت أو وقـللم ا ملسـ راي  ـو  

البقـــا  مـــنلم ا   ا ـــا  عىـــ   ـــرامتلم وســـالمتلم ومـــنحلم  ريـــة اار ـــة التامـــة، ومنحـــت ملـــن أراد 
املمى ـة، والـذين يبىلـون م ــاي ايالص، اةقامـة الن اميـة أســوة ببـاقي املقيمـرت ب ــل مـا ي تـر عىيلــا 
مـــن  قـــوق الرعايـــة الصـــحية اقانيـــة، وااللـــراط ا ســـوق اللمـــل والتلىـــيم،  يـــث بىـــ  عـــدد اللىبـــة 

 ا املمى ـــة، ودعـــم ( ألـــك نالـــر ســـورت يتمتلـــون بـــالتلىيم اقـــا 100الســـوريرت مـــا يايـــد عىـــ  )
ورعايــة املاليــرت مــن الســوريرت الالج ــرت ا الــدول اقــاورة لــوننلم ا  ــل مــن األردن ولبنــان وغلهــا 
مـــن الـــدول بالتنســـي  مـــ    ومـــاي الـــدول املضـــي ة  ـــم، و ـــذل  مـــ  من مـــاي اةغاثـــة اةنســـانية 

 الدولية سوا  من  الل الدعم املادت أو امللنوت.

باختــاذ  –   ــ  ا   –ااــرمرت العــري رت املىــ  ســىمان بــن عبــد اللايــا  يــدر توجيــ   ــادم -45
الال مة لتصحي  أوقـاز املقيمـرت ا املمى ـة بلريقـة غـل ن اميـة مـن أبنـا  الـيمن العـقي   اةجرا اي

وذلــ  ضــنحلم تأشــلاي  يــارة ملــدة )ســتة( أشــلر قابىــة لىتمديــد بلــد  صــو م عىــ  وثــا   ســ ر مــن 
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رعية، والســماخ  ــم باللمــل وفــ  مــا لــد  ا لــاي امل تصــة مــن قــوابا، وقــد   ومــة بالدهــم العــ
أ دـر مـن م ـ   ا تصحي  أوقاعلم وقـدمت  ـم التسـليالي الال مـة، وقـد مت تصـحي  أوقـاز بدد 
 من األشقا  أبنا  ا ملورية اليمنية. ش صت  ألك

ضض
ض(14اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض

 
(، فقــــــد بىلــــــت األ  ــــــام القضــــــا ية 10، 8املىحقــــــرت ) لقــــــافة ل  مــــــا ورد ا التقريــــــر ا -46

(   مـــــا . 432م )2012الصـــــادرة وفقـــــا  لن ـــــام م افحـــــة جـــــرا م االجتـــــار باألشـــــ ات منـــــذ عـــــام 
وبالنســـــبة ل  االستيضـــــاخ املتلىـــــ  باةنـــــار القـــــانو  مل افحـــــة االجتـــــار باألشـــــ ات، واةجـــــرا اي 

( واملىحقــــــرت 65، 62، 34، 13، 8)املت ـــــذة ا هـــــذا الصــــــدد، فقـــــد تضـــــمن التقريــــــر ا فقراتـــــ  
 (، وهذه املذ رة ما جيير عىي .10 ،8)

ضض
ض(15اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض

 
 ( من هذه املذ رة.2سبقت اةجابة عىي  ا ال قرة ) -47

ضض
ض(16اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض

 
ضتلذير.  يسب  أن مت رفض أت نىر من دولة أ ر  يتضمن تسىيم فرد معتب  بارت اب  جرمة  -48

ض(17اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض
 
( مـــن التقريـــر، فـــلن األن مـــة ال اـــن  مـــو  ي 67، 66لقـــافة ل  مـــا مت بيانـــ  ا ال قـــرترت ) -49

الدولـة الدبىوماسـيرت أت  صـاناي دا ـل املمى ـة انـ  أو تقيـد عـا متلم أو اختـاذ لجـرا اي قانونيـة 
ترت ــر  ــارا املمى ـة عىــ  اـوت يضــمن عــدم قـدهم مــن قبـل القضــا ، ويــتم التلامـل مــ  أت جرمـة 

   اةفالي من اللقاش.
  

ض(18اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض
 
تقـــوم و ارة الصـــحة بالتلـــاون مـــ  مؤسســـاي  قـــوق اةنســـان بتـــدرير املمارســـرت الصـــحيرت  -50

من أنبا  وسرقرت وفنيـرت ة سـا م القـدرة عىـ  حتديـد األقـرار البدنيـة الـ  ت ـون نتيةـة لىتلـذير 
اللنـــك ض تىـــك يـــوره،  مـــا تقـــوم هي ـــة  قـــوق اةنســـان بصـــ تلا خمتصـــة بتنميـــة الـــوعي حبقـــوق  أو

اةنســان، بلقــد أنعــلة تدريبيــة تعــمل مجيــ  ات اقيــاي  قــوق اةنســان الــ  أيــبحت املمى ــة نرفــا  
فيلـــا ضـــا فيلـــا هـــذه االت اقيـــة، وتســـتلدص القضـــاة وأعضـــا  هي ـــة التحقيـــ  واالدعـــا  اللـــام، ورجـــال 

ا نـــا ي، واملمارســـرت الصـــحيرت وغـــلهم الـــذين يوجـــر عىـــيلم الن ـــام بوجـــ   ـــات اةبـــال  الضـــبا 
( مـــن 50عـــن أت اشـــتباه ا ليـــابة م ـــن أن ادـــل اعتـــدا   جنا يـــا  وفـــ  مـــا مت ليضـــا   ا ال قـــرة )
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التقريــر.  يــث عقــدي ا ي ــة اللديــد مــن النــدواي والــورهت التدريبيــة الــ  اــدص ل  التلريــك بتىــ  
يـــاي والوســـا ل املدىـــ  لتن يـــذها. وا لنـــار مـــذ رة الت ـــاهم الـــ  عقـــداا املمى ـــة مـــ  امل وقـــية االت اق

الســــامية اقــــوق اةنســــان املعــــار لليلــــا ا ثنايــــا هــــذه املــــذ رة، فقــــد مت عقــــد اللديــــد مــــن النــــدواي 
رهـا نـدوة والدوراي التدريبية الرامية ل  رفـ  القـدراي الوننيـة لتلايـا ومحايـة  قـوق اةنسـان،  ـان   

تلري يـــة بات اقيـــة مناهضـــة التلـــذير وغـــله مـــن قـــروش امللامىـــة أو اللقوبـــة القاســـية أو الاللنســـانية أو 
م بالريـــا ،  ضـــرها اللديـــد مـــن سدىـــي ا لـــاي اا وميـــة 2016ينـــاير  7-6امللينـــة  ـــالل ال ـــ ة 

 ذاي اللالقة باالت اقية ومنلا و ارة الصحة. 

دلـــــة اس شـــــادية حتتــــوت عىـــــ  سياســــاي ولجـــــرا اي اللمـــــل قامــــت و ارة الصـــــحة بتلمــــيم أ -51
واةرشــاداي اة ىيني يــة لىلــامىرت ا أقســام اللــوارت وغلهــا،  يــث ا ــن املمارســرت الصــحيرت مــن 
ملرفة األقرار البدنية الناجتة عـن التلـذير أو سـو  امللامىـة. وا ـدير بالـذ ر أنـ  ا  ـال التدبـت مـن 

أقســــام اللــــوارت باملستعــــ ياي فــــورا  بــــلبال  العــــرنة أو   نــــة  ــــاالي التلــــذير أو اللنــــك فتقــــوم 
اامايـــة مـــن اللنـــك واةيـــذا   وهـــي  نـــة معـــ ىة ا  ـــل منعـــأة يـــحية.  مـــا تقـــوم اةدارة اللامـــة 
ملرا ـــا اللـــر العـــرعي ا خمتىـــك منـــان  املمى ـــة ا ااـــاالي الـــ  حتمـــل شـــبلة تلـــذير بلـــدد مـــن 

 عدم ، وتتى ص هذه اةجرا اي ا اييت: اةجرا اي لىتدبت من وقوز التلذير أو

دراســـة املـــذ رة الـــواردة مـــن العـــرنة أو هي ـــة التحقيـــ  واةدعـــا  اللـــام، والـــ  قـــد تعـــل ل   • 
 وجود شبلة تلذيرة

ال حص اللىل العرعي املتمدل ا فحص األ يا   يث يـتم سـؤا م عـن تـاريخ و ي يـة وقـوز ااادثـة  • 
التلبـل. و ـذل  فحــص األمـواي،  يـث يــتم البحـث عـن ســبر الوفـاة وربلــ  لذا  ـانوا قـادرين عىــ  

 لذا أم ن ضا يتوفر من عالماي عى  ا دمان أو دا ى  سا يعل ل  فرقية  دو  تلذيرة

أ ــــذ اللينـــــاي الال مــــة لىتحىيـــــل الســــمي و ـــــذل  املســــحاي امللنيـــــة بلثبــــاي االعتـــــدا اي  • 
 األمر ذل ةا نسية عى  وج  ا صوت لذا تلىر 

تــــدوين اةيــــاباي  يــــث يىتــــام األنبــــا  العــــرعيون بسياســــاي ولجــــرا اي عــــددة تتضــــمن  • 
توثيـــ  اةيـــاباي وويـــ لا بدقـــة مـــن  ـــالل نـــوذجي ال عـــك عىـــ  األمـــواي، وال عـــك 

 عى  األ يا  م  االلتاام بالتوثي  من  الل التصوير ال وتوغرااة

ل  نـــة نبيـــة شـــرعية م ونـــة مـــن نبيبـــرت ا  ـــاالي االشـــتباه حبـــدو  تلـــذير يـــتم تعـــ ي • 
 شرعيرت عى  األقل ةعداد تقرير نىل شرعي ول الت   لة اال تصات.

وجتدر اةشارة ل  أن هي ة  قـوق اةنسـان وغلهـا مـن ا لـاي اا وميـة امللنيـةة تسـتند ا ملمااـا 
 تو ول اسلنبول.املتلىقة بتنمية الوعي حبقوق اةنسان عى  امللايل الدولية ضا فيلا برو 
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ض(19اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض
 
( أعـــاله، فقـــد قامـــت و ارة اللـــدل باختـــاذ اللديـــد مـــن 50لقـــافة ل  مـــا مت ذ ـــره ا ال قـــرة ) -52

التدابل املتلىقة بتدرير القضاة عى   قوق اةنسـان وفقـا  لىملـايل الدوليـة ضـا فيلـا ملا ـة اللنـك قـد 
م( 24/2/2014ه املوافــ  )24/4/1435( وتــاريخ 162  رقــم )املــرأة. وقــد يــدر قــرار لىــر الــو را

املتضــمن املوافقــة عىــ  لنعــا  مر ــا لىتــدرير اللــد  قــمن هي ــل و ارة اللــدل يلــدص ل  رفــ    ــا ة 
 القضاة وتأهيىلم، و ذل   تاش اللدل، وأعوان القضاة وغلهم من املساعدين.

النســا  مــن من ــور  قــوق اةنســان، فقــد مت وفيمــا يتلىــ  بتــدرير القضــاة ضلا ــة اللنــك قــد  -53
( قاقــيا   ــول التلامــل مــ  قضــايا اللنــك األســرت. ما ن ــذي هي ــة التحقيــ  واالدعــا  134تــدرير )

 ( برنالا  تدريبيا  يتلى  ضلا ة اللنك قد النسا .13م( )2009ه )1430اللام منذ عام 
ضض

ض(20اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض
 
، وذلــ  خيضــ  عضــو هي ــة  -54 التحقيــ  واالدعــا  اللــام لربنــاما )دبىــوم( عىــوم جنا يــة ملــدة عــامت

قبــل مباشـــرت  اللمــل، ويتضـــمن هــذا الربنـــاما األســـر والقواعــد القانونيـــة ةجــرا اي التحقيـــ  ضـــا ا 
ذلــ  االســـتةواش والضـــماناي املتلىقـــة بـــ ، والـــ  انـــ  التلـــذير، وحت ـــ،  رامـــة املـــتلم.  مـــا يتىقـــ  

حقيـ  واالدعـا  اللـام دوراي تدريبيـة وهـم عىـ  رأ  اللمـل، وبىـ  عـدد الـرباما ذاي أعضا  هي ـة الت
م.  مـــا يقــوم األمـــن 2015-م2012( برنــاما  ـــالل ال ــ ة 140الصــىة باالســتةواش وقـــمانات  )

اللــــام بلقــــد اللديــــد مــــن الــــدوراي التدريبيــــة الت صصــــية املوجلــــة ملنســــوبي  قــــمن الربنــــاما التــــدريىل 
م( 2012ه )1433ام، وقــد بىــ  عــدد املســتلدفرت مــن هــذه الــدوراي منــذ عــام الســنوت ل مــن اللــ

( متـــــدربا .  مـــــا مت اعتمـــــاد يـــــوم قـــــانو  تت ىىـــــ  دوراي 1815م(: )2015ه )1436و ـــــ  عـــــام 
م 2015تدريبيـــة ا ســـبيل نعـــر ثقافـــة  قـــوق اةنســـان وقـــد اســـت اد مـــن هـــذا الربنـــاما  ـــالل عـــام 

( نــدوة بلنــوان  األمــن و قــوق اةنســان  13مــن اللــام )( متــدرش،  مــا عقــد األ1100أ دــر مــن )
( منلقــة وعاف ــة ا لنــار التوعيــة حبقــوق اةنســان، وقــد شــار  ا هــذه النــدواي أ دــر مــن 13ا )
( معـــار  مـــن خمتىـــك قلاعـــاي األمـــن اللـــام. ودىـــت الـــدوراي الـــ  عقـــدها األمـــن اللـــام 1000)

ت  قـــوق اةنســـان، م افحـــة جـــرا م االجتـــار موقـــوعاي عـــدة منلـــا التلريـــك حبقـــوق املـــتلم، ومبـــاد
ضباألش ات، ولجرا اي التلامل م  قضايا اللنك األسرت.

ضض
ض(21اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض

 
ــــل ا ا مــــة ةجــــرا اي  ــــددها ن ــــام اةجــــرا اي ا اا يــــة -55  خيضــــ  التوقيــــك اال تيــــاني قب

( أن يســــب  التوقيــــك 109) يــــث اشــــ نت املــــادة  ا ديــــد  مــــا أشــــل لليــــ  ا ثنايــــا هــــذه املــــذ رة،
بتوقيـــك املـــتلم مـــدة  ا  ، وبلـــد اســـتةواش املـــتلم يصـــدر ا قـــ  أمـــر ل ـــال  ســـبيى  أو املـــتلم اســـتةواش

جرمــة   بارت ابــ وذلــ  ا  ــال تــوفر أدلــة  افيــة قــد املــتلم ، أيــام مــن القــبض عىيــ  (5)تايــد عــن  ال
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 -قبــل انقضــا لا  -قيــك فيةــر (، فــلذا رأ  ا قــ  اديــد مــدة التو 113 بــلة وذلــ  وفــ  املــادة )
أن يقـــوم بلـــر  األوراق عىـــ  ر ـــير فـــرز هي ـــة التحقيـــ  واالدعـــا  اللـــام، أو م ـــن  ينيبـــ  مـــن ر"ســـا  
الدوا ر الدا ىة ا نلاق ا تصاي ، ليصدر أمرا  بـاةفراا عـن املـتلم أو اديـد مـدة التوقيـك ملـدة أو 

مـن تـاريخ القـبض عىيـ . وا ااـاالي الـ   يومـا   (40)ملدد متلاقبة، عىـ  أال تايـد ا لموعلـا عىـ  
تتلىــر التوقيــك مــدة أنــول، يرفــ  األمــر ل  ر ــير هي ــة التحقيــ  واالدعــا  اللــام أو م ــن  ي وقــ  مــن 

ــــد أت منلــــا عىــــ   ــــ  ليصــــدر أمــــره بالتمديــــد ملــــدة أو ملــــدد متلاقبــــة ال تاي يومــــا ، وال يايــــد  (30)نواب
عىـ  املـتلم، يتلـرت بلـدها مباشـرة ل التـ  ل  ا  مــة يومـا  مـن تـاريخ القـبض  (180)لموعلـا عىـ  

وا ااـــاالي االســـتدنا ية الـــ  تتلىـــر التوقيـــك مـــدة أنـــولة لىمح مـــة  امل تصـــة أو اةفـــراا عنـــ .
املوافقـــة عىـــ  نىـــر اديـــد التوقيـــك ملـــدة أو ملـــدد متلاقبـــة حبســـر مـــا تـــراه، وأن تصـــدر أمـــرا  قضـــا يا  

 .( من ن ام اةجرا اي ا اا ية114مسببا  ا ذل ، وذل  وف  املادة )

وفيمــــا يتلىــــ  بالتــــدابل املت ــــذة لت ــــادت ااــــبر اللويــــل، فلقــــافة ل  مــــا مت ذ ــــره ا التقريــــر  -56
( منــ ، فقــد مت لنعــا  م اتــر ا الســةون  ي ــة التحقيــ  واالدعــا  169، 168و ايــة ا ال قــرترت )

اةنســـان ملتابلـــة أوقـــاز الســـةنا  عـــن  دـــر  اللـــام، وهي ـــة  قـــوق اةنســـان، وا مليـــة الوننيـــة اقـــوق
وتىقـــي شـــ اواهم. وجتـــدر اةشـــارة ل  أن الســـةون ودور التوقيـــك ختضـــ  لءشـــراص القضـــا ي ضوجـــر 

( مـــن ن ـــام الســـةن والتوقيـــك.  مـــا يلـــد الربنـــاما اةل ـــ و  الـــذت اعتمدتـــ  هي ـــة التحقيـــ  5املـــادة )
ذ رةة  ليــة فاعىــة لتلايــا اللديــد مــن الضــماناي ضــا ( مــن هــذه املــ13واالدعــا  اللــام املوقــ  ا ال قــرة )

فيلـــا مراقبـــة مـــدد التوقيـــك ون اميتلـــا. وفيمـــا يتلىـــ  بأعـــداد األفـــراد املوقـــوفرت قبـــل ا ا مـــة فباةم ـــان 
 ( من هذه املذ رة.17الرجوز ل  موق   نافذة توايل  املعار للي  ا ال قرة )

  
ض(22اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض

 
( 145( ليــــال ية مو عــــة عىــــ  ثالثــــة ععــــر منلقــــة لداريــــة تللــــي )91املمى ــــة ) يوجــــد ا -57

عاف ـــــــة )مدينـــــــة(، وقـــــــد بىـــــــ  عـــــــدد النـــــــاال  فيلـــــــا )ا  ـــــــومرت واملوقـــــــوفرت( ا هـــــــذه اةيـــــــال ياي 
%  51( ســةينا  وموقوفــا ، وبىلــت نســبة الســلوديرت مــنلم )59351م: )2016ينــاير  30تــاريخ  ــ 

 %( من لمجا  اللدد ال ىي لىناال . 4)(، و  تتةاو  نسبة النسا  
ضض

ض(23اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض
 
تقـــــوم هي ـــــة التحقيـــــ  واالدعـــــا  اللـــــام بـــــدورها ا الرقابـــــة واةشـــــراص عىـــــ  الســـــةون ودور  -58

( عضـــوا ، يقومـــون 246( ويلمـــل  ـــا عـــدد )101التوقيـــك مـــن  ـــالل دوا ـــر  ايـــة يبىـــ  عـــددها )
وا أيـــام اةجـــا اي األســـبوعية، اـــواليت رقابيـــة عىـــ  الســـةون أثنـــا  وقـــت الـــدوام الرمســـي و ارجـــ ، 

 ودور التوقيك.
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ــــ  واالدعــــا  اللــــام ل   -59 ــــة التحقي ــــ  قامــــت  ــــا هي  ــــاراي ال ــــاه عــــدد الاي يوقــــ  ا ــــدول أدن
 م وعدد اااالي ال  مت حبدلا:2015م    عام 2013السةون ودور التوقيك منذ عام 

ض
ض)ة اف ضاره قيس(ضض

 
 عدد اااالي ال  مت حبدلا ا واليعدد  السنة

 208140 29866 م2013
 205955 25302 م2014
   183426 24822 م2015

ض)ة اف ضارسج ن(ضض
 

 عدد اااالي ال  مت حبدلا عدد ا والي السنة
 109949 12422 م2013
 107394 11849 م2014
 89188 12690 م2015

ض(24اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض
 
ها باالســتقالل " التحقيــ  واالدعــا  اللــام جلــة مســتقىة و ــا مياانيــة مســتقىة، ويتمتــ  أعضــاهي ــة  -60
( مـن ن ـام هي ـة التحقيـ  5وف  ما نصت عىي  املـادة )، وأسب  الن ام عى  عمىلم الص ة القضا ية التام

 يـــث ، ه1436واالدعــا  اللــام، وقــد عـــا  هــذا االســتقالل التلــديل األ ـــل لن املــا الصــادر ا عــام 
 ي ون للمل أعضا  ا ي ـة الصـ ة القضـا ية، ويتمتلـون باالسـتقالل التـام، أن عى  ( من  5)نصت املادة 

وال خيضلون ا عمىلم لال أل  ام العريلة اةسالمية، واألن مة املرعية، ولير أل ـد التـد ل ا لـال 
ر التوقيـك وأت م ـان تن ـذ فيـ  عمىلم  ومن برت ملام ا ي ة الر يسة الرقابة والت تيجل عىـ  السـةون ودو 

 (3)مـن املـادة  ال قـرة )و( نص عىي  ن ـام هي ـة التحقيـ  واالدعـا  اللـام اأ  ام جاا ية وذل  وف  ما 
 الرقابـة والت تـيجل عىـ   أن مـن ملـام ا ي ـة وال  نصت عىـ  م(2015املواف  ) ه1436امللدلة ا عام 

ـــي شـــ او  املســـةونرت واملوقـــوفرت،  الســـةون ودور التوقيـــك وأت م ـــان تن ـــذ فيـــ  أ  ـــام جاا يـــة، وتىق 
والتحقــ  مــن معــروعية ســةنلم أو تــوقي لم ومعــروعية بقــا لم ا الســةن أو دور التوقيــك بلــد انتلــا  
املدة، واختاذ اةجـرا اي الال مـة ةنـالق سـراخ مـن سـةن أو أوقـك مـنلم دون سـبر معـروز، وتلبيـ  

ل . وجير ل انة املعرص ضا يبدو مـن مىحو ـاي ا هـذا ما تقضي ب  األن مة ا    املتسببرت ا ذ
 .العأن، ويرف  تقرير ل   ل ستة أشلر عن  الة السةنا  واملوقوفرت 

ضض
ض(25اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض

 
 قامت هي ة  قوق اةنسان بلدد من الاياراي لىسةون ودور التوقيك عى  النحو اييت: -61
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ضم(2015هض)1436م(ض حهىضعامض2012)هض1433إج اريضارز اراتضةوضعامضضض
 

 عدد السةنا  أو املوقوفرت الذين ات مقابىتلم عدد الاياراي ا لة

 1937 545 سةون املبا ث اللامة

 959 464 السةون اللامة ودور التوقيك واةيوا 

ض2896ض1009ضار ج  ع
  
أن لىلي ــة   يـــارة ( مــن تن ـــيم هي ــة  قــوق اةنســان عىــ  5( مــن املــادة )6نصــت ال قــرة ) -62

الســةون ودور التوقيــك ا أت وقــت دون لذن مــن جلــة اال تصــات، ورفــ  تقــارير عنلــا ل  ر ــير 
لىــر الـــو را  ، وبنــا   عىيـــ ، فـــلن ا ي ــة قـــادرة عىــ   يـــارة مجيـــ  الســةون ودور التوقيـــك ا املمى ـــة 

نا  ا عـدد مـن السـةون  وف  ما مت ليضا   ا التقرير،  ما أن  ا م اتـر تتـاب  فيلـا أ ـوال السـة
  ما سب  ليضا   ا هذه املذ رة.

م( تتلىــــــ  2015ه )1436( شــــــ و   ــــــالل عــــــام 19تىقــــــت هي ــــــة  قــــــوق اةنســــــان ) -63
ـــة، وقامـــت ضتابلتلـــا والتحقيـــ  فيلـــا، وتـــرج  لـــديلا جديـــة االدعـــا  ا  الـــة وا ـــدة  بلســـا ة امللامى

قيـــ  واالدعـــا  اللـــام( ملباشـــرة اةجـــرا اي أ يىـــت ل  ا لـــة امل تصـــة بـــالتحقي  ا نـــا ي )هي ـــة التح
 فيلا وفقا  ملا نصت عىي  األن مة.

( تويـــــية ترمـــــي ل  تلايـــــا ومحايـــــة  قـــــوق اةنســـــان ا لنـــــار موقـــــوعااا 75أيــــدري ا ي ـــــة ) -64
( تويـــياي تتلىـــ  بتلايـــا 4امل تى ـــة، وفيمـــا يتلىـــ  باامايـــة مـــن اللنـــك والتلســـك، فقـــد تضـــمن التقريـــر )

لىحمايــة مــن اللنــك، وتلايــا التــدابل الراميــة ل  القضــا  عىيــ  وملا تــ  وتأهيــل قــحاياه.  اةنــار الن ــامي
 وجتدر اةشارة ل  يدور ن ام ااماية من اةيذا  الذت أويت ا ي ة باةسراز ا ليداره.

ض(26اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض
 
ــــاراي لىســــ -65 ــــد مــــن الاي ــــة الوننيــــة اقــــوق اةنســــان باللدي ةون ودور التوقيــــك قامــــت ا ملي

 وأما ن اال تةا  وفقا  لىةدول املوق  أدناه:
 

 عدد الاياراي السنة
 5 م2008
 12 م2009
 14 م2010
 19 م2011
 12 م2012
 18 م2013
 31 م2014
  17 م2015
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ـــــذ  -66 ـــــ  تىقتلـــــا ا مليـــــة من جـــــا ي االدعـــــا اي ذاي الصـــــىة بالتلـــــذير أو ســـــو  امللامىـــــة ال
 النحو اييت:م عى  2004 عام
 

 اللدد نوز الع و 
 126 قلا ملنوت عى  السةرت

 368 سو  ملامىة أو خمال ة ل ن مة
 170 من  الايارة

 321 قلك الرعاية الصحية
ضض

ض(27اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض
 
م، مــــن قبــــل ا ي ــــاي 2016م و ــــ  ينــــاير 2012بىــــ  عــــدد  يــــاراي الســــةون منــــذ عــــام  -67

(  يــــارة، و  تتىــــ  املديريــــة اللامــــة لىســــةون أت شــــ او  مــــنلم. 91الدوليــــة )الدبىوماســــية والوفــــود 
( 527وفيمـــا يتلىـــ  بســـةون املبا ـــث فقـــد بىلـــت عـــدد  يـــاراي الوفـــود الرمسيـــة والدوليـــة لىســـةون )

(  يــــارة. ومــــن القنصــــىياي الــــ  قامـــــت 760 يــــارة.  مــــا بىــــ  عــــدد  يــــاراي الوفــــود غــــل الرمسيــــة )
، والنيةـــر، وا نـــد، وبا ســـتان، ولبنـــان، وامللـــرش، ولندونيســـيا، وليلاليـــا، بالايـــاراي: مصـــر، وال ىبـــرت

وبريلانيـــــا، وســـــلالن ا، والواليـــــاي املتحـــــدة األمري يـــــة، وموريتانيـــــا، ومـــــا ، ونيةليـــــا، وال ـــــامرون، 
ولثيوبيـــــا، وغانـــــا، وبـــــنلالديجل، وغينيـــــا، وتر يـــــا، والســـــودان، والـــــيمن، والبحـــــرين، ونيبـــــال، واللـــــراق، 

 ا، وا اا ر، وهولندا، وتونر، وتايىند.واس الي
  

ض(28اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض
 
تأ يـــدا  عىـــ  مـــا ذ ـــر ا التقريـــر وهـــذه املـــذ رة، فـــلن الايـــاراي الـــ  تقـــوم  ـــا هي ـــة التحقيـــ   -68

واالدعــــا  اللــــام، وهي ــــة  قــــوق اةنســــان، وا مليــــة الوننيــــة اقــــوق اةنســــان، ولنعــــا  م اتــــر  ــــذه 
الســةون وغلهــا مــن التــدابل قــد أســلمت بعــ لت فاعــل ا حتســرت  ــروص الســةون ودور ا لــاي ا 

التوقيـك والسـةنا  واملوقــوفرت ضـا ا ذلــ  فصـل الســةنا  عـن املوقــوفرت. ولقـافة ل  ذلــ ، فـلن بــراما 
وأنعــــلة التوعيــــة الــــ  تقــــوم  ــــا و ارة الدا ىيــــة بالتلــــاون مــــ  هي ــــة  قــــوق اةنســــان والــــ  تســــتلدص 

واألفـــــراد و ايــــة مـــــأمورت الســــةون، وتلريـــــك الســــةنا ، واملوقـــــوفرت حبقــــوقلم أســـــلمت ا  الضــــباط
حتســرت  ــروص الســةون ودور التوقيــك.  مــا ختضــ  الســةون لتحســرت مســتمر،  يــث مت التلاقــد مــ  

 شر اي مت صصة تلمل لتوفل ا دماي امللىوبة ضا يلا  تن يذ الرباما اةيال ية فيلا.
ضض

ض(29 ةض)اإلجا هضعقىضارف ضض
 
 (.36عىي  ا ال قرة ) اةجابةسبقت  -69
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ضض
ض(30اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض

 
ه 1377 ( للـــام43بىـــ  عـــدد القضـــايا الـــ  مت التحقيـــ  فيلـــا وفقـــا  لىمرســـوم املى ـــي رقـــم ) -70
ـــــاه عـــــدد هـــــذه القضـــــايا 519م( واألن مـــــة ذاي الصـــــىة: )1958) ( قضـــــية. ويوقـــــ  ا ـــــدول أدن

 م:2015و   م 2009حبسر األعوام منذ 
 

 عدد القضايا السنة
 519 م2009
 538 م2010
 600 م2011
 377 م2012
 354 م2013
 469 م2014
ضض 232 م2015

ض(31اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض
 (.60عىي  ا ال قرة ) اةجابةسبقت  -71

ضض
ض(32اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض

 
 (.8عىي  ا ال قرة ) اةجابةسبقت  -72

ض(33ارف  ةض)اإلجا هضعقىضضض
 
يـــتم  اليـــا  دراســـة معـــروز ن ـــام جديـــد ل  ـــدا  ا لىـــر العـــور ، ويتضـــمن املعـــروز   -73
األ  ـــــام املن مـــــة لىتلامـــــل مـــــ  ااـــــد  ضـــــا يضـــــمن ا اف ـــــة عىـــــ   قوقـــــ  وتـــــوفل أقصـــــ    افـــــة

 الضماناي ل   الل مر ىة القبض والتحقي  وا ا مة وتن يذ اللقوباي ا  وم  ا عىي .

  ا ــدول أدنــاه ل صــا ية بقضــايا األ ــدا  الــ  ن راــا هي ــة التحقيــ  واالدعــا  اللــام يوقــ -74
 وفروعلا ا خمتىك منان  املمى ة:

 
 عدد القضايا املنلقة

 املدة الامنية
    من

 م2015أ توبر  م2011فرباير  1786 م ة امل رمة
 م2015أ توبر  م2012لبريل  1944 الريا 

 م2015أ توبر  م2011ديسمرب  1447 املدينة املنورة
 م2015أ توبر  م2008مايو  2120 الدمام
 م2015أ توبر  م2008ديسمرب  728 عسل
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 عدد القضايا املنلقة
 املدة الامنية

    من
 م2015أ توبر  م2011يونيو  334 جنران
 م2015أ توبر  م2010ديسمرب  936 جا ان
 م2015أ توبر  م2012نوفمرب  135 البا ة
 م2015أ توبر  م2010لبريل  606 ا وص
 م2015أ توبر  م2009ديسمرب  848 تبو 
 م2015أ توبر  م2010لبريل  843  ا ل

 م2015أ توبر  م2009فرباير  825 اادود العمالية
 م2015أ توبر  م2010أ توبر  575 القصيم
 م2015أ توبر  م2015مار   30 جدة

   م2015أ توبر  م2012يوليو  46 اللا ك
قضــايا األ ــدا  باةم انــاي املاديــة والبعــرية مــن ا ققــرت املــؤهىرت، مت تاويــد دوا ــر التحقيــ  ا  -75

 واملدربرت ا لال التحقي  م  األ دا ، وقد أنع ت هذه الدوا ر ا دا ل مبا  دور رعاية األ دا .
ضض

ض(34اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض
 
 فيلا ومقدار التلويضاي.جيرت اللمل عى  مج  البياناي ا اية بلدد اااالي ال  مت التلويض  -76

ضض
ض(35اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض

 
ســـو   ( مـــن التقريـــر، فـــلن لعـــادة تأهيـــل قـــحايا التلـــذير أو139لقـــافة ل  مـــا ذ ـــر ا ال قـــرة ) -77

 امللامىة من مقتضياي االنتصاص  م، وت  ل األن مة الصحية ا املمى ة ذل  لىةمي  دونا أت اييا. 
ض(36)اإلجا هضعقىضارف  ةضضض

 
( الـ  مت استلراقـلا ا 43ضوجر أ  ام ن ام اةجـرا اي ا اا يـة، واملرسـوم املى ـي رقـم ) -78

التقريــر وهــذه املــذ رةة فــلن قــحية التلــذير أو ســو  امللامىــة يســتح  التلــويض عمــا اقــ  مــن قــرر، 
ن ن ــام ( مــ16فقــد   ىــت املــادة )وبلم ــان الضــحية االنتصــاص وااصــول عىيــ ، وتأ يــدا  ملــا ســب  

،  يــث نصــت عىــ  أن:  لىمةــ  ا ااــ  ا ــاترفــ  دعــو  قضــا ية  ا اةجــرا اي ا اا يــة ااــ 
عىي  أو من ينوش عن ، ولوارثـ  مـن بلـده،  ـ  رفـ  الـدعو  ا اا يـة ا مجيـ  القضـايا الـ  يتلىـ   ـا 

لبـــال   ـــ   ـــات، ومباشـــرة هـــذه الـــدعو  أمـــام ا  مـــة امل تصـــة. وعىـــ  ا  مـــة ا هـــذه ااـــال 
املــدعي اللــام بااضــور . واســتنادا  ل  هــذا الــنص، جيــو  لىمةــ  عىيــ  ا قضــايا التلــذير أن يرفــ  
دعو  جاا ية قـد املـتلم بالتلـذير أمـام ا ـا م ا اا يـة، وا هـذا قـمانة لىمةـ  عىيـ  ا أن يرفـ  

  عىيـ  بتلـويض دعو  جاا ية يلالر فيلـا بتوقيـ  عقـاش جنـا ي قـد املـتلم، فضـال  عـن ملالبـة اقـ
مــادت. ويقــوم  ــ  اقــ  عىيــ  ا رفــ  الــدعو  ا اا يــة عىــ  نبيلــة ااــ  امللتــد  عىيــ  ا التعــري  
ا نــا ي اةســـالمي، ذلـــ  أن جرمـــة التلـــذير ادـــل اعتـــدا   ماديـــا  وملنويـــا  عىـــ  اقـــ  عىيـــ  بالدرجـــة 



 CAT/C/SAU/Q/2/Add.2 

 

24/32 GE.16-02021 

 

ا اا يـة اللامـة قـد املـتلم الـ   األو ، لذل  نعأ ل  هذا اا  ا ات، دون أن خيـل ذلـ  بالـدعو 
 .حتر لا وتباشرها هي ة التحقي  واالدعا  اللام )النيابة اللامة(

( مــن الن ــام الصــحي عىــ  أن  يلــدص 2وفيمــا يتلىــ  بالرعايــة الصــحية فقــد نصــت املــادة ) -79
ادلـــة هـــذا الن ـــام ل  قـــمان تـــوفل الرعايـــة الصـــحية العـــامىة املت امىـــة،  ميـــ  الســـ ان، بلريقـــة ع

ـــة عىـــ  تـــوفل 3وميســـرة، وتن يملـــا ،  مـــا نصـــت املـــادة ) ( مـــن ذاي الن ـــام عىـــ  أن  تلمـــل الدول
الرعاية الصحية،  ما تلق بالصحة اللامـة لىمةتمـ ، ضـا ي  ـل اللـيجل ا بي ـة يـحية سـىيمة ... ، 

دو ــا ( مــن الن ــام التأ يـد عىــ  تـوفل  ــدماي الرعايــة الصـحية لىمــواننرت و 4وقـد تضــمنت املـادة )
 ميــ  ف ــاي اقتمــ   ـــامللوقرت، واملســنرت، واللــالش واللالبـــاي، وا  ــاالي اللــوارت وال ـــوار ، 

( مــن 1واألمــرا  امللديــة والوبا يــة، واألمــرا  املستلصــية، والصــحية الن ســية ...،  مــا ألــام البنــد )
ؤسســـاي الصـــحية ال قـــرة )أوال ( مـــن الال حـــة التن يذيـــة لن ـــام املؤسســـاي الصـــحية ا ايـــة عىـــ  امل

ا اية باستقبال أت  الـة لسـلافية مـن  ـالل أقسـام اللـوارت. وتبـرت هـذه النصـوت االلتـاام بتقـدل 
 الرعاية الصحية ا  ل ال روص.

ضض
ض(37اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض

 
( مــن التقريــر، فــلن االع افــاي الناشــ ة عــن التلــذير تلــد خمال ــة 104تأ يــدا  ملــا ورد ا ال قــرة ) -80

أل  ــام العــريلة اةســالمية وأن مــة املمى ــة ذاي اللالقــة، وتدســتبلد األدلــة الناشــ ة عــن ذلــ ة ألهنــا تلــد 
( مــــن ن ــــام اةجــــرا اي ا اا يــــة، وهــــذا الــــبلالن يتمســــ  بــــ  ا أت  ــــال  187بانىــــة ضوجــــر املــــادة )

 ن ام.( من هذا ال188 انت عىي  الدعو ، وتقضي ب  ا  مة ولو بلل نىر وفقا  لىمادة )
ض 

ض(38اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض
 
تن ــــر ا ــــا م امل تصــــة ا أت ادعــــا اي تقــــدم مــــن أنــــراص الــــدعو  ا اا يــــة أثنــــا  ســــل  -81

الـــدعو  وفقـــا  لن ـــام اةجـــرا اي ا اا يـــة، وتتحقـــ  ا  مـــة مـــن يـــحة أت ادعـــا اي وفقـــا  لوســـا ل 
 اةثباي املقررة، و  يدبت لد  ا  مة امل تصة يحة االدعا اي املعار لليلا ا االستيضاخ. 

ضض
ض(39ا هضعقىضارف  ةض)اإلجضض

 
يتم اةعالن عـن تن يـذ عقوبـاي القتـل  ـال تن يـذها ا بيـانت م صـل يتضـمن أمسـا  ا  ـوم  -82

عىـــيلم )املن ـــذ فـــيلم( وا ـــرا م ا لـــلة الـــ  ارت بوهـــا، وفيمـــا يتلىـــ  بلـــرق تن يـــذ اللقوبـــة فلـــي لمـــا 
ا ا مــة اللادلــة لىــذين يواجلــون قــربة بالســيك أو رميــا  بالريــات. وت  ــل أن مــة املمى ــة ااــ  ا 

 هذه اللقوباي.
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التد ر  عقوبة القتل )اةعدام( ا املمى ـة لال عىـ  ا ـرا م األشـد  لـورة وفقـا  ملـا جـا  ا  -83
أ  ـام العــريلة اةســالمية وقـد أ ــيا تلبيــ  هـذه اللقوبــة بضــماناي وشـروط  دــلة  مــا مت ليضــا   

 ــر مــن ثالثــة قضــاة ا ا  مــة االبتدا يــة، و ســة قضــاة ا ( منلــا أن هــذه القضــايا تن4ا ال قــرة )
 ع مة االست ناص، و سة قضاة ا ا  مة اللىيا وف  ما نص عىي  ن ام اةجرا اي ا اا ية. 

وقـــد ســـبقت اةشـــارة ا هـــذه املـــذ رة ل  معـــروز  مدونـــة األ  ـــام القضـــا ية  ا املوقـــوعاي  -84
 ل  تتضمن وي ا  لىةرا م وحتديد اللقوباي امل تبة عىيلا.العرعية ذاي اللالقة بالقضا ، وا

فيما يتلىـ  بالتـدابل املت ـذة لضـمان اسـت ادة الـذين يواجلـون عقوبـة اةعـدام مـن املسـاعدة  -85
ـــة، وقـــمان تىقـــي األجانـــر الـــذين يواجلـــون عقوبـــة اةعـــدام  ـــة، وقواعـــد اةجـــرا اي القانوني القانوني

( مـــن ن ـــام اةجـــرا اي ا اا يـــة نصـــت عىـــ  أنـــ   ال جيـــو  توقيـــ  3دة )املســـاعدة بال مجـــة، فـــلن املـــا
عقوبة جاا ية عى  أت ش ص، لال بلد ثبـوي لدانتـ  بـأمر ع ـور شـرعا  أو ن امـا  بلـد عا مـة جتـرت 

( مـن ذاي 4وفقا  لىمقتض  العـرعي  ولضـمان حتقيـ  ا ا مـة اللادلـة نصـت ال قـرة )أ( مـن املـادة )
ــــ   حيــــ  ــــ  ا مــــر ى  التحقيــــ   الن ــــام عىــــ  أن ل ــــل مــــتلم أن يســــتلرت بو يــــل أو عــــام لىــــدفاز عن

( عىـــ  أنــ   جيـــر عىـــ  املـــتلم ا ا ــرا م ال بـــلة أن حيضـــر بن ســـ  139وا ا مــة ، وتـــنص املـــادة )
أمــام ا  مــة مــ  عــدم اة ــالل حبقــ  ا االســتلانة ضــن يــداف  عنــ ، ولذا   ي ــن لديــ  املقــدرة املاليــة 

ضحــام، فىــ  أن يلىــر مــن ا  مــة أن تنــدش لــ  عاميــا  لىــدفاز عنــ  عىــ  ن قــة الدولــة  ا االســتلانة
وفقــا  ملــا تبينــ  الال حــة .  مــا أن تقــدل اللــون واملعــورة القانونيــة مــن ملــام ا ي ــة الســلودية لىمحــامرت 

مجيـــ   ( مـــن تن يملـــا. أمـــا االســـتلانة ضـــ جم فلـــو لجـــرا  وجـــول ا2( مـــن املـــادة )7وفقـــا  لى قـــرة )
القضــــايا ا مــــر ى  التحقيــــ  وا ا مــــة مــــادام أن املــــتلم ال جييــــد التحــــد  بالىلــــة اللربيــــة، وذلــــ  

 ( من ال حت  التن يذية. 72( من ن ام اةجرا اي ا اا ية، واملادة )171ضوجر املادة )
  

ض(40اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض
 
( فـــــلن ن ـــــام اامايـــــة مـــــن 158 ،156، 1عل ـــــا  عىـــــ  مـــــا ورد ا التقريـــــر ا ال قـــــراي ) -86

اةيـــذا ، ون ـــام اللمـــل، وال حـــة اللـــامىرت ا ا دمـــة املناليـــة ومـــن ا   ملـــم، تتضـــمن النصـــوت 
القانونيـــة الـــ  حت ـــر وجتـــرم انتلـــا   قـــوق اللمـــال ضـــا ا ذلـــ  منـــ  اللنـــك ض تىـــك يـــوره ومنلـــا 

ت عىـ  تلـذير أو سـو  ملامىـة االعتدا  ا نسي. وجتدر اةشـارة ل  أن مجيـ  االدعـا اي الـ  تنلـو 
ألت لنسان دون ايياة يتم التلامل مللا وفـ  مـا هـو موقـ  ا التقريـر وهـذه املـذ رة، وحيصـل مجيـ  

 الضحايا عى  املساعدة القانونية والن سية عى  قدم املساواة.
ضض

ض(41اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض
 
التعــريلاي الــ  حت ــر اللنــك قــد األن ــالة تأ يــدا  ملــا ذ ــر ا التقريــر وهــذه املــذ رة بعــأن  -87

م قــمانة لقــافية امايــة الل ــل مــن 2014مدــل يــدور ن ــام محايــة الل ــل وال حتــ  التن يذيــة ا عــام 
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اللنك ب افة أش ال  ويوره، وقد أقاص الن ـام يـورا  جديـدة لىلنـك تتمدـل ا لمهـال الل ـل ويعـمل 
( مـن الن ـام. وقـد عرفـت 1ذلـ ، حبسـر املـادة ) عدم توفل  اجـاي الل ـل األساسـية أو التقصـل ا

( اةيـــذا  ا ســـدت بأنـــ   ـــل فلـــل أو قـــول أو تقصـــل أو لمهـــال عمـــدت 1الال حـــة التن يذيـــة ا املـــادة )
( مـن الن ـام أنـ  يلـدص ل  2مت رر، ي تر عىي  لااق الضـرر ببـدن الل ـل.  مـا تضـمنت املـادة ) أو

واةمهـــال وم اهرمهـــا الـــ  قـــد يتلـــر   ـــا ا البي ـــة ا يلـــة بـــ  محايـــة الل ـــل مـــن  ـــل أشـــ ال اةيـــذا ، 
)املنــال أو املدرســة أو ااــي أو األمــا ن اللامــة أو دور الرعايــة وال بيــة أو األســرة البديىــة أو املؤسســاي 
اا وميـــة واألهىيـــة أو مـــا ا   ملـــا( ســـوا  وقـــ  ذلـــ  مـــن شـــ ص لـــ  واليـــة عىـــ  الل ـــل أو ســـىلة 

  عالقـــة بــأت شـــ ل  ــان أو مـــن غــله.  مـــا تضــمنت ذاي املـــادة قــمان  قـــوق مســؤولية أو لـــ  بــ أو
الل ل الذت تلر  لءيذا  واةمهال، بتـوفل الرعايـة الال مـة لـ . أمـا فيمـا يتلىـ  بالن ـام اللقـال بالنسـبة 
ل  ــدا ، فيةــر   اليــا  دراســة معــروز ن ــام األ ــدا  وقــد تضــمن املعــروز عقوبــاي وتــدابل خم  ــة 

ض(.73يلة ااد  وادص ل  ليال   ولدماج  ا اقتم   ما ات اةشارة للي  ا ال قرة )تراعي نب
ضض

ض(42اإلجا هضعقىضارف  ةض)ضض
 
 ال تنوت املمى ة سحر حت  ااا عى  االت اقية. -88

ضض
ضخات هضض

 
ترجو املمى ة أهنا قدمت لجاباي مـن شـأهنا التمليـد اـوار بنـا  مـ   نـة مناهضـة التلـذير  -89

املــوقرة، وتأمــل أن يســلم ااــوار ال لــال مــ  الىةنــة ا فلــم أدــل ملــا ورد ا تقريــر املمى ــة الدــا  ومــا 
 تضمنت  هذه املذ رة.
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ضةقح ض
 

يتضــمن هــذا املىحــ  جــدوال  يوقــ  املــواد مــن ن ــام اةجــرا اي ا اا يــة القــدل املعــار لليلــا  
التقريــــر، والتلــــديالي الــــ  اــــت عىيلـــــا، ، ومواقــــللا ا CAT/C/SAU/2) الدــــا ا تقريــــر املمى ــــة 

( 2وترقيملـــــــا ا ن ـــــــام اةجـــــــرا اي ا اا يـــــــة ا ديـــــــد الصـــــــادر ضوجـــــــر املرســـــــوم املى ـــــــي رقـــــــم )م/
 م(.26/11/2013ه املواف  )22/1/1435 وتاريخ

 
رقــــم ال قــــرة 
 املادة ا الن ام ا ديد املادة ا الن ام القدل ا التقرير

( مـــن ن ــام اةجـــرا اي والدالثــونا امســـة نصــت املــادة )... 27
عىـــ  أنــ   ا غـــل  ـــاالي التىــبر، ال جيـــو  القـــبض  ا اا يــة

عىــــ  أت لنســــان أو توقي ــــ  لال بــــأمر مــــن الســــىلة امل تصــــة 
بـــذل ، وجيـــر ملامىتــــ  ضـــا حي ـــ،  رامتــــ ، وال جيـــو  ليــــذا"ه 

، وجير ل باره بأسباش ليقاف ، وي ون لـ  جسديا  أو ملنويا  
 ضن ير  لبالغ  .اا  ا االتصال 

 ارخاةسهض ارثالث ن:ضار ادة

القبض عى  أت  جيو ، ال با رمة غل  االي التىبر ا  
  .لنسان أو توقي   لال بأمر من السىلة امل تصة بذل 

ض:ض ارثالث نضارسادسهضار ادة
 ليــذا"ه جيــو  وال  رامتــ  حي ــ، ضــا املوقــوص يلامــل أن جيــر  -1

 ااـ  لـ  وي ـون توقي ـ  بأسباش ل باره وجير ملنويا   أو جسديا  
  .لبالغ  ير  ضن االتصال ا

 جيــر الــ  تقضــي بأنــ  ( الرابلــة والدالثــرتاملــادة )اســتنادا  ل  نــص  28
أقــوال املــتلم املقبــو   عىــ  رجــل الضــبا ا نــا ي أن يســم  فــورا  

عىي ، ولذا   يأي ضا يرب ـ  يرسـى   ـالل أربـ  وععـرين سـاعة مـ  
الذت جيـر عىيـ  أن يسـتةوش املـتلم املقبـو   ا ضر ل  ا ق ة

 عىي   الل أرب  وععرين ساعة، مث يأمر بليقاف  أو لنالق  . 

 ار ا  هض ارثالث ن:ضار ادة

يسم  فورا  أقوال  أنعى  رجل الضبا ا نا ي  جير  
املتلم املقبو  عىي ، ولذا ترج  وجود دال ل  افية عى  

 الل أرب  وععرين ساعة م  ا ضر ل   لسى فااام  
عىي   املقبو ا ق  الذت جير عىي  أن يستةوش املتلم 

 ساعة، مث يأمر بتوقي   أو اةفراا عن  رين الل أرب  وعع
ض .

الســــتةواش عىــــ  رجــــال الضــــبا   ــــر ا ا  ومــــن الضــــماناي أيضــــ 29
( مـن ن ـام اةجـرا اي ا امسة والستونلذ نصت املادة ) ،ا نا ي
 لىمحقــ  أن ينــدش  تابــة أ ــد رجــال الضــبا   أنــ  عىــ  ا اا يــة

ا نـا ي لىقيـام بــلجرا  ملـرت أو أ دــر مـن لجــرا اي التحقيـ ، عــدا 
 ... . استةواش املتلم

ا  )ارسادسهض ارسه ن(مت لعادة ترقيم املادة لتصب  املادة 
ضالن ام ا ديد.

اةجـرا اي  ( من ن امالسادسة والدالثون يث نصت املادة )...  31
ــــة ــــ   ال جيــــو  توقيــــك أت لنســــان أو ســــةن  لال ا أعىــــ   ا اا ي ن

. وال جيـــــو  الســـــةون أو دور التوقيـــــك امل صصـــــة لـــــذل  ن امـــــا  
ةدارة أت ســةن أو دار توقيــك قبــول أت لنســان لال ضوجــر أمــر 
مســبر وعــدد املــدة موقــ  عىيــ  مــن الســىلة امل تصــة، وجيــر أال 

 يبقي  بلد املدة ا ددة ا هذا األمر . 

مت لعادة ترقيم املادة لتصب  املادة )السابلة والدالثون( ا 
 الن ام ا ديد بالنص التا :

  ارثالث ن:ضارسا  هضر ادةا

لال ا السةون أو  سةن جيو  توقيك أت لنسان أو  ال  
أما ن التوقيك امل صصة لذل  ن اما . وال جيو  ةدارة أت 

أو توقيك قبول أت لنسان لال ضوجر أمر مسبر  سةن
، وجير أال امل تصةموق  عىي  من السىلة و وعدد املدة 
  .ا ددة ا هذا األمر دةتبقي  بلد امل
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رقــــم ال قــــرة 
 املادة ا الن ام ا ديد املادة ا الن ام القدل ا التقرير

ش ملامىة املقبـو  و جو  من (ا امسة والدالثوناملادة )ما تضمنت   39
، ا  أو ملنويـــا    جســـدي ـــليذا وعـــدم جـــوا عىيـــ  ضـــا حي ـــ،  رامتـــ ، 

ا االتصال ضن يـر    الة  ق  ل باره بأسباش ليقاف ، و وجوش و 
 لبالغ . 

ا  )ارسادسهض ارثالث ن(مت لعادة ترقيم املادة لتصب  املادة 
 الن ام ا ديد.

41   ( مـــــــن ن ـــــــام الســـــــابلة والدالثـــــــوناملـــــــادة )عىيـــــــ  نصـــــــت مـــــــا
عىــ  امل تصــرت مــن أعضــا  هي ــة  أنــ   مــن اةجــرا اي ا اا يــة

دعا  اللام  يارة السةون ودور التوقيك ا دوا ـر التحقي  واال
والتأ ـد  ،ا تصايلم ا أت وقت دون التقيد بالدوام الرمسـي

غـل معـروعة، وأن  ةمن عدم وجود مسةون أو موقوص بصـ 
يلىلـــوا عىـــ  ســـةالي الســـةون ودور التوقيـــك، وأن يتصـــىوا 
باملســةونرت واملوقــوفرت، وأن يســملوا شــ اواهم، وأن يتســىموا 
مـــا يقدمونـــ  ا هـــذا العـــأن. وعىـــ  مـــأمورت الســـةون ودور 

اللـام  ـل  التوقيك أن يقدموا ألعضا  هي ـة التحقيـ  واالدعـا 
 . ما حيتاجون  ألدا  ملاملم

  ( مـن ن ـام اةجـرا اي الدامنـة والدالثـوناملـادة )عىي  نصت ما
ل ــل مســةون أو موقــوص ااــ  ا أن يقــدم  أنــ   مــن ا اا يــة

ا أت وقت ملأمور السةن أو دار التوقيك شـ و   تابيـة أو 
ويلىر من  تبىيللا ل  عضو هي ة التحقي  واالدعـا   ش لية،

وعىـــ  املـــأمور قبو ـــا وتبىيللـــا ا ااـــال بلـــد لثبااـــا ا  لـــام،ال
سةل ملـد لـذل ، وتاويـد مقـدملا ضـا يدبـت تسـىملا، وعىـ  
لدارة الســــةن أو التوقيــــك ختصــــيص م تــــر مســــتقل للضــــو 

 . ا ي ة امل تص ملتابلة أ وال املسةونرت أو املوقوفرت

  جـرا اي ( من ن ام اةالتاسلة والدالثوناملادة )عىي  نصت ما
ل ـــل مـــن عىـــم بوجـــود مســـةون أو موقـــوص  أنـــ  مـــن  ا اا يــة

بصــــ ة غــــل معــــروعة أو ا م ــــان غــــل خمصــــص لىســــةن أو 
التوقيــك أن يبىــ  هي ــة التحقيــ  واالدعــا  اللــام، وعىــ  عضــو 
ا ي ــة امل ــتص ضةــرد عىمــ  بــذل  أن ينتقــل فــورا  ل  امل ــان 

ا  التحقيـ ، املوجود في  املسةون أو املوقـوص، وأن يقـوم بـلجر 
 ةوأن يــأمر بــاةفراا عنــ  لذا  ــان ســةن  أو توقي ــ  جــر  بصــ 

غـــل معـــروعة، وعىيـــ  أن حيـــرر عضـــرا  بـــذل  يرفـــ  ل  ا لـــة 
امل تصــة لتلبيــ  مــا تقضــي بــ  األن مــة ا  ــ  املتســببرت ا 

 ذل  .

  ا الن ـام  )ارثاة ةهض ارثالثة ن(مت لعادة ترقيم املادة لتصب  املادة
 بالنص اييت: ا ديد، وت ون

ض: ارثالث نضارثاة هض ادةار
 اللام واالدعا  التحقي  هي ة أعضا  من امل تصرت عى   
 أت ا ا تصايلم دوا ر ا التوقيك وأما ن السةون  يارة
 وجود عدم من والتأ د الرمسي، بالدوام التقيد دون وقت

 عى  يلمىلوا وأن معروعة، غل بص ة موقوص أو مسةون
 يتصىوا وأن التوقيك، أما ن وسةالي السةون سةالي

 يتسىموا وأن ش اواهم، يسملوا وأن واملوقوفرت، باملسةونرت
 وأما ن السةون مديرت وعى . العأن هذا ا يقدمون  ما

 اللام واالدعا  التحقي  هي ة ألعضا  يقدموا أن التوقيك
ض .ملماام ألدا  حيتاجون  ما  ل
   املـادة )التاسـلة والدالثـون( ا الن ـام مت لعادة ترقيم املادة لتصب

 ا ديد، وت ون بالنص اييت:

ض: ارثالث نضارهاس هضار ادة
 - وقـت أت ا - يقـدم أن ا ااـ  موقـوص أو مسةون ل ل  
 ويلىر ش لية، أو  تابية ش و  التوقيك أو السةن مدير ل 
 املدير وعى  اللام، واالدعا  التحقي  هي ة عضو ل  لبالغلا من 

 وتاويد لذل ، يلد سةل ا لثبااا بلد ااال ا ولبالغلا قبو ا
 التوقيــــك أو الســــةن لدارة وعىــــ . تســــىملا يدبــــت ضــــا مقــــدملا
 أ ــــوال ملتابلــــة امل ــــتص ا ي ــــة للضــــو مســــتقل م تــــر ختصـــيص
  .املوقوفرت أو املسةونرت

   ا الن ـــــام  )ار ةةةةةادةضاألر  ةةةةة ن(مت لعـــــادة تـــــرقيم املـــــادة لتصـــــب
 ا ديد.

ــــةاملــــادة )قضــــت  43 ( مــــن ن ــــام اةجــــرا اي الدامنــــة ععــــرة بلــــد املا 
بــ   مىموقــوص واتصــا ل ــر مقابىــة رجــال الســىلة اللامــة حب ا اا يــة

ال جيـو  ملـأمور ،  يث نصت عىـ  أنـ   ا ق  تال من دون لذن  
الســـةن أو دار التوقيـــك أن يســـم  أل ـــد رجـــال الســـىلة اللامـــة 

 تال من ا قـ ، وعىيـ  أن يـدون ا باالتصال باملوقوص لال بلذن  
 ،ووقـت املقابىـة ،دف  السةن اسم الع ص الذت مس  ل  بـذل 

 . ذن ومضمون وتاريخ اة

 أيبحت املادة ا الن ام ا ديد عى  النحو اييت:
 :ار ائهض  دضعش ةضارثاة هضار ادة

 رجال أل د يسم  أن التوقيك أو السةن ملدير جيو  ال  
 من  تال بلذن لال باملوقوص باالتصال اللامة السىلة
 اسم بذل  ا ات السةل ا يدون أن وعىي  ا ق ،

 اةذن وتاريخ املقابىة ووقت بذل  ل  مسدمل  الذت الع ص
  . ومضمون 
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 ــ   ( مــن ن ــام اةجــرا اي ا اا يــةالســابلة ععــرة)  ىــت املــادة  51
مــــن يقــــ  عىيــــ  التلــــذير ا رفــــ  دعــــو  قــــد املتســــبر ا هــــذا 

لىمةــ  عىيــ  أو مــن ينــوش عنــ ، ال لــل،  يــث تــنص عىــ  أنــ   
ولوارث  من بلـده،  ـ  رفـ  الـدعو  ا اا يـة ا مجيـ  القضـايا الـ  
يتلىــــ   ـــــا  ــــ   ـــــات، ومباشــــرة هـــــذه الــــدعو  أمـــــام ا  مـــــة 
ـــــ  املـــــدعي اللـــــام  ـــــة تبىي امل تصـــــة. وعىـــــ  ا  مـــــة ا هـــــذه ااال

 . بااضور

 د عى  النحو اييت:أيبحت املادة ا الن ام ا دي
ض:عش ةضارسا  هضار ادة

 ا را م ا التحقي  لجرا  أو ا اا ية الدعو  لقامة جتو  ال  
 من ش و  عى  بنا    لال ل فراد  ات    فيلا الواجر
 ا لة ل  بلده من وارث  أو، عن  ينوش س ن   أو، عىي  اق 

 مصىحة اللام واالدعا  التحقي  هي ة رأي لذا لالة امل تصة
  .ا را م هذه ا والتحقي  الدعو  رف  ا عامة

مــن ن ــام اةجــرا اي  ا امســة والدالثـرت(...)... و املــوادأن  مـا  57
عنــد ل  ذلــ  أشــل ،  مــا ا اا يــة حت ــر التلــذير اميــ  أشــ ال 

 ( من االت اقية.2التلىي  عى  املادة )

ا   ارثالث ن()ارسادسهضمت لعادة ترقيم املادة لتصب  املادة 
 الن ام ا ديد.

أو  تلــــاأو امتــــدي نتية ،لذا وقلــــت ا رمــــة دا ــــل لقىــــيم املمى ــــة )أ( 66
( مــن ن ـــام اااديـــة والدالثــرت بلــد املا ـــةفـــلن املــادة ) ، ثارهــا لليلــا

تحديـد اال تصـات امل ـا  لىمحـا م تقضـي ب اةجرا اي ا اا يـة
يقـيم فيـ  املـتلم، أو ا امل ـان الـذت  ا ـلا عل وقوز ا رمـة أو 

 .لذا   ي ن ل  عل لقامة ملروص في  ي يقبض عىالذت 

ا  (ار ائهض  دضارثالث ن)مت لعادة ترقيم املادة لتصب  املادة 
 الن ام ا ديد.

( مــــن ن ــــام اةجــــرا اي ا امســــة والدالثــــوناملــــادة ) مــــا تقضــــي  98
ـــ  ا غـــل  ـــاالي التىـــبر، ال جيـــو  ب ا اا يـــة القـــبض عىـــ  أت أن

جيـر أنـ  لنسان أو توقي   لال بأمر مـن السـىلة امل تصـة بـذل ، و 
  جســديا  أو ملنويــا ،  ــليذاوعــدم جــوا  ملامىتــ  ضــا حي ــ،  رامتــ ، 

ا االتصــال ضــن  وقــمان  قــ ل بــاره بأســباش ليقافــ ، وجــوش و 
 .ير  لبالغ 

 أيبحت املادة ا الن ام ا ديد عى  النحو اييت:
 ارخاةسهض ارثالث ن:ضار ادة

القبض عى  أت  جيو ، ال با رمة غل  االي التىبر ا 
  .لنسان أو توقي   لال بأمر من السىلة امل تصة بذل 

  : ارثالث نضارسادسهضار ادة
 جيو  وال  رامت  حي ، ضا املوقوص يلامل أن جير -1 

 توقي   بأسباش ل باره وجير ملنويا   أو جسديا   ليذا"ه
  لبالغ  ير  ضن االتصال ا اا  ل  وي ون

 ريــا  مــن الن ــام عىــ  لبقــا  االســتةواش ا يــد ســىلة التحقيــ   103
عىــــ  رجــــال  ا مادتــــ  )ا امســــة والســــترت(  ــــر و ــــدها، فقــــد 
لذ تنص هذه املادة عىـ   القيام باستةواش املتلم، الضبا ا نا ي

لىقيــام  لىمحقــ  أن ينــدش  تابــة أ ــد رجــال الضــبا ا نــا ي أنــ  
بـــلجرا  ملــــرت أو أ دــــر مــــن لجـــرا اي التحقيــــ ، عــــدا اســــتةواش 

 املتلم ... .

ا  ار ادةض)ارسادسهض ارسه ن(مت لعادة ترقيم املادة لتصب  
 الن ام ا ديد.

بــ  عىــ  بانــل  تقضــي بــأن مــاالــ  عــرعية اللقاعــدة ا  ل  ااســتناد 104
 ل دليل يستمد بلريقـة غـل معـروعة يلـد بـانال    ، فلنفلو بانل

ء ـراه فالدليل الذت يستمد نتيةـة لثره ا الدعو ة ألنتا غل مو 
يلـد دلـيال  عى  االع اص أو التلذير أو ت تيجل املنا ل بلل لذنة 

، وال قيمـــة لـــ  ا الـــدعو . وقـــد أ ـــدي هـــذا املبـــدأ غـــل معـــروز
الــ  نصــت عىــ   ،ن ــامال( مــن الدامنــة والدمــانون بلــد املا ــة)املــادة 
  ـــل لجـــرا  خمـــالك أل  ـــام العـــريلة اةســـالمية أو األن مـــة أن 

 ، وذل  لبلالن وسيىة الويول للي .املستمدة منلا ي ون بانال  

)ارسا  هض ارث ان نض  دضمت لعادة ترقيم املادة لتصب  املادة 
 ا الن ام ا ديد. ار ائه(
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عىـــ  خمتىـــك  ن ـــامال( مـــن والدالثـــونالرابلـــة ) وقـــد اشـــتمىت املـــادة 105
 جيــر عىــ  رجــل الضــبا ا نــا ي  عىــ  أنــ :هــذه املبــادت بنصــلا 

أقــوال املــتلم املقبــو  عىيــ ، ولذا   يــأي ضــا يرب ــ   ا  أن يســم  فــور 
الـــذت  ،يرســى   ـــالل أربـــ  وععــرين ســـاعة مـــ  ا ضــر ل  ا قـــ 

جيـــــر عىيـــــ  أن يســــــتةوش املـــــتلم املقبـــــو  عىيــــــ   ـــــالل أربــــــ  
 ين ساعة، مث يأمر بليقاف  أو لنالق  .وععر 

 :عى  النحو اييت ا ديد الن ام ا املادة أيبحت
ض: ارثالث نضار ا  هضار ادة
 أقوال فورا   يسم  أن ا نا ي الضبا رجل عى  جير  

 عى   افية دال ل وجود ترج  ولذا، عىي  املقبو  املتلم
 ل  ا ضر م  ساعة وععرين أرب   الل فلسى  ااام 
 عىي  املقبو  املتلم يستةوش أن عىي  جير الذت ا ق 
  .عن  اةفراا أو بتوقي   يأمر مث، ساعة وععرين أرب   الل

عىـ  السـةون  بالرقابـةي ة امل ى ـرت ا  يث جير عى  أعضا  ... 106
ودور التوقيك  يارة هذه األما ن ا أت وقت دون التقيد بالـدوام 
ر االرمســـي، لىتأ ـــد مـــن قانونيـــة وجـــود أت شـــ ص بالســـةن أو د

ولنـا عىـيلم االنــالز  ،ياالتوقيـك، وال يتوقـك دورهـم عنــد الايـار 
عىــــ  الســــةالي الرمسيــــة، ومقابىــــة الســــةنا  واملوقــــوفرت مباشــــرة، 

، وذلــ  وفقــا  ملــا تقضــي دم ا هــذا العــأنولثبــاي أت شــ و  تقــ
 ب  املادة )السابلة والدالثون( من الن ام.

ض ارثالث ن(مت لعادة ترقيم املادة لتصب  املادة  ا  )ارثاة ه
 الن ام ا ديد.

محايــة  ــ  املســةونرت واملوقــوفرت ا تقــدل العــ او  ال تابيــة أو  107
ووجـــوش لثبـــاي هــــذه  ،العـــ لية ملـــأمور الســـةن أو دار التوقيــــك

ــــــ   العــــــ او  ا ســــــةل  ــــــات ولبالغلــــــا للضــــــو هي ــــــة التحقي
ي ــــة دا ــــل ا م اتــــر ألعضــــا   أن هنــــا واالدعــــا  اللــــام،  مــــا 

، وذلــــ  الســــةونة بلــــر  متابلــــة أ ــــوال املســــةونرت واملوقــــوفرت
 م.ن االمن  تن يذا  ملقتض  املادة )الدامنة والدالثرت(

ض ارثالث ن(مت لعادة ترقيم املادة لتصب  املادة  ا  )ارهاس ه
 الن ام ا ديد.

عىـــ  هـــذه  ن ـــامالمـــن وقـــد اشـــتمىت املـــادة )التاســـلة والدالثـــون(  108
 ل ــــل مــــن عىــــم بوجــــود مســــةون أو  املبــــادت بنصــــلا عىــــ  أنــــ 

موقوص بص ة غل معروعة أو ا م ان غـل خمصـص لىسـةن أو 
وعىـ  عضـو ا ي ـة  .التوقيك أن يبى  هي ة التحقي  واالدعـا  اللـام

امل تص ضةرد عىم  بـذل  أن ينتقـل فـورا  ل  امل ـان املوجـود فيـ  
وقــــــوص، وأن يقــــــوم بــــــلجرا  التحقيــــــ ، وأن يــــــأمر املســــــةون أو امل

اةفراا عن  لذا  ان سـةن  أو توقي ـ  جـر  بصـ   غـل معـروعة، ب
بــذل  يرفــ  ل  ا لــة امل تصــة لتلبيــ  مــا  وعىيــ  أن حيــرر عضــرا  

 تقضي ب  األن مة ا    املتسببرت ا ذل  .

ضاألر   ن) املادة لتصب  املادة ترقيم لعادة مت  الن ام ا(
 :التا  بالنص لت ون ا ديد،
ض:األر   نضار ادة
 غل بص ة موقوص أو مسةون بوجود عىم من ل ل  

 أن التوقيك أو لىسةن خمصص غل م ان ا أو معروعة
 ا ي ة عضو وعى . اللام واالدعا  التحقي  هي ة يبى 

 في  املوجود امل ان ل  ينتقل أن بذل  عىم  فور امل تص
 باةفراا يأمر وأن التحقي ، جيرت وأن املوقوص، أو املسةون

 معروعة، غل بص ة جر  توقي   أو سةن   ان لذا عن 
 لتلبي  امل تصة ا لة ل  يرف  بذل  عضرا   حيرر أن وعىي 
  .ذل  ا املتسببرت    ا األن مة ب  تقضي ما

 ( مـــن ن ـــام اةجـــرا اي ا اا يـــةالتاســـلة والدالثـــوننصـــت املـــادة ) 122

 ل ــل مــن عىــم بوجــود مســةون أو موقــوص بصــ ة غــل عىــ  أنــ  
معــروعة أو ا م ــان غــل خمصــص لىســةن أو التوقيــك أن يبىــ  

وعىــ  عضــو ا ي ــة امل ــتص ضةــرد  ،هي ــة التحقيــ  واالدعــا  اللــام
عىمـــ  بـــذل  أن ينتقـــل فـــورا  ل  امل ـــان املوجـــود فيـــ  املســـةون أو 
املوقـــوص، وأن يقـــوم بـــلجرا  التحقيـــ ، وأن يـــأمر بـــاةفراا عنـــ  لذا  

وعىيــ  أن حيــرر  ة،ة غــل معــروع ــان ســةن  أو توقي ــ  جــر  بصــ 
عضــــرا  بـــــذل  يرفـــــ  ل  ا لـــــة امل تصـــــة لتلبيـــــ  مـــــا تقضـــــي بـــــ  

 · األن مة ا    املتسببرت ا ذل 

 الن ام ا (األر   ن) املادة لتصب  املادة ترقيم لعادة مت
 )راج  ااقل الساب ( ا ديد
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مــن نصــت املــادة )الســابلة ععــرة( منــ  عىــ  أن  لىمةــ  عىيــ  أو  132
 ينوش عن  ... 

ضعش ة(مت لعادة ترقيم املادة لتصب  املادة  ا الن ام  )ارسادسه
 ا ديد.

 عىــ  أنــ  ( مــن ن ــام اةجــرا اي ا اا يــةالدامنــة والســتوننصــت املــادة ) 133
 ملــن اقــ  قــرر مــن ا رمــة أن يــدعي حبقــ  ا ــات ا أثنــا  التحقيــ  

االدعـا   ــالل ثالثــة ا الـدعو ، وي صــل ا قــ  ا مـد  قبــول هــذا 
أيــام مــن تـــاريخ تقــدل هـــذا االدعــا  لـــ . وملــن ردفملـــض  نىبــ  أن يلـــ   
عىــ  هــذا القــرار لــد  ر ــير الــدا رة الــ  يتبللــا ا قــ   ــالل أســبوز 

ا مر ىــة  مــن تــاريخ لبالغــ  بــالقرار، وي ــون قــرار ر ــير الــدا رة هنا يــاع 
 التحقي  .

 :النحو اييتأيبحت املادة ا الن ام ا ديد عى  
ض:ار ائهض  دض ارثالث نضارخاةسهضار ادة

 بااضور املتلم في ىك ا  مة ل  الدعو  ردفملل ت لذا 
ت لق، أماملا  ا ىسة  ضر لذا بااضور ت ىي   عن ويدس 
  .التلمة للي  ووجلت

عىــ  أن  ملــن اقــ    ( منــالدامنــة واألربلــون بلــد املا ــةنص املــادة )تــ 134
رثـ  مـن بلـده أن يلالـر حبقـ  ا ـات ملمــا اولو  ،ا رمـةقـرر مـن 

بىــ  مقــداره أمــام ا  مــة املن ــورة أماملــا الــدعو  ا اا يــة ا أت 
 ــــــ  ولــــــو   يقبــــــل نىبــــــ  أثنــــــا   ، ــــــال  انــــــت عىيــــــ  الــــــدعو 

 التحقي  .

ض  دض األر   نضارسا  ه) املادة لتصب  املادة ترقيم لعادة مت
 وت ون بالنص اييت: ا ديد، الن ام ا(ضار ائه
ض:ار ائهض  دض األر   نضارسا  هضار ادة

 يلالر أن - بلده من ولوارث  - ا رمة من قرر اق  ملن  
 ا اا ية الدعو  أماملا املن ورة ا  مة أمام ا ات حبق 
 يقبل   لو    الدعو ، عىيلا  انت  ال أت ا اللامة
  .التحقي  أثنا  نىب 

عىـ  أن  ...  ن ـام اةجـرا اي ا اا يـة ( مـن217)ونصت املـادة  137
ل ـــل مـــن أيـــاب  قـــرر نتيةـــة ااامـــ   يـــدا  أو نتيةـــة لنالـــة مـــدة 
، سةن  أو توقي   أ در مـن املـدة املقـررة ااـ  ا نىـر التلـويض 

عىــــ  أن   ــــل   ــــم ن ســــ   ن ــــامال( مــــن 210ونصــــت املــــادة )
ر أن جيــ -بنــا  عىــ  نىــر لعــادة الن ــر  -يــادر بلــدم االدانــة 
لىمح ـوم عىيـ  ملـا أيـاب  مـن قـرر  وماديـا   يتضمن تلويضا  ملنويا  

 .لذا نىر ذل  

( ا الن ام 215مت لعادة ترقيم املادة لتصب  املادة )
 ا ديد.

 ( ا الن ام ا ديد207مت لعادة ترقيم املادة لتصب  املادة )

 ن ســــ  مــــن الن ــــام 1(الدانيــــة والســــترت بلــــد املا ــــةاملــــادة ) أن مــــا  141
 ،لذا اعــ ص املــتلم ا أت وقــت بالتلمــة املنســوبة لليــ تقضــي بأنــ  

فلى  ا  مة أن تسم  أقوال  ت صيال  وتناقع  فيلا،  ـ  تلمـ ن 
ل  أن االعـــــ اص يـــــحي ، وأن تســـــت مل التحقيـــــ  لذا وجـــــدي 

هـذا الـنص، تتحقـ  مـن يـحة ل  فا  مة اسـتنادا  .لذل  داعيا  
تا عن ل ـراه أو تلـذير، فلىيلـا أن ان  االع اصة فلذا وجدي أن

تســقا هــذا الـــدليل مــن الــدعو ة ألنـــ    ي ــن وليــد لرادة  ـــرة، 
قتضــ  أ  ــام ن ــام اةجــرا اي ا اا يــة، لــذل  ال بــد ملالك وخمــ

مــن  2(الدامنــة والدمــانرت بلــد املا ــةمــن لبلالــ  عمــال بــنص املــادة )
 قــــرري بلــــالن  ــــل أجــــرا  خمــــالك أل  ــــامم، والــــ  ن ــــاهــــذا ال

 العريلة اةسالمية أو األن مة املستمدة منلا. 

ض ارسه نضارحاد ه) املادة لتصب  املادة ترقيم لعادة مت -1
 .ا ديد الن ام ا(ضار ائهض  د
ضارسا  هض ارث ان ن) املادة لتصب  املادة ترقيم لعادة مت -2

 .ا ديد الن ام ا(ضار ائهض  د
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الـــنص عىـــ  أنـــ  جيـــر  منـــ  (ا امســـة والدالثـــون)وتضـــمنت املـــادة  143
   جسـديا   ليذاجوا   وعدمملامىة املقبو  عىي  ضا حي ،  رامت ، 

ــــا ،  ا    قــــوقــــمان ل بــــاره بأســــباش ليقافــــ ، ووجــــوش أو ملنوي
 .االتصال ضن ير  لبالغ 

 ا (ارسادسهض ارثالث ن) املادة لتصب  املادة ترقيم لعادة مت
 .ا ديد الن ام

 


