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املقدمة

يقدم هذا التقرير في عدده الثامن  خالصة اجلهود واألعمال التي تقوم بها اجلمعية سنوياً , ويـحتوي على إحصائيات 

ومــن خالل  التقرير  هــذا  إصــدار  من خــالل  تهدف اجلمعية  , حيث  للعام 1432هـــ  وأنشطة اجلمعية  الـــواردة  القضايا 

اإلحصائيات الواردة به إلى أن يكون مرجعاً للباحثني واملهتمني بقضايا حقوق اإلنسان, باإلضافة إلى أنه مؤشر للجمعية 

ولألجهزة احلكومية وغير احلكومية على حد سواء للتعرف على اإلشكاليات التي تواجه أفراد  املجتمع عند تعاملهم مع 

هذه األجهزة, وما ينبغي عمله من أجل تطوير وحتسني أدائها, وميّكن اجلمعية من إجراء مقارنة لهذا األداء بني السنة 

احلالية والسنوات املاضية , كما يساعد التقرير على معرفة وحتديد ما ميكن اعتباره مشكلة, أو ظاهرة تستلزم إجراء 

دراسات شاملة ومعمقة بهدف إيجاد حلول  لها.

إلى  تنقسم  شكوى    )4692( بلغت  والتي  1432هـــ  لـعام  للجمعية  الــواردة  للشكاوى  إحصائيات  التقرير  هذا  ويضم 

تصنيفات رئيسية )إداريــة,  سجناء, عنف أسري, عمالية, قضائية, أحوال شخصية , أحوال مدنية, عنف ضد الطفل, 

وأخرى(, يبنينَ فيها بيانات مقدم الشكوى ) نوعه , جنسيته, مقر إقامته, اجلهة املخاطبة ملعاجلة الشكوى أو املتظلم منها, 

والتصنيف الفرعي للشكوى(, باإلضافة إلى قراءة املتغيرات اإلحصائية لقضايا عام 1432هـ  مقارنة باألعوام املاضية , كما 

يضم التقرير كافة نشاطات اجلمعية من حيث: الزيارات امليدانية, والوفود الزائرة للجمعية, والفعاليات التي مت تنظيمها 

أو املُشارك بها, وأيضاً يتضمن التقرير مذكرات التفاهم التي مت توقيعها مع عدد من اجلهات, باإلضافة إلى البيانات, 

واملخاطبات الصادرة من اجلمعية والواردة  إليها وإصدارات اجلمعية لنفس العام.

رئيس الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان
                                                                                 د. مفلح بن ربيعان القحطاني_     
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الباب الأول

الق�ضايا الواردة للجمعية
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تعريف القضايا حسب تصنيفاتها 
تتلقى اجلمعية القضايا عبر الفاكس والبريد, أو البريد اإلليكتروني, أو احلضور الشخصي للمتظلمني, وهي مصنفة 

على النحو التالي :

 1- إدارية: 
هي ما يرد إلى اجلمعية من شكاوى ضد اجلهات احلكومية واملتضمنة طلب إعادة النظر في قرار صادر, أو طلب 
عفو ملكي, أو مطالبة بتنفيذ حكم قضائي, أو اعتداء على ممتلكات, اعتراض على قرار, أخطاء طبية , تعدي أو منع من 
ممارسة حق من  بعض اجلهات اإلدارية, بطالة , ترحيل إجباري, طلب تعديل وظيفي , إحلاق الضرر نتيجة تلوث بيئي, 
سوء خدمة عميل, طلب إعادة للوظيفة, طلب ترحيل, نقل, ممارسة عنف ضد موظف, الفصل من الوظيفة بسبب تهمة, 
الفصل التعسفي, املطالبة مبستحقات مالية لدى اإلدارة , مالحقة غير نظامية, طول مدة اإلجراءات, نقل تعسفي, طلب 

تعويضات, منع من السفر بسبب قرار إداري.

2- سجناء:
هي ما يرد إلى اجلمعية من شكاوى متعلقة بطلب عفو عن بقية املدة, اعتراض على ترحيل سجني, تردي احلالة 
الصحية في السجن, انتهاء محكومية سجني ولم يطلق سراحه, التظلم من عدم احملاكمة, طلب نقل إلى سجن آخر, 
طلب ترحيل, طلب رعاية صحية, سوء معاملة وتعدي وجتاوز لألنظمة داخل السجن, منع من الزيارة, مطالبة بإطالق 

سراح.

3- عنف أسري :
إلى اجلمعية من شكاوى متعلقة بعنف داخل محيط األســرة بسبب عنف بدني,  نفسي,عنف ناجت عن  يرد  هي ما 
إدمان,اتهام وقذف,حترش جنسي,اغتصاب جنسي,حرمان من التعليم, حرمان من العمل ,حرمان من الراتب أو تعدي على 

ممتلكات , حرمان من الزواج , حرمان من رؤية األم , طلب إيواء.

4- عمالية:
هي ما يرد إلى اجلمعية من شكاوى متعلقة باألفراد اخلاضعني لنظام العمل, والذين يتظلمون من إجبارهم على دفع 
رسوم جتديد إقامة , اعتراض على قرار, تأخر قرار التعيني , حرمان من الترقية, تخفيض الدرجة الوظيفية, ترحيل 
إجباري, طلب نقل كفالة, تعرض العامل لعنف نفسي, فصل بسبب تهمة, فصل تعسفي , حرمان العامل من حقوقه املالية, 
إجباره على عمل غير املتفق عليه في عقد العمل , إرغام على تقاعد مبكر, مطالبة بالتأمني الصحي , طلب إعادة للعمل, 

منع العامل من السفر إلى بالده.

5- قضائية:
هي ما يرد إلى اجلمعية من شكاوى متعلقة بقضايا طال نظرها أمام اجلهات القضائية, أو عدم احلصول على محاكمة 
عادلة, أو شكاوى ضد بعض القضاة لسوء معاملتهم , أو امتناعهم عن النظر في القضايا , أو اعتراض على حكم , أو طلب 

تعويضات , أو املنع من السفر بسبب حكم قضائي.
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6- أحوال شخصية:
هي ما يرد إلى اجلمعية من شكاوى, متعلقة بحقوق شخصية ألحد أفراد األسرة أو تتعلق بالطالق, اخللع, احلضانة , 

النفقة, التعليق والهجر, نزع والية , حرمان من رؤية األوالد , حرمان من امليراث , عدم االعتراف بالزواج.

7- أحوال مدنية:
 هي ما يرد إلى اجلمعية من طلبات, أو شكاوى متعلقة بسحب اجلنسية, طلب استردادها, سحب األوراق الثبوتية , 

عدم إضافة األبناء , أو عدم توثيق بعض الوقائع اخلاصة باألحوال املدنية.

8- العنف ضد الطفل:
هي شكاوى ترد للجمعية عن أنواع من العنف يتعرض لها أطفال)18 سنة فما دون( من إساءة جسدية أو نفسية أو 
جنسية, أو أطفال حرموا من التعليم و من أوراقهم الثبوتية, أيضا حرمان الطفل من رؤية األم و من رؤية األب أو حجزه 
أو إهماله , باإلضافة إلى قضايا زواج األطفال ويبلغ عن هذا النوع من القضايا على األغلب )أحد أفراد األسرة , أقارب 
الطفل , املدرسة , اجليران , املعارف( ومما يجدر اإلشارة إليه أن اجلمعية أضافت تصنيف قضايا “العنف ضد الطفل”في 
عام 1430هـ وذلك لضرورة إلقاء الضوء على العنف املوجه ضد هذه الفئة باعتبارها قضية شائكة متس أكثر حلقات 

املجتمع ضعفاً وتستوجب منا اهتماماً وتركيزاً خاصاً حيث مت فصلها عن قضايا العنف األسري.

9- أخرى:
تشمل شكاوى اخلاصة باألفراد أو الشركات كاملنازعات بني األفراد أو شركات أوعلى مقدمي اخلدمات من القطاع 
اخلاص واملتضمنة طلب إعادة نظر,اعتراض على قرار, مطالبة بتنفيذ حكم قضائي , جتاوز وتعدي من بعض اجلهات 
اإلدارية, طول مدة اإلجراءات, بطالة ,اعتداء على ممتلكات , طلب تعويضات , أخطاء طبية , تلوث بيئي , مالحقة غير 
نظامية, باإلضافة إلى شكاوى طلبات املساعدات املالية ,  املطالبة بتبني بعض املقترحات , تقدمي استشارات قانونية 

وشرعية. 
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أواًل : إجمالي  القضايا  الواردة  منذ اإلنشاء وحتى عام 1432هـ
إجمالي القضايا الواردة حسب التصنيفات الرئيسية واألعوام  :

جدول 9/1/1
التصنيف

العـــــــــام
عنف عماليةسجناءإدارية

أسري
أحوال 
شخصية

أحوال 
مدنية

العنف 
ضد 
الطفل

املجموعأخرىقضائية

193271289443766561581114عام 1425هـ-2004م

8226363782842962172519953879عام 1426هـ- 2005م

9126034223852983071834653575عام 1427هـ-2006م

12476703412652943312104433801عام 1428هـ-2007م

15307945433062943652424484522عام 1429هـ-2008م

1556558386257311239721764464001عام 1430هـ-2009م

1748709555382356361821304604783عام 1431هـ-2010م

1437759584370312473951465164692عام 1432هـ -2011م

9445500034982293219823592491394393130367املجموع

إجمالي القضايا حسب التصنيفات الرئيسية
شكل )1(

عنفعماليةسجناءإدارية
أسري

 أحوال
شخصية

 أحوال
مدنية

 العنف ضد
الطفل

أخرىقضائية
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إجمالي القضايا حسب األعوام 
شكل )2(

إجمالي القضايا الواردة إلى اجلمعية حسب الفرع املستلم للقضية واألعوام : 

جدول 9/2/1

الفرع
مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالعام

املكرمة
املدينة 
املجموعاملنورة

1114-----787327عام 1425هـ-2004م

3879----18221940117عام 1426هـ-2005م

3575---11841503628260عام 1427هـ-2006م

3801-1581124143530143200عام 1428هـ-2007م

4522-20081031689391126277عام 1429هـ-2008م

4001-153686776443593306عام 1430هـ-2009م

18776081088614673242054783عام 1431هـ-2010م

2178617755520632822774692عام 1432هـ- 2011م

12973813444762521392138948230367املجموع

14251426142714281429143014311432
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إجمالي القضايا حسب الفرع املستلم للقضية 
شكل )3(

إجمالي القضايا الواردة إلى اجلمعية حسب نوع املتقدم واألعوام : 

جدول 9/3/1

النوع
املجموعذكورإناثالعام

2678471114عام 1425هـ-2004م
102828513879عام 1426هـ- 2005م
109524803575عام 1427هـ-2006م
126025413801عام 1428هـ-2007م
149530274522عام 1429هـ-2008م
129727044001عام 1430هـ-2009م
313216514783عام 1431هـ-2010م
163130614692عام 1432هـ-2011م

112051916230367املجموع

إجمالي القضايا الواردة حسب نوع املتقدم   شكل )4(

ذكور

إنــاث

مكةالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة
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ثانيًا: إجمالي القضايا الواردة في عام 1432هـ :

إجمالي القضايا الواردة للجمعية لعام 1432هـ حسب التصنيف : 
جدول 9/4/1

التصنيف
عنف عماليةسجناءإداريةالعام

أسري
أحوال 
شخصية

أحوال 
مدنية

العنف ضد 
املجموعأخرىقضائيةالطفل

عام 1432هـ-
20111437759584370312473951465164692م

إجمالي القضايا الواردة للجمعية لعام 1432هـ حسب التصنيف 
شكل )5(

إجمالي القضايا الواردة للجمعية لعام 1432هـ حسب الفرع : 
جدول 9/5/1

الفرع
املدينة مكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالعام

املجموعاملنورة

2178617755520632822774692عام 1432هـ-2011م

إجمالي القضايا الواردة للجمعية لعام 1431هـ حسب الفرع
شكل )6(

عنفعماليةسجناءإدارية
أسري

 أحوال
شخصية

 أحوال
مدنية

 العنف ضد
الطفل

أخرىقضائية

مكةالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة
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إجمالي القضايا الواردة للجمعية لعام 1432هـ حسب التصنيف والفرع :

جدول 9/6/1

                                      الفـرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالتصنيف

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

7001702747918113831437 إدارية

495429870171324759 سجناء

4230281531810146 قضائية

2255857172102834584 عمالية

22371993842216473 أحوال مدنية

10865543971326312 أحوال شخصية

13056635712736370 العنف األسري

3302280151795  العنف ضد الطفل

25295604233331516 أخرى

2178617755520632822774692املجموع

إجمالي القضايا الواردة للجمعية لعام 1432هـ حسب نوع املتقدم والفرع :

جدول 9/7/1

                                      الفرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالنوع

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

1545358485335441621323061ذكور

633259270185191201451631إناث

2178617755520632822774692 املجموع
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إجمالي القضايا الواردة للجمعية لعام 1432هـ حسب التصنيف والشهر :
جدول 9/8/1

التصنيف

الشهر 
 عنفعماليةسجناءإدارية

أسري
 أحوال

شخصية
 أحوال
مدنية

 العنف ضد
املجموعأخرىقضائيةالطفل

15368165513930121348579 محرم

232704718292671352494 صفر

1467541303535151437428 ربيع أول

1708146393196121061546 ربيع ثاني

124795425255771647434 جماد أول

103775529445241857439 جماد ثاني

12666392727427945388 رجب

112794837144821342395 شعبان

393613111250719142 رمضان

107482534222410736313 شوال

874828452035161446339 ذي القعدة

38322324142331226195 ذي احلجة

1437759584370312473951465164692 املجموع

إجمالي القضايا الواردة للجمعية لعام 1432هـ حسب الفرع املستلم للقضية والشهر :
جدول 9/9/1

الفرع
املجموعاملدينة املنورةاجلوفمكة املكرمةجازانالشرقيةجدةالرياضالشهر

2165214510138423579 محرم

181575413337230494 صفر

181783764261032428 ربيع أول

284724192301119549 ربيع ثاني

2245845583556431 جماد أول

20558497224526439 جماد ثاني

21347324619427388 رجب

20854345514228395 شعبان

562325128315142 رمضان

16034234617825313 شوال

17056204322424339 ذي القعدة

8028153312522195 ذي احلجة

2178617520755282632774692 املجموع
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ثالثًا: قراءة املتغيرات اإلحصائية لقضايا عام 1432هـ مقارنة باألعوام املاضية :

نسبة القضايا الواردة للجمعية حسب التصنيف واألعوام :
جدول 3/1/2

التصنيف
 عنفعماليةسجناءإداريةالعـام

أسري
 أحوال

شخصية
 أحوال
مدنية

 العنف ضد
املجموعأخرىقضائيةالطفل

4%4%4% 3%2%2%8%5%2%عام 1425هـ -2004م

13%25%18% 9%13%12%11%13%9% عام 1426هـ - 2005م

12%12%13% 13%14%17%12%12%10% عام 1427هـ -2006م

13%11%15% 14%13%12%10%13%13% عام 1428هـ -2007م

15%11%17% 15%13%13%16%16%16% عام 1429هـ -2008م

13%11%13%29%10%14%11%11%11%16% عام 1430هـ -2009 م

16%12%9%33%15%16%17%16%14%19% عام 1431هـ -2010 م

15%13%10%38%20%14%16%17%15%15%عام 1432هـ -2011م

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%املجموع

نسبة القضايا الواردة للجمعية حسب التصنيف واألعوام 
شكل )7(

%40

%30

%20

%10

صفر

عنفعماليةسجناءإدارية
أسري

 أحوال
شخصية

 أحوال
مدنية

 العنف ضد
الطفل

أخرىقضائية

عام 1431 هـ - 2010م

عام 1432 هـ - 2011م
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من اجلدول أعاله نالحظ التالي:

وفقاً لقراءة املتغيرات اإلحصائية لعام 1432هـ بشكل عام نالحظ أنه قد شهد تراجعاً في عدد القضايا املسجلة حيث 
بلغت 4692 قضية بنسبة 15% من إجمالي القضايا الواردة للجمعية منذ التأسيس بنسبة تراجع قدرها 1% عن العام املاضي .

وفيما يتعلق بقراءة املتغيرات اإلحصائية لعام 1432هـ وفقاً للتصنيفات الرئيسية للقضايا فنالحظ التالي:
• بلغت نسبة القضايا اإلدارية املسجلة في عام 1432هـ 15% من إجمالي القضايا اإلدارية الواردة للجمعية منذ تأسيسها 	

وحققت أعلى نسبة في عام1431هـ حيث بلغت 19% بينما حققت تراجع قدره 4% عن العام املاضي .
• بلغت نسبة قضايا السجناء املسجلة في عام 1432هـ 15% من إجمالي قضايا السجناء الواردة للجمعية منذ تأسيسها 	

بنسبة ارتفاع قدرها 1% عن العام املاضي.
• بلغت نسبة القضايا العمالية املسجلة في عام 1432هـ 17% حيث حققت ارتفاع بنسبة قدرها 1% عن العام املاضي .	
• بلغت نسبة قضايا العنف األسري املسجلة في عام 1432هـ 16% حيث حققت تراجع بنسبة قدرها 1% عن العام املاضي .	
• بلغت نسبة قضايا األحوال الشخصية املسجلة في عام 1432هـ 14%حيث حققت تراجع بنسبة قدرها 2% عن العام 	

املاضي .
• بلغت نسبة قضايا األحوال املدنية املسجلة في عام 1432هـ 20% حيث حققت أعلى نسبة ارتفاع لقضايا األحوال املدنية 	

الواردة للجمعية منذ التأسيس بنسبة ارتفاع قدرها 5% عن العام املاضي .
• بلغت نسبة قضايا العنف ضد الطفل املسجلة في عام 1432هـ 38 % بنسبة ارتفاع قدرها 5% عن العام املاضي ويرجع 	

ارتفاع النسبة الستحداث هذا التصنيف في عام 1430هـ .
• بلغت نسبة القضايا القضائية املسجلة في عام 1432هـ 10% حيث حققت ارتفاع بنسبة 1% عن العام املاضي .	
• بلغت نسبة القضايا األخرى املسجلة في عام 1432هـ 13% حيث حققت ارتفاع بنسبة 1% عن العام املاضي .	

نسبة القضايا الواردة للجمعية حسب الفرع واألعوام :

جدول  3/2/2 

الفرع
املدينة املنورةمكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالعـام

-----4%6%عام 1425هـ-2004م

----3%24%14%عام 1426هـ-2005م

---10%14%18%9%عام 1427هـ-2006م

-14%11%12%10%15%12%عام 1428هـ-2007م

-20%32%16%15%13%15%عام 1429هـ-2008م

-22%24%17%17%11%12%عام 1430هـ-2009م

43%23%17%24%24%7%14%عام 1431هـ-2010م

57%20%16%21%17%8%17%عام 1432هـ -2011م

100%100%100%100%100%100%100% املجموع
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وفقًا للمتغيرات اإلحصائية لعام 1432هـ حسب فروع اجلمعية نالحظ التالي:

• سجل املقر الرئيسي للجمعية في الرياض ارتفاعاً في عدد القضايا الواردة له بنسبة 17% حيث حقق أعلى 	
نسبة من إجمالي القضايا الواردة له منذ تأسيسه بنسبة ارتفاع قدرها 3% عن العام املاضي .

• سجل مكتب املدينة املنورة ارتفاعاً في عدد القضايا الواردة له في عام1432 هـ بنسبة ارتفاع قدرها %14 	
عن العام املاضي .

• سجل فرع جدة ارتفاعاً في عدد القضايا الواردة له بنسبة %1.	
• سجل فرع املنطقة الشرقية وفرع مكة املكرمة تراجع في عدد القضايا الواردة في عام 1432هـ بنسبة %3 	

عن العام املاضي .
• سجل فرع جازان انخفاضاً في عدد القضايا الواردة لعام 1432هـ بنسبة قدرها 7% عن العام املاضي حيث 	

حقق أعلى نسبة ارتفاع في عام 1431هـ  بنسبة %24.
• سجل فرع اجلوف انخفاضاً في عدد القضايا الواردة لعام 1432هـ بنسبة قدرها 1% عن العام املاضي .	

نسبة القضايا الواردة للجمعية في عام 1431هـ وعام 1432هـ والفرع املستلم للقضية : 

جدول  3/3/2

الفرع
 املدينة املنورة مكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالعام

0.7%1.1%0.2%2.0%3.6%2.0%6.2%عام 1431هـ

0.9%0.9%0.2%1.7%2.5%2.0%7.2%عام 1432هـ

• تصدر املقر الرئيسي الرياض في عدد القضايا املستلمة في عام 1432هـ باختالف أنواعها حيث بلغت نسبتها 	
7% من اجمالي القضايا الواردة للجمعية منذ التأسيس  بنسبة ارتفاع 1% عن العام املاضي .

• تساوت نسبة القضايا املستلمة في عام 1432هـ في فرع مكة املكرمة ومكتب املدينة املنورة حيث بلغت %1.	
• سجل فرع جدة وجازان والشرقية نسب متقاربة في عدد القضايا الواردة لعام 1432هـ .	
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القضايا الواردة للجمعية حسب التصنيفات الرئيسية لعام 1432 هـ :
أواًل : اإلداريــــــــة:

1. حسب النوع والفرع املستلم للقضية  
جدول 5/1/3

الفرع
 مكة اجلوف الشرقية جازان جدةالرياضالنوع

 املكرمة
 املدينة
 املجموع املنورة

583140164531686491091ذكر

117301102622734346أنثى

7001702747918113831437املجموع
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2. حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية  

جدول 5/2/3

الفرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاجلنسية

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

6641562566618103691332سعودية

846200121مينية

1020104421مصرية

20020105سورية

10000001هندية

20030016سودانية

34000119فلسطينية

21020005أردنية

30010228باكستانية

00100001أثيوبية

00010012لبنانية

10010002مغربية

00000101 برماوية

12000115بنجالدشية

00000011أفغانية

00000022موريتانية

10000001 فلبينية

2111000014 غير محددة

7001702747918113831437املجموع
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3. حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/3/3
 

الفرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاملنطقة

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

563000010564الرياض

6007800084الشرقية

1000000010القصيم

44000008الباحة

1302650000278جازان

70000007جنران

4026100049عسير

91620001121284مكة املكرمة

5000107682املدينة املنورة

1200000012حائل

1900060631تبوك

00003003احلدود الشمالية

703080018اجلوف

52000007خارج اململكة

7001702747918113831437املجموع
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4. حسب اجلهة املتظلم منها أو اجلهة التي مت مخاطبتها إلزالة أسباب التظلم والفرع املستلم للقضية : 

جدول 5/4/3

الفرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاجلهة

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

 وزارة الشؤون
البلدية والقروية

7 7000000ديوان الوزارة

211172010657أمانات املناطق

21626008364البلديات
جلنة إزالة التعديات 

1176001429ومراقبة األراضي

 وزارة التربية
والتعليم

42141383137100ديوان الوزارة

04030007مدارس حكومية

املؤسسة العامة 
للتدريب التقني واملهني 

 املؤسسة العامة للتدريب
20000114التقني واملهني

وزارة الداخلية

3351323249ديوان الوزارة

4086200056أمارات املناطق

20000002قوات الطوارئ اخلاصة

821510521412140 املديرية العامة للشرطة

17641012444املديرية العامة للجوازات

6013100020املديرية العامة حلرس احلدود

1125011323محافظات املناطق

1000410116إدارة الوافدين

22210108املديرية العامة للدفاع املدني

743002420األحوال املدنية

00200002اإلدارة العامة للمجاهدين

1022000014املديرية العامة للسجون

722201115املديرية العامة ملكافحة املخدرات

20100003أمن الطرق

221206013احلقوق املدنية

1324101021اإلدارة العامة للمرور

503101010مديرية األمن العام

41010006املباحث العامة

80000008 إدارة الترحيل
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الفرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاجلهة

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

237853263129ديوان الوزارةوزارة التعليم العالي

وزارة الصحة

4544201157ديوان الوزارة

30621004153املستشفيات احلكومية
 املديرية العامة للشؤون

928122024الصحية

 وزارة املياه
والكهرباء

40000004ديوان الوزارة

31110006املديرية العامة للمياه

 وزارة الدفاع
 والطيران

واملفتشية العامة

821100113ديوان الوزارة

31000004القوات البرية

02000002القوات البحرية

00010001القطاع العسكري
 قاعدة امللك عبد العزيز

20010003اجلوية

وزارة العدل
205120111ديوان الوزارة

42000219احملكمة العامة

وزارة املالية
1011120015ديوان الوزارة

10010002مصلحة اجلمارك

 وزارة الشؤون
االجتماعية

30000003دار الرعاية االجتماعية

513403218ديوان الوزارة
 مركز التأهيل الشامل

432000110للمعاقني

287201222الضمان االجتماعي
 دار املالحظة
00100001االجتماعية

01000001دار رعاية الفتيات

 ديوان رئاسة
31000004ديوان الرئاسةمجلس الوزراء

مؤسسة النقد 
العربي السعودي

 مؤسسة النقد العربي
1022200016السعودي

املؤسسة العامة 
للـتأمينات االجتماعية

 املؤسسة العامة
712101012للـتأمينات االجتماعية

 املؤسسة العامة
811101113املؤسسة العامة للتقاعدللتقاعد

25100102038مكتب العملوزارة العمل

 وزارة التجارة
30000014ديوان الوزارةوالصناعة
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الفرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاجلهة

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

7011000119ديوان الوزارةوزارة الزراعة

وزارة اخلارجية

20000002ديوان الوزارة

10010002 السفارة السعودية باملغرب

 امللحقية الثقافية
10000001بنيوزلندا

وزارة الشؤون 
اإلسالمية واألوقاف 

والدعوة واإلرشاد

20200015ديوان الوزارة

 مجمع امللك فهد لطباعة
10000001 املصحف الشريف

 وزارة  اخلدمة
3211201845ديوان الوزارةاملدنية

وزارة الثقافة 
40000004ديوان الوزارةواإلعالم

33200109ديوان الوزارةوزارة النقل

 رئاسة احلرس
الوطني

51020008احلرس الوطني

 مدينة امللك عبدالعزيز
20000002الطبية

42000006ديوان املظالمديوان املظالم

20010003شركة أرامكوشركة أرامكو

 الشركة السعودية
1261003123شركة الكهرباءللكهرباء

البنك السعودي 
للتسليف واإلدخار 

 البنك السعودي للتسليف
20000002واإلدخار

 الهيئة امللكية
للجبيل وينبع

 الهيئة امللكية للجبيل
00010001وينبع

 الهيئة العليا
للتطوير

 الهيئة  العليا لتطوير
10000001مدينة الرياض

 الهيئة العليا لتطوير
01000001منطقة مكة املكرمة

 املؤسسة العامة
للبريد السعودي

 املؤسسة العامة للبريد
20000002السعودي

20000103ديوان الوزارةوزارة احلج

20300005ديوان الوزارةوزارة اإلسكان

اللجنة الوطنية لرعاية 
السجناء واملفرج عنهم 

وأسرهم 

 اللجنة الوطنية لرعاية
 السجناء واملفرج عنهم

وأسرهم
10000034
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الفرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاجلهة

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

 الهيئة العامة
للغذاء والدواء

 الهيئة العامة للغذاء
10000001والدواء

 هيئة التحقيق
واإلدعاء العام

 هيئة التحقيق واإلدعاء
543005522العام

 الهيئة العامة
للطيران املدني

 الهيئة العامة للطيران
01000001املدني

10000001مطار امللك خالد الدولي

الرئاسة العامة 
لهيئة األمر 

باملعروف والنهي 
عن املنكر

 الرئاسة العامة لهيئة
 األمر باملعروف والنهي

عن املنكر
1003000114

 الرئاسة العامة
 لشؤون املسجد
 احلرام واملسجد

النبوي

 الرئاسة العامة لشؤون
 املسجد احلرام واملسجد

النبوي
00000303

شركة االتصاالت 
السعودية

1001001012شركة االتصاالت السعودية

 وزارة البترول
00010001ديوان الوزارةوالثروة املعدنية

 احلرس امللكي
00100001احلرس امللكي السعوديالسعودي

 مدينة سلطان
 بن عبدالعزيز

 للخدمات
 اإلنسانية

 مدينة سلطان بن
 عبدالعزيز للخدمات

اإلنسانية
30000003

 صناديق
40000004صندوق التنمية العقارية

10001002صندوق التنمية الزراعية

 اخلطوط اجلوية
العربية السعودية

 اخلطوط اجلوية العربية
42000006السعودية

 هيئة االتصاالت
وتقنية املعلومات

 هيئة االتصاالت وتقنية
20000002املعلومات

سفارات الدول
10000001 السفارة السورية

01000001 القنصلية اليمنية

7001702747918113831437املجموع
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5 . حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/5/3

الفرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضتصنيف القضية

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

540311803013137طلب إعادة نظر

4941798103918649اعتراض على قرار

24515110450تعديل الوضع الوظيفي

587743034مطالبة مبستحقات مالية لدى اإلدارة

133145832124145جتاوز أوتعدي من بعض اجلهات اإلدارية

3231751291593طول مدة اإلجراءات

342504119مطالبة بتنفيذ حكم قضائي

21012028فصل تعسفي

31110006بطالة

271001011اعتداء على ممتلكات

321037402186طلب تعويضات

2444400238طلب إعادة للوظيفة

321404014طلب نقل

1552204028أخطاء طبية

10412019منع من السفر بسبب قرار إداري

2222211131عنف نفسي على املوظف

01200003نقل تعسفي

842000115تلوث بيئي

711300012مالحقة غير نظامية

10010103ترحيل إجباري

11000002فصل بسبب تهمة

3001000031طلب عفو

01010305 طلب ترحيل

11001003 أضرار السيول

11100104متعثرين من سداد الديون

00010001متضرري األسهم

7001702747918113831437املجموع
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ثـانيـًا : السجـــنـــاء:
1. حسب النوع والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/1/4

الفرع
 املدينةمكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالنوع

املجموعاملنورة

35837906513817588ذكر

137585457171أنثى

495429870171324759املجموع

2. حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/2/4

الفرع
املجموعاملدينة املنورةمكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاجلنسية

445308159171117660سعودية

10512100129مينية

1720300123مصرية

50000016سورية

21030006هندية

20100014سودانية

21000003أردنية

40000105باكستانية

01000001صومالية

00100001أثيوبية

10000012لبنانية

10000001مغربية

10000023أفغانية

21020106بنجالدشية

00010001ارترية

01000001تشادية

30310007 غير محددة

495429870171324759 املجموع
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3. حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/3/4

الفرع
 املدينةمكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاملنطقة

املجموعاملنورة

3870069000456الرياض

1300020015الشرقية

1100000011القصيم

03000003الباحة

111900000102جازان

2418000033عسير

313500013079مكة املكرمة

4001002328املدينة املنورة

11003016تبوك

00001001احلدود الشمالية

40000004اجلوف

9100110021خارج اململكة

495429870171324759املجموع
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4. حسب اجلهة املتظلم منها أو اجلهة التي مت مخاطبتها إلزالة أسباب التظلم والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/4/4

الفرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاجلهة

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

 وزارة الداخلية
واجلهات التابعة لها

31000015وزارة الداخلية

 املديرية العامة
29428571981312431للسجون

 املديرية العامة
01040005للجوازات

12100004إدارة الوافدين

21200016البحث اجلنائي

1581325001188املباحث العامة

 اإلدارة العامة
836610327ملكافحة املخدرات

164221510462الشرط

00600006حرس احلدود

30100015 دار املالحظة

 هيئة التحقيق
واالدعاء العام

 هيئة التحقيق
01016019واالدعاء العام

40000004سجون عراقية

10000001سجون دبي

10000001سجون املغرب

20000002سجون الكويت

20000002 سجون سوريا

00001001 سجون أفغانستان

495429870171324759 املجموع
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5. حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية  

جدول 5/5/4

الفرع

تصنيف القضية
 مكة اجلوف الشرقيةجازانجدةالرياض

 املكرمة
 املدينة
املجموع املنورة

1681912121573التظلم من عدم احملاكمة

415244039076531مطالبة بإطالق سراح

436501019إنهاء محكوميته ولم يطلق سراحه
سوء معاملة و تعدي وجتاوز لألنظمة 

2417121440داخل  السجن

627512023طلب عفو عن بقية املدة

1126200223ضعف الرعاية  الصحية لدى  السجن

10501018منع الزيارة

513001313اعتراض على ترحيل سجني

902110013طلب نقل إلى سجن آخر

01020003طلب ترحيل

30320008ضغط معنوي على السجني

00000022 اعتراض على قرار

10010013 متعثرين من سداد الديون

495429870171324759املجموع
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ثالثًا: العنف األسري:
1. حسب النوع والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/1/5

الفرع
 املدينةمكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالنوع

املجموعاملنورة

26513603659ذكر

10451505112430311أنثى

13056635712736370املجموع

2.   حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/2/5

الفرع
 املدينةمكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاجلنسية

املجموعاملنورة

11849555512733338سعودية

10510007مينية

22000004مصرية

30000025سورية

00010001هندية

32000005فلسطينية

11200004أردنية

01100002صومالية

10000001 لبنانية

01000001 افغانية

10000012 بنجالدشية

13056635712736370 املجموع
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3.  حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/3/5

الفرع
 املدينةمكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاملنطقة

املجموعاملنورة

122020000124الرياض

1005700058الشرقية

10000001الباحة

0054000054جازان

30600009عسير

05510027184مكة املكرمة

0100003435املدينة املنورة

10000001حائل

10001002احلدود الشمالية

10000012خارج اململكة

13056635712736370املجموع
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4. حسب اجلهة املتظلم منها أو اجلهة التي مت مخاطبتها إلزالة أسباب التظلم والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/4/5

الفرع
 املدينةمكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاجلهة

املجموعاملنورة

5119192701310139زوج

00000011زوجة

00100001  أوالد األخ

10100002  اخلال

1644304435طليق

921301218ابن

321919130413100أب

01000012أم

1479801443أخ

01000203 زوج األم

00100001 أهل الزوجة

11200004 عم

01000001 والد الطليق

00200013 شقيق الزوج

00100001أهل الزوج

00010102 ابن الزوج

613211014األسرة

13056635712736370املجموع
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5. حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/5/5

الفرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضتصنيف القضية

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

12130354011623266عنف بدني ونفسي

025301112حرمان من التعليم

242400113عنف ناجت عن إدمان

025300111حرمان من الزواج

452001214حترش جنسي

042206014طلب إيواء

01110003اتهام وقذف

233303317حرمان من رؤية األم

01610019حرمان من الراتب أو تعدي على ممتلكات

00100001حرمان من العمل

11000002 حرمان من رؤية األب

03100048 هروب

13056635712736370املجموع



41 التقرير السنوي الثامن للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

اجلمعية الوطنية حلقوق االن�سان
The National Society for Human Rights

رابعًا: العمالية:
1. حسب النوع والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/1/6
الفرع  

  النوع
مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض

املكرمة
املدينة 
املجموع املنورة 

213505515972025529ذكر
12821338955أنثى

2255857172102834584املجموع

2. حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/2/6

الفرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاجلنسية

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

611412180911125سعودية
746002120مينية

741520176109151مصرية
1041200421سورية
12023700051هندية

2152312337سودانية
61000018فلسطينية

921102015أردنية
4311101222باكستانية
02000002صومالية
10100002أثيوبية
23010006لبنانية
0091300022فلبينية
12110016مغربية

11100014اندونيسية
00050005 نيبالية

5005101057بنجالدشية
5101230021سريالنكية

00000101تونسية
01000001أفغانية
20000002تركية

00000011موريتانية
10000001عراقية
10000001مالية
20000002كندية

2255857172102834584 املجموع
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3. حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/3/6

الفرع  
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاملنطقة

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

191100000192الرياض

700172000179الشرقية

20000002القصيم

00000000الباحة

1055000056جازان

20000002جنران

41200007عسير

25500028085مكة املكرمة

1100003335املدينة املنورة

30000003حائل

00000011تبوك

30000003احلدود الشمالية

2000100012اجلوف

70000007خارج اململكة

2255857172102834584املجموع

4. حسب اجلهة املتظلم منها أو اجلهة التي مت مخاطبتها إلزالة أسباب التظلم والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/4/6

الفرع  
  اجلهة

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموع املنورة 

16636373981712315الكفالء ) أفراد(

5313191312818244شركات أهلية

13020309مستشفيات أهلية

01000001  السفارة اللبنانية

50000005بنوك سعودية

01100002 مكاتب االستقدام

 الهيئة العليا لتسوية اخلالفات
02000002العمالية

02000046املديرية العامة للجوازات

2255857172102834584املجموع
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5. حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/5/6

الفرع  
مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض  تصنيف القضية

املكرمة
املدينة 
املجموع املنورة 

11718311345610325مطالبة العامل بحقوقه املالية

2111310012362طلب نقل الكفالة

210402615فصل تعسفي

623941025منع العامل من السفر إلى بالده

248700627ضغط معنوي على العامل

10300015إجبار على دفع رسوم جتديد اإلقامة

6870202584اعتراض على قرار

00200002مطالبة بالتأمني الصحي

02100003إجبار على عمل

01000001عدم استكمال إجراءات التعيني

20220006تخفيض الدرجة الوظيفية

24101019ترحيل إجباري

30020005طلب إعادة للعمل

01010013حرمان من الترقية

00200002 إجبار على إنهاء التعاقد

00100001 إرغام على تقاعد مبكر

02010115فصل بسبب تهمة

15000309 طلب إعادة نظر

00000101 طول مدة اإلجراءات

2255857172102834584املجموع
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خامسًا: القضائية:
1. حسب النوع والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/1/7

الفرع  
  النوع

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموع املنورة 

352318112109108ذكر

7710418138أنثى

4230281531810146املجموع

2. حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/2/7

الفرع  
املدينة مكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض  اجلنسية

املجموع املنورة 

3827261521610134سعودية

01200003مينية

10001103مصرية

00000101برماوية

11000002فلسطينية

01000001باكستانية

10000001صومالية

10000001كويتية

4230281531810146 املجموع
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3. حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/3/7

الفرع  
  املنطقة

املدينة مكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املجموع املنورة 

3300000033الرياض

1001500016الشرقية

0020000020جازان

208000010عسير

13000018049مكة املكرمة

10000089املدينة املنورة

20000002 القصيم

10000001تبوك

10003026اجلوف

4230281531810146املجموع

4. حسب اجلهة املتظلم منها أو اجلهة التي مت مخاطبتها إلزالة أسباب التظلم والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/4/7

الفرع  
  اجلهة

املدينة مكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املجموع املنورة 

382524153510120القضاء

0440013021القاضي

41000005ديوان املظالم

4230281531810146املجموع

5. حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/5/7

الفرع  
  تصنيف القضية

املجموع املدينة املنورة مكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض

35159628681اعتراض على حكم

243102214طلب إعادة النظر

00611008طلب تعويضات

0106708233طول مدة اإلجراءات

514000010سوء معاملة من القاضي

4230281531810146املجموع
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سادسًا: األحوال الشخصية:
1. حسب النوع والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/1/8

الفرع  
  النوع

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموع املنورة 

141012304447ذكر

945542367922265أنثى

10865543971326312املجموع

2. حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/2/8 

الفرع  
  اجلنسية

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املجموعاملدينة املنورةاملكرمة

9960483871224288سعودية

21500019مينية

20000013مصرية

02000103فلسطينية

31000004أردنية

01000001مغربية

10000001 إثيوبية

00010001كندية

00100001غير محددة

10000001 كويتية

10865543971326312 املجموع
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3. حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية

جدول 5/3/8

الفرع  
  املنطقة

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

9400000094الرياض

1003800039الشرقية

10000001القصيم

01000001الباحة

0049000049جازان

00000000جنران

00400004عسير

56410013083مكة املكرمة

3000002326املدينة املنورة

00000000حائل

20011037تبوك

00001001احلدود الشمالية

00005005اجلوف

20000002خارج اململكة

10865543971326312املجموع
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4. حسب اجلهة املتظلم منها أو اجلهة التي مت مخاطبتها إلزالة أسباب التظلم والفرع املستلم للقضية

جدول 5/4/8

الفرع  
  اجلهة

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

30311719644111زوج

431006115زوجة

37201414011399طليق

01010013طليقة

00020114 ابن

1615111025أب

24200019أخ

00400004جد

00100001 عم

03000003 زوج األم

10200003أهل الزوجة

01200003 والد الزوجة

01110003زوجة أب

00100001 ابن العم

00210024أهل الزوج

00000001 شقيق الزوج

00100034ابن الزوج

1801000019األسرة

10865543971326312املجموع
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5. حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية

جدول 5/5/8

الفرع  
  تصنيف القضية

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

29810824263نفقة

14213634354حضانة

2413258021385حرمان من رؤية األوالد

14134912245طالق

213211010نزع والية

1267300331حرمان من امليراث

612300113تعليق وهجر

720000211عدم االعتراف بالزواج ومطالبة بالطالق

10865543971326312املجموع
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سابعًا: األحوال املدنية:
1. حسب النوع والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/1/9

الفرع  
  النوع

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموع املنورة 

149349793102304ذكر

743722911214169أنثى

22371993842216473املجموع

2. حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/2/9

الفرع  
  اجلنسية

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة 

97429819388275سعودية

2291202036مينية

10000001مصرية

10001024سورية

11000002سودانية

11010003فلسطينية

11000002أردنية

02000002صومالية

20000002 عراقية

11000024نيجيرية

02000002مغربية

00000101اندونيسية

00000101 صينية

00000112مالية
00000101 بنجالدشية
00000123جزائرية

01000001تركستانية
9611016071131 غير محددة

22371993842216473 املجموع
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3. حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/3/9

الفرع  
  املنطقة

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة 

164000000164الرياض

3003801042الشرقية

350970000132جازان

11000002جنران

30200005عسير

86900021098مكة املكرمة

4000001620املدينة املنورة

20000002حائل

11000002تبوك

00004004اجلوف

20000002خارج اململكة

22371993842216473املجموع

4. حسب اجلهة املتظلم منها أو اجلهة التي مت مخاطبتها إلزالة أسباب التظلم والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/4/9

الفرع  
  اجلهة

املدينة مكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املجموعاملنورة 

2235298224811418األحوال املدنية

000508417وزارة الداخلية

04020219زوج

020801011طليق

02100003 عم

05000005 أخ

00010001ابن زوج

06000309أب

22371993842216473املجموع
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5. حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/5/9

الفرع  
  تصنيف القضية

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموع املنورة 

115224417263209طلب جنسية

8541211921311192أوراق ثبوتية

16215102036طلب استرداد اجلنسية

723100114 اعتراض على قرار

03300118 طلب إعادة نظر

0113000014 طول مدة اإلجراءات

22371993842216473املجموع

ثامنًا : العنف ضد الطفل :
1. حسب النوع والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/1/10

الفرع  
    النوع

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة 

1712304936ذكر
223105011859أنثى

3302280151795املجموع

2. حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/2/10

الفرع  
    اجلنسية

 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

 املدينة
املجموع املنورة

3221980151380سعودية
03300006مينية

03000003 مصرية
01000001فلسطينية
00000011 تركستانية

00000011مالية
00000011 إيرانية

01000012باكستانية
3302280151795املجموع
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3. حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/3/10

الفرع  
    املنطقة

 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

 املدينة
املجموع املنورة

20000002الرياض

00080008الشرقية

1019000020جازان

00000000جنران

01300004عسير

02700015042مكة املكرمة

0100001617املدينة املنورة

01000012 خارج اململكة

3302280151795املجموع

4. حسب اجلهة املتظلم منها أو اجلهة التي مت مخاطبتها إلزالة أسباب التظلم والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/4/10

الفرع  
    اجلهة

 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

 املدينة
املجموع املنورة

221156081062أب

06000107أم

00000303 زوجة أب

10000012زوج األم

00200103األسرة

00100001عم

00220149 مدرسة

00000022طليق

00100001األخوة

00000101 املتبني

00100001  التأهيل الشامل

01000001 أم الزوج

01000001 زوجة االبن

01000001اجلد

3302280151795املجموع
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 5. حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/5/10

الفرع  
    تصنيف القضية

 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

 املدينة
املجموع املنورة

076208629 إساءة جسدية
331102414 إساءة نفسية

02010115 إساءة جنسية

02030027 حرمان من التعليم

0512100321 حرمان من األوراق الثبوتية

04000105حرمان من رؤية األم

02000002 حرمان من رؤية األب

00000101 حجز

05200119 إهمال

00100001 زواج األطفال

00000101عمالة األطفال

3302280151795املجموع

تاسعًا : أخــــرى:
1. حسب النوع والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/1/11

الفرع  
    النوع

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة 

16652472631711322ذكر

8643131601620194أنثى

25295604233331516املجموع

الفرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضتصنيف القضية

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

076208629 إساءة جسدية
331102414 إساءة نفسية
02010115 إساءة جنسية

02030027 حرمان من التعليم
0512100321 حرمان من األوراق الثبوتية

04000105حرمان من رؤية األم
02000002 حرمان من رؤية األب

00000101 حجز
05200119 إهمال

00100001 زواج األطفال
00000101عمالة األطفال

3302280151795املجموع
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2. حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/2/11

الفرع  
    اجلنسية

 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
 املكرمة

 املدينة
املجموع املنورة

24384573932830484سعودية

33100209مينية

33020109مصرية

01000001سورية

00000011نيجرية

11100003فلسطينية

02010003أردنية

10000203باكستانية

01000001 لبنانية

10000001أمريكية

00100001 غير محددة

25295604233331516 املجموع

3. حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية 
جدول5/3/11

الفرع  
    املنطقة

 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
 املكرمة

 املدينة
املجموع املنورة

221200000223الرياض

2004200044الشرقية

4155000060جازان

00000000جنران

905000014عسير

690000331130مكة املكرمة

5200003037املدينة املنورة

10000001حائل

30000003تبوك

00003003اجلوف

10000001خارج اململكة

25295604233331516املجموع
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4. حسب اجلهة املتظلم منها أو اجلهة التي مت مخاطبتها إلزالة أسباب التظلم والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/4/11

الفرع  
    اجلهة

 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

 املدينة
املجموع املنورة

00100102مستشفيات

21100004 مكاتب استقدام

222522409789شركات أهلية

4210500122بنوك سعودية

00000101جمعيات خيرية

62151411074113أفراد

16252122231519285أخرى

25295604233331516املجموع

5. حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/5/11

الفرع  
    تصنيف القضية

 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

 املدينة
املجموع املنورة

1503191701516238طلب مساعدات مالية

834125140177187منازعات بني أفراد أو شركات

1332230023مطالبة بتبني بعض املقترحات

2151700429تقدمي استشارات قانونية وشرعية

404201213 اعتراض على قرار

02600019طلب إعادة نظر

0210000012 طلب تعويضات

01000001 أخطاء طبية

00300014طول مدة اإلجراءات

25295604233331516املجموع
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الباب الثاين

توثيق ن�شاطات اجلمعية 
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أواًل : زيارات الوفود 

أواًل: زيارات الوفود للجمعية:

تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

قوات أمن املنشآت1
أعضاء الوفد :

الرائد/  سعود الهزاني 
الرائد/  محمد املالكي 

النقيب/  صويلح املنتشر 
مالزم أول/  بدر القحطاني 

وقام باستقبالهم من اجلمعية :
أ/سليمان الزايدي , د/ محمد السهلي 

 أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
< التعريف باجلمعية وأهدافها واختصاصاتها ودورها في نشر ثقافة حقوق اإلنسان .

< عرض إجنازات اجلمعية .
<  تقدمي عرض مرئي عن اجلمعية .

<  توزيع عدد من إصدارات اجلمعية .
متت الزيارة  في منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1432/1/23هـ املوافق 29/ 2010/12م

أعضاء الوفد :قوات أمن املنشآت2
املقدم/ محمد محوري يرافقه عدداً من قوات أمن املنشآت 

وقام باستقبالهم من اجلمعية :
أ/ سليمان الزايدي  ,  د/ محمد السهلي 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
< التعريف باجلمعية وأهدافها واختصاصاتها ودورها في نشر ثقافة حقوق اإلنسان .

< احلديث عن إجنازات اجلمعية منذ إنشائها .
< تقدمي عرض مرئي عن اجلمعية .

< توزيع عدد من إصدارات اجلمعية .
متت الزيارة  في منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1432/2/8هـ املوافق 2011/1/12م

أعضاء الوفد :كلية امللك فهد األمنية3
اللواء د/ بركة احلوشان                    

مدير املعهد العالي للدراسات األمنية 
باإلضافة إلى وفد من الضباط الدارسني 

وقام باستقبالهم من اجلمعية :
د/ مفلح القحطاني , املستشار/خالد الفاخري 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
< التعريف باجلمعية وجلانها وآلية العمل بها وأبرز إجنازاتها .

< مناقشة بعض املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان واخلاصة بالسجون ووضع السجون 
فيها ودور اجلمعية حيال ذلك .

< بحث سبل التعاون بني اجلمعية والقطاعات األمنية والهادفة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان .
متت الزيارة في مقر اجلمعية بالرياض  بتاريخ 1432/2/13هـ املوافق 2011/1/17م
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تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

 مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات4
 اإلسالمية

أعضاء الوفد :
أ/مروان كاني 

باحث 
أ/محمد سعيد اخلياط

املدير التنفيذي ملركز األسرة للتدريب والتطوير مبحافظة القطيف 
وقام باستقبالهم من اجلمعية :

أ/جمعة الدوسري   
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

< التعريف باجلمعية .
الفعاليات واألنشطة  بإقامة  اإلنسان وذلك  ثقافة حقوق  < دور اجلمعية في نشر مفهوم 

وورش العمل.
متت الزيارة في املنطقة الشرقية بتاريخ 1432/2/18هـ املوافق 22/ 2011/1م

أعضاء الوفد :اللجنة األمريكية املعنية بحريات األديان5
السيد / فيلس جير

السيدة / هولي هيكمان
السيدة / ياسمني حبراوي

السيد / دويث بشير
السيد / طالل عيد

السيد / ديفيد ديتوني
السيد / ريتشارد كاند

الدكتورة / اليزابيث برودرومو
وقام باستقبالهم من اجلمعية :

د/ حسني الشريف , د/ بهيجة عزي , أ/خالد الغامدي ,  أ/أحمد مظهر 
أ/معتوق الشريف  ,  أ/فارس الغامدي   ,   أ/هالة املهدلي 

أ/صالح الشارخ ممثل هيئة حقوق اإلنسان
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

< التعريف باجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان ودورها في هذا املجال .
< مناقشة حق غير املسلمني في اململكة في ممارسة دينهم.

اآلداب  على  احملافظة  في  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هيئة  دور  عن  احلديث   >
اململكة  بقية مناطق  املكرمة واملختلف عن  والسلوكيات وتوضيح نشاطها في منطقة مكة 

وذلك بسبب اختالف طبيعتها التاريخية . 
< احلديث عن دور اجلمعية في متابعة قضايا هروب وانتحار العمالة املنزلية.

< اإلشارة إلى بعض الدراسات التي تهتم بقضية االختالط التي أثارت اجلدل مؤخراً .
< احلديث عن دور اإلعالم في تضخيم بعض القضايا والنقل اخلاطئ لبعض األحداث .

<  تسليط الضوء على حملة غصون الرحمة وعن دور اجلمعية في التعريف بحقوق املرأة 
والطفل في املجتمع .

متت الزيارة في منطقة مكة املكرمة 1432/2/26هـ املوافق 2011/1/30م 
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تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

أعضاء الوفد :اللجنة األمريكية املعنية بحريات األديان6
السيد / ريتشارد كاند                         

عضو اللجنة 
السيد / ديفيد ديتوني                        

مدير العمليات والعالقات 
السيد / طالل عيد                          

عضو اللجنة  
السيدة / هولي هيكمان                             

وقام باستقبالهم من اجلمعية :
د/ مفلح القحطاني ,  د/ صالح اخلثالن , د/ عبد اجلليل السيف 

 د/ عبد العزيز هنيدي , د/ عبد اخلالق آل عبد احلي , د/ حمود البدر 
د/ إبراهيم السليمان ,  د/ عبد الرحمن العبدان , د/ عبد الرحمن الهيجان 

 د/ مازن اخلياط , د/ إبراهيم القعيد , أ/ثريا الشيخ  , أ/نهى العيسى 
 أ/أحمد احملمود , أ/عبيدة الشبل , أ/مي السبيعي 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
< التعريف باجلمعية وأنشطتها وآلية العمل بها وأبرز إجنازاتها .

< التعريف بلجنة احلريات الدينية ونشأتها وأهدافها .
< مناقشة حقوق غير املسلمني الدينية في اململكة والطوائف .

< مناقشة التقرير الصادر من الهيئة األمريكية حول احلريات الدينية عن اململكة .
متت الزيارة في مقر اجلمعية بالرياض بتاريخ 1432/2/28هـ املوافق 2011/2/1م

أعضاء الوفد : فريق »إبداع«  للفنون7
أ/عبد العظيم ضامن - فنان تشكيلي وناشط ثقافي –  مدير مركز إبداع للفنون 

أ/رجاء القديحي - مدير مرسم إبداع للفنون – ناشطة اجتماعية 
أ/حسني حمود - عضو جماعة إبداع –  فنان مسرحي –  ناشط اجتماعي 

أ/زينب املاحوزي - عضو جماعة إبداع –  فنانه تشكيلية
سكينه آل طرموخ - عضو جماعة إبداع –  فنانه تشكيلية 

أ/ميامني حمود - عضو جماعة إبداع –  مصورة ضوئية
أ/فاطمة الضامن - عضو جماعة إبداع –  مصورة ضوئية

أ/عالء الداود - عضو جماعة إبداع –  فنان تشكيلي – مدير العالقات العامة للجماعة
أ/محمد عبد الله مكي آل غامن 

وقام باستقبالهم من اجلمعية :
أ/جمعة الدوسري  ,  أ/عبد العزيز الدوسري  , أ/رباب الدوسري 

أ/عبد الله آل رمضان , أ/بثينة أحمد , أ/مروة العامري 
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

< التعريف باجلمعية وأنشطتها وآلية العمل بها وأبرز إجنازاتها .
< طرح مجموعة من القضايا التي استقبلها الفرع واآللية التي عوجلت بها القضايا.

< مناقشة املوضوعات التي تتعلق مبعاجلة احلقوق التعليمية واملتمثلة بالتمكني من احلصول 
على مقاعد دراسية في اجلامعات .

السجناء  قضايا  وعالج  املعلوماتية  اجلرائم  قضايا  عالج  في  اجلمعية  بدور  التعريف   >
األمنيني ومن لم يثبت في حقهم أي تهمة .

< مناقشة  دور اجلمعية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان ومدى جتاوب اجلهات الرسمية مع 
مخاطبات اجلمعية.

وتبني  اإلرشادي  اجلانب  في  اجلمعية  بدور  والتعريف  املعاقني  حقوق  أبرز  مناقشة    >
القضايا .

< توزيع عدد من إصدارات اجلمعية.
متت الزيارة في املنطقة الشرقية بتاريخ 1432/2/29هـ املوافق 2011/2/2 م
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تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

أعضاء الوفد :السفير األملاني8
السيد/ فولكمار فينيتسل              

سفير دولة أملانيا في اململكة
السيد/ ستيفان تشيك                    

مستشار سياسة وثقافة
وقام باستقبالهم من اجلمعية :

د/ مفلح القحطاني
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

< التعريف باجلمعية وإجنازاتها وجهودها .
< التطرق للعديد من املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان في اململكة والعالم العربي.

وتبادل  العربي  والعالم  اململكة  في  اإلنسان  بحقوق  العالقة  ذات  املوضوعات  مناقشة   >
وجهات النظر بشأنها.

متت الزيارة في مقر اجلمعية بالرياض بتاريخ 1432/3/3هـ املوافق 2011/2/6م
 املؤسسة األكادميية السويدية حلقوق اإلنسان9

والقانون اإلنساني
)معهد راؤول فالنبرج (

Raoul Wallenberg Institute

أعضاء الوفد :
السيد/ جان ثيسلف              

السفير السويدي لدى اململكة 
د/ ماري توما                  
مديرة معهد راؤول فالنبرج 

السيدة / هانا يونسون 
املسئولة عن برامج التعاون الدولي باملعهد 

وقام باستقبالهم من اجلمعية :
د/ مفلح القحطاني 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
< التعريف باجلمعية وإجنازاتها وجهودها وأنشطتها في مجال حماية وتعزيز ونشر ثقافة 

حقوق اإلنسان .
< بحث سبل التعاون فيما يتعلق بترسيخ احترام حقوق اإلنسان و بنشر الثقافة احلقوقية .

متت الزيارة في مقر اجلمعية بالرياض بتاريخ 1432/3/4هـ املوافق 2011/2/7م
أعضاء الوفد :هيئة حقوق اإلنسان10

أ/سهام املعمر 
مشرفة الفرع

أ/عهود البراهيم 
مشرفة الفرع باإلنابة

أ/سوسن العيسى 
وقام باستقبالهم من اجلمعية :

د/ نورة العجالن , أ/ثريا الشيخ , أ/عبيدة الشبل , أ/مي السبيعي 
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

< التعريف باجلمعية وإجنازاتها وجهودها .
< احلديث عن مركز املعلومات وإجنازاته وأقسامه .

< مناقشة قضايا املرأة .
< بحث سبل التعاون بني اجلهتني .

التوصيات التي تضمنتها الزيارة : 
< تفعيل املراكز االجتماعية في األحياء السكنية .
< تفعيل الشرطة األسرية ورقم للحماية األسرية .

متت الزيارة في مقر اجلمعية بالرياض بتاريخ 1432/3/12هـ املوافق 15/ 2 /2011م
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 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون11
الالجئني

أعضاء الوفد :
السيد/ حمدي بخاري                        
املمثل اإلقليمي باإلنابة باملفوضية السامية 

السيد/ هيثم الشاذلي                           
مسئول احلماية الدولية باملفوضية السامية 

وقام باستقبالهم من اجلمعية :
د/ مفلح القحطاني  ,  املستشار/خالد الفاخري

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
< التعريف باجلمعية وإجنازاتها وجهودها .

< مناقشة بعض املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق الالجئني بشكل 
البرماوية في  اجلالية  وأوضاع  الهوية  األفراد مجهولي  ودور اجلمعية حيال وضع  خاص 

اململكة وأفضل احللول لتصحيح وضعهم النظامي .
< مناقشة إعداد مذكرة تفاهم ينب الطرفني للتعاون والتنسيق في مجال حقوق اإلنسان 

وحقوق الالجئني بشكل خاص .
متت الزيارة في مقر اجلمعية بالرياض بتاريخ 1432/6/4هـ املوافق 2011/5/7م

أعضاء الوفد :قوات أمن املنشآت12
العقيد/ يوسف الهندي

قائد مركز تدريب قوات أمن املنشآت 
املعلم/ عايض الشهراني 

املشرف على التدريب بقوات أمن املنشآت
وقام باستقبالهم من اجلمعية :

أ/ جمعة الدوسري  ,  أ/عبدالله آل رمضان
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

< التعريف باجلمعية وأهدافها واختصاصاتها ودورها في نشر ثقافة حقوق اإلنسان .
< احلديث عن إجنازات اجلمعية منذ إنشائها .

< توزيع عدد من إصدارات اجلمعية .
متت الزيارة  في املنطقة الشرقية بتاريخ 1432/6/14هـ املوافق 2011/5/17م

أعضاء الوفد :السفير الهولندي13
السيد/ رون ستريكر                    

السفير الهولندي لدى اململكة 
املستشار/ ويلم فان روسيم         
وقام باستقبالهم من اجلمعية :

د/ مفلح القحطاني  ,  د/ عبد اجلليل السيف  ,  املستشار/خالد الفاخري
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

< التعريف باجلمعية وإجنازاتها وجهودها .
من  اجلمعية  وموقف  عام  بشكل  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  املوضوعات  بعض  مناقشة   >

االنتخابات البلدية وحق املرأة في املشاركة فيها.
< مناقشة ما مت حول التعديالت األخيرة التي أجريت على الئحة املطبوعات والنشر ومدى 

أثرها على حرية الصحافة والتعبير في اململكة.  
متت الزيارة في مقر اجلمعية بالرياض بتاريخ 1432/6/18هـ املوافق 2011/5/21م
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منظمة بناء اجلسور الهولندية14
Bridging the Gulf-Foundation

أعضاء الوفد :
السيد/كيس فلنترمان                   

 رئيس املنظمة 
املستشار/هاري همل , السيدة/ يوهانك فان دن بوس , د/ أمل فان هيس 

وقام باستقبالهم من اجلمعية :
د/ مفلح القحطاني 

د/ نورة العجالن ,  د/ عمر حافظ 
 د/ صالح الشريدة  ,  د/ محمد الفاضل 
أ/ ثريا شيخ  ,  املستشار/خالد الفاخري 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
< التعريف باجلمعية وإجنازاتها وجهودها .

مناهضة  باتفاقية  يتعلق  ما  ومنها  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  املوضوعات  بعض  مناقشة   >
التمييز والتزامات اململكة جتاهها .

< التطرق ملوضوع جرائم االجتار بالبشر من حيث مفهومه العام وطرق مكافحته.
متت الزيارة في مقر اجلمعية بالرياض بتاريخ 1432/6/27هـ املوافق 2011/5/30م

 مساعدة وزيرة اخلارجية األمريكية لشئون15
 الشرق األدنى وشمال أفريقيا

أعضاء الوفد :
السيدة/متارا أوتس            

مساعدة وزيرة اخلارجية لشئون الشرق األدنى وشمال أفريقيا 
السيدة/ماريون رام              

السكرتير الثاني للشئون السياسية 
السيدة/مينوتاتوبينق            

مسئولة الشئون السياسية 
السيد/ علي األشوح              

أخصائي الشئون السياسية           
وقام باستقبالهم من اجلمعية :

د/ مفلح القحطاني  ,  د/ نورة العجالن 
د/ صالح الشريدة  ,  املستشار/خالد الفاخري 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
< التعريف باجلمعية وإجنازاتها واستعراض جهودها وأدوارها وأبرز ما تقوم به وعلى وجه 
اخلصوص فيما يتعلق بأوضاع املرأة والطفل وأحوال السجناء وأهمية إدخال مفاهيم حقوق 

اإلنسان في التعليم .
< التطرق ملا صدر عن اجلمعية من تقارير سنوية وتقارير دورية عن أحوال حقوق اإلنسان 

في اململكة.
< مناقشة بعض املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان وما يتعلق بالقوانني املطبقة في اململكة 

ومرجعيتها .
< توضيح املوقف األمريكي من القضية الفلسطينية وأهمية احترام حقوق الفلسطينيني ملا 

لذلك من تأثير على شعوب املنطقة ودعم مبادئ حقوق اإلنسان .
متت الزيارة في مقر اجلمعية بالرياض بتاريخ 1432/7/10هـ املوافق 2011/6/12م
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أعضاء الوفد :قوات أمن املنشآت16
العقيد/ يوسف الهندي

قائد مركز تدريب قوات أمن املنشآت 
املعلم/ عايض الشهراني 

املشرف على التدريب بقوات أمن املنشآت
وقام باستقبالهم من اجلمعية :

أ/جمعة الدوسري  ,  أ/عبدالله آل رمضان
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

< التعريف باجلمعية وأهدافها واختصاصاتها ودورها في نشر ثقافة حقوق اإلنسان .
< احلديث عن اجنازات اجلمعية منذ إنشائها .

< توزيع عدد من إصدارات اجلمعية .
متت الزيارة  في املنطقة الشرقية بتاريخ 1432/10/14هـ املوافق 2011/9/12م

أعضاء الوفد :وفد من السفارة األمريكية17
السيد/جون وترمان             

السكرتير الثاني للشؤون السياسية بالسفارة األمريكية 
السيد/هولي هيكمان         

السكرتير الثالث للشؤون السياسية بالسفارة األمريكية 
السيد/علي األشوح              

أخصائي الشؤون السياسية 
وقام باستقبالهم من اجلمعية :

د/ مفلح القحطاني , املستشار/خالد الفاخري 
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

واألجهزة  املجتمع  أفراد  بني  اإلنسان  ثقافة حقوق  نشر  دور اجلمعية في  إلى  التطرق   >
احلكومية واآللية التي تتبعها اجلمعية في رصد واستقبال الشكاوى وطرق عالجها .

< مناقشة بعض املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان وخاصة ما يتعلق منها بحقوق أبناء 
من  احلقوقية  املنظمات  بعض  تصدره  ما  إلى  باإلضافة  بأجانب  املتزوجات  السعوديات 

تقارير عن اململكة .
من  تقدمه اجلمعية  وما  بأجانب  املتزوجات  السعوديات  ألبناء  املقررة  توضيح احلقوق   >
مقترحات للجهات ذات العالقة في هذا الشأن والتي تهدف ملنح مزيد من احلقوق لهذه 

الفئة .
باملوضوعية  اململكة  عن  الدولية  التقارير  معدي  التزام  ضرورة  على  للوفد  التأكيد   >
واحليادية في إعداد التقارير وعدم التركيز على السلبيات دون ذكر االيجابيات ملا لذلك من 

دور في دعم اجلهات التي تهدف إلصالح أجهزتها .
املوافق  1432/10/15هـ  بتاريخ  بالرياض  اجلمعية  مقر  في  الزيارة  متت 

2011/9/13م
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أعضاء الوفد : رئيس بعثة االحتاد األوروبي18
السيد/لويجي ناريون            

رئيس بعثة االحتاد األوروبي في اململكة والوفد املرافق له 
وقام باستقبالهم من اجلمعية :

د/ مفلح القحطاني , املستشار/خالد الفاخري 
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

واألجهزة  املجتمع  أفراد  بني  اإلنسان  ثقافة حقوق  نشر  دور اجلمعية في  إلى  التطرق   >
احلكومية واآللية التي تتبعها اجلمعية في رصد واستقبال الشكاوى وطرق عالجها .

< التطرق إلى أهمية قيام االحتاد األوروبي بدعم حقوق الشعب الفلسطيني .
العمل  آلية  لتوضيح  اجلمعية  ومسئولي  األوروبي  االحتاد  سفراء  بني  اللقاءات  أهمية   >

القانونية واحلقوقية التي يتم التعامل  بها  في اململكة .
متت الزيارة في مقر اجلمعية بالرياض بتاريخ 1432/11/5هـ املوافق 2011/10/3م

أعضاء الوفد :عضو البرملان األملاني وسفير أملانيا19
السيد/جان فن اكني             

عضو البرملان األملاني 
السيد/ديتر هالر                

سفير جمهورية أملانيا االحتادية 
وقام باستقبالهم من اجلمعية :

د/ مفلح القحطاني , املستشار/خالد الفاخري 
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

< التطرق إلى عدد من املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان .
تصدرها  التي  احلقوقية  التقارير  وطبيعة  الكفالة  نظام  من  اجلمعية  موقف  توضيح   >

اجلمعية .
احلرمني  خادم  املرأة مبوافقة  حقوق  مجال  في  الذي حصل  امللحوظ  التقدم  مناقشة   >

الشريفني على مشاركتها في عضوية مجلس الشورى واملجالس البلدية  .
< مناقشة اختالف املفاهيم بني الشرق والغرب بشأن حقوق اإلنسان .

متت الزيارة في مقر اجلمعية بالرياض بتاريخ 1432/11/6هـ املوافق 2011/10/4م

أعضاء الوفد :قوات أمن املنشآت20
العقيد/ يوسف الهندي

قائد مركز تدريب قوات أمن املنشآت 
املعلم/ عايض الشهراني 

املشرف على التدريب بقوات أمن املنشآت
وقام باستقبالهم من اجلمعية :

أ/ جمعة الدوسري  , أ/عبدالله آل رمضان
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

< التعريف باجلمعية وأهدافها واختصاصاتها ودورها في نشر ثقافة حقوق اإلنسان .
< احلديث عن اجنازات اجلمعية منذ إنشائها .

< توزيع عدد من إصدارات اجلمعية .
متت الزيارة  في املنطقة الشرقية بتاريخ 1432/11/6هـ املوافق 2011/10/4م
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أعضاء الوفد : وفد السفارة البريطانية21
السيد/ستيفن ديك               

املتحدث باسم السفارة البريطانية 
السيد/صالح طه               

مدير املكتب اإلعالمي بالسفارة البريطانية 
وقام باستقبالهم من اجلمعية :

د/ مفلح القحطاني , املستشار/خالد الفاخري 
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

< احلديث عن طبيعة عمل اجلمعية واآللية التي تتبعها في رصد واستقبال الشكاوى وطرق 
عالجها.

< توضيح دور اجلمعية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان بني أفراد املجتمع  , باإلضافة ملناقشة 
بعض املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان .

متت الزيارة في مقر اجلمعية بالرياض بتاريخ 1432/11/10هـ املوافق 2011/10/8م
أعضاء الوفد : وفد أمريكي22

اليزابيث كارتز                   
عمدة مدينة درينيسفيل بوالية ماني سوتا األمريكية والوفد املرافق لها  

وقام باستقبالهم من اجلمعية :
د/ مفلح القحطاني , د/ صالح الشريدة , املستشار/خالد الفاخري 

د/ نورة اليوسف , أ/ثريا شيخ 
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

< تقدمي شرح موجز عن اجلمعية ومهامها وآلية عملها.
< توضيح دور املرأة في املجتمع السعودي وما صدر من قرارات سامية حول متكينها من 

حقها في عضوية مجلس الشورى واملشاركة في االنتخابات البلدية .
< طرح بعض االستفسارات على الوفد الزائر تتعلق بحقوق بعض السجناء السعوديني في 
أمريكا ومدى إمكانية العمل من أجل إيجاد اتفاقية لتبادل السجناء بني البلدين تسمح لهم 

بقضاء باقي محكومياتهم في اململكة .
< التطرق الى أبناء السعوديني املتزوجني من أمريكيات واحلاجة لوجود حلول ألولئك الذين 

يعيشون مع أمهاتهم دون أن يتواصلوا مع آبائهم بعد الطالق .
متت الزيارة في مقر اجلمعية بالرياض بتاريخ 1432/11/19هـ املوافق 2011/10/17م

أعضاء الوفد :وفد ياباني23
السيد/يوسوكي سانوميا 

السكرتير الثاني لسفارة اليابان في الرياض 
 وقام باستقبالهم من اجلمعية :

د/ عبد اجلليل السيف , د/ عبد الرحمن حريري , أ/جمعة الدوسري 
 أ/رباب الدوسري , أ/جعفر الشايب , أ/عالية آل فريد , أ/محمد اجلبران , أ/عبد الله آل رمضان

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
< احلديث عن طبيعة عمل اجلمعية وأبرز نشاطاتها .

< شرح هيكلة اجلمعية تنظيماً وتشكيلة أعضاء مجلس التأسيس من اجلنسني .
العمل  وورش  ومحاضرات  ندوات  بعقد  احلقوقي  التثقيف  في  اجلمعية  دور  توضيح   >

وإصدار النشرات التثقيفية املختلفة.
< طرح بعض األسئلة من قبل عضو الوفد والتي تتمحور حول طبيعة عمل اجلمعية ومدى 

قدرتها على معاجلة القضايا والشكاوى املقدمة إليها.
متت الزيارة في املنطقة الشرقية بتاريخ 1432/11/20هـ املوافق 2011/10/18م
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أعضاء الوفد : وفد من السفارة البريطانية24
عرفان صديق 

رئيس قسم الشراكة العربية بوزارة اخلارجية البريطانية والوفد املرافق له
 وقام باستقبالهم من اجلمعية :

د/ مفلح القحطاني , د/ صالح الشريدة 
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

أفراد  بني  اإلنسان  حقوق  ثقافة  نشر  في  ودورها  اجلمعية  عمل  طبيعة  عن  احلديث   >
املجتمع  .

< احلديث عن أوضاع حقوق اإلنسان في العالم العربي وآثار التطورات األخيرة في هذه 
احلقوق  باإلضافة إلى احلديث حول ازدواج املعايير التي تتبعها بعض الدول حول القضية 

الفلسطينية في مجال حقوق اإلنسان .
متت الزيارة في مقر اجلمعية بالرياض بتاريخ 1432/12/20هـ املوافق 2011/11/16م

 وزير الدولة لشؤون الشرق األوسط بوزارة25
اخلارجية البريطانية

أعضاء الوفد :
السيد/اليستر بيرت 

وزير الدولة 
السيد/توم فيليبس 

السفير البريطاني لدى اململكة  والوفد املرافق لهم 
وقام باستقبالهم من اجلمعية :

د/ مفلح القحطاني , د/ صالح الشريدة  
د/ محمد الفاضل  ,  املستشار/خالد الفاخري 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
< احلديث عن طبيعة عمل اجلمعية وأنشطتها .

< التطرق ملوضوعات متعلقة بحقوق اإلنسان ومنها دور املرأة في املجتمع السعودي, وما 
صدر من قرارات سامية حول متكينها من حقها في عضوية مجلس الشورى واملشاركة في 

االنتخابات البلدية .
< التطرق إلى أهمية إيجاد حل للقضية الفلسطينية ملا لذلك من انعكاسات على حقوق 

اإلنسان في العالم العربي .
< احلديث عن أوضاع حقوق اإلنسان في العالم .

متت الزيارة في مقر اجلمعية بالرياض بتاريخ 1432/12/27هـ املوافق 2011/11/23م
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ثانيًا : زيارات اجلمعية
أ ( زيارات اجلمعية ملسؤولي اجلهات احلكومية :

تفاصيل الزيارةاجلهةم

محافظ محافظة املجمعة1
سمو األمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل

أعضاء الوفد : 
د/ مفلح القحطاني ,  د/ صالح اخلثالن , املستشار/خالـد الفاخري 

املستقبلون :
سمو األمير عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل 

محافظ محافظة املجمعة 
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة : 

< التعريف باجلمعية وأهدافها .
< مناقشة بعض القضايا التي رصدت في سجن املجمعة .

< بحث آلية التعاون بني اجلمعية ومحافظة املجمعة فيما يخص حقوق اإلنسان .
< مناقشة عامة لعدد من القضايا احلقوقية . 

< زيارة عدد من األماكن التراثية مبحافظة املجمعة والتي من بينها متحف املزعل باملجمعة 
القدمية والذي يعتبر من أبرز األماكن األثرية في احملافظة .

متت الزيارة في منطقة الرياض بتاريخ 1432/1/8هـ املوافق 2010/12/14م

أعضاء الوفد : مدير فرع األحوال املدنية بجازان2
د/ أحمد البهكلي  ,  أ/العباس احلازمي 

 أ/يعقوب دغريري  ,  أ/عبد الله احملزري 
املستقبلون :

أ/علي أحمد علوش     
 مدير األحوال املدنية 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة : 
< التعريف باجلمعية وأهدافها وأهم إجنازاتها .

< مناقشة بعض القضايا املتعلقة باألحوال املدنية .
متت الزيارة في منطقة جازان بتاريخ 1432/2/18هـ املوافق 2011/1/22م

أعضاء الوفد : إدارة التربية والتعليم3
د/ أحمد البهكلي , د/ محمد احلارثي ,  د/ علي عريشي 

 أ/العباس احلازمي  ,  أ/ يعقوب دغريري , أ/عبد الله احملزري ,  أ/العباس بشيري 
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة : 

< متكني أبناء املتقدمني للجنسية أو الذين سحبت جنسيتهم من تلقي التعليم.
< حماية املؤسسة التعليمية لطالبها من آثار اخلالف بني الوالدين .

< حتسني النقل املدرسي لتالفي حوادث الطالب واملعلمات .
< تفعيل جلنة حقوق اإلنسان في اإلدارة .

< متابعة حاالت العنف ضد الطالب في املدارس واملنازل .
< توفير البيئة املدرسية واالستغناء عن املباني املستأجرة .

< متابعة حاالت االضطراب النفسي والفكري واألخالقي لدى بعض املعلمني والعاملني والطالب.
< بحث سبل التعاون بني اجلمعية وإدارة التربية والتعليم .

متت الزيارة في منطقة جازان بتاريخ 1432/3/13هـ  املوافق 2011/2/16م
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أعضاء الوفد : اإلدارة العامة للتربية والتعليم 4
د/ عبد اجلليل السيف  ,   أ/جمعة الدوسري  ,   أ/عبد العزيز الدوسري

املستقبلون :
د/ عبد الرحمن املديرس 

مدير عام التربية والتعليم باملنطقة الشرقية 
أ/عبد الله العمري

مدير إدارة التوجيه واإلرشاد 
أ/محمد القحطاني

مدير إدارة الشؤون القانونية 
أ/عمار اخلليوي

املستشار التعليمي 
أ/سالم املسلم

مدير إدارة شؤون املباني 
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :

< بحث الشكاوى التي تتلقاها اجلمعية بخصوص العنف املدرسي واإليذاء النفسي والبدني 
والتحرش اجلنسي .

< مناقشة املعاجلة اخلاطئة من بعض مدراء املدارس حلل املشاكل بني الطالب .
املنطقة  ومحافظات  مدن  مختلف  في  املتعثرة  التعليمية  املشاريع  موضوع  استعراض   >

الشرقية.
متت الزيارة في املنطقة الشرقية بتاريخ 1432/3/27هـ املوافق 2011/3/2م

أعضاء الوفد :أمانة منطقة جازان5
د/ أحمد البهكلي  ,   د/ محمد احلارثي  ,  أ/العباس احلازمي 

 أ/ يعقوب دغريري  ,  أ/عبد الله  احملزري  ,  أ/العباس بشيري 
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة:

< أعمال جلنة التعديات .
< املنح .

< تأخر املشاريع .
< الشوارع ) السفلتة , األرصفة , اإلضاءة , التجميل , املظهر اخلارجي ( .

< جسور املشاة .
< احلدائق العامة .

< خدمة األحياء القدمية والقرى .
متت الزيارة في منطقة جازان بتاريخ 1432/3/30هـ  املوافق 2011/3/5م

أعضاء الوفد : إدارة الشؤون االجتماعية6
د/ أحمد البهكلي  ,  أ/العباس احلازمي  ,   أ/يعقوب دغريري 

 أ/عبد الله  احملزري  ,   أ/العباس بشيري 
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

< احلديث عن دار احلماية االجتماعية .
< التأهيل الشامل واملعوقني وذوو االحتياجات اخلاصة .

< احلديث عن دار الرعاية االجتماعية .
< جلنة العنف األسري .

< دور اإليواء .
< اجلمعيات اخليرية .

متت الزيارة في منطقة  جازان بتاريخ 1432/4/16هـ  املوافق 2011/3/21م
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نـائب وزير التربية لشئون البنات7
األستاذة نورة الفايز

أعضاء الوفد :
د/ نورة العجالن  ,  د/ وفاء طيبة 
 أ/نورة اجلميح  ,  أ/عبيدة الشبل 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة:
< مناقشة العديد من املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان والتي تدخل في اختصاصات 

الوزارة.
< اإلطالع على جهود الوزارة في حل املشكالت احلالية , وتطوير العملية التعليمية وبحث 
اقتراحات  رفع  خاللها  من  يتم  عمل  خطة  واعتماد  الطرفني  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع 

اجلمعية ومرئياتها حول بعض املشاكل التي ترد إليها.
متت الزيارة في منطقة  الرياض بتاريخ 1432/4/24هـ  املوافق 2011/3/29م

أعضاء الوفد :إدارة سجون املنطقة الشرقية8
د/ عبد اجلليل السيف  ,  أ/جمعة الدوسري  ,  أ/عبد العزيز الدوسري 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة:
,وطبيعة  واختصاصاتها   , اإلنسان  الوطنية حلقوق  اجلمعية  موجز عن  تقدمي عرض   >

عملها, والهدف من هذه الزيارة .
< حق السجني في حمايته من األمراض املعدية  ) طبقاً لنظام السجن والتوقيف واللوائح 

والتعليمات املنظمة للسجون في اململكة ( .
, حسب  املستشفيات  أوفي  السجن  داخل  الالزمة  الصحية  الرعاية  السجني في  < حق 

إحالة طبيب السجن وحسب املواعيد احملددة له من املستشفى.
< مناقشة زيادة أعداد السجناء مع محدودية الطاقة االستيعابية .

< كيفية معاجلة األعداد الكبيرة من الســــجناء )غير السعوديني( وهل مت إجناز االتفاقيات 
مع مختلف الدول ليتم معاملتهم مبوجبها ,  وترحيلهم إلى بلدانهم .

< شكوى بعض السجناء ممن انتهت مدة محكوميتهم بأنهم ال يزالون في السجن وذلك 
بسبب بطء اإلجراءات من مختلف اجلهات . 

< تطبيق املادة )25( من نظام السجون بشأن إعفاء السجني من ربع املدة إذا انطبقت عليه 
التقومي واإلصالح والتحلي باألخالق  الشروط , حيث أن في ذلك حتفيز للسجناء نحو 

احلسنة كما أنه يساعد أيضا على التخفيف من أعداد السجناء .
التوصيات التي تضمنتها الزيارة :

< التأكيد على إدارة السجون ملتابعة تطبيق املادة 25 من نظام السجون .
< ضرورة االلتزام مبدة األحكام , حيث ال ميكن أن يبقى السجني في السجن بعد انتهاء 

محكومتيه. 
الكشف  يتم إجراء  وأن   , املعدية  التأكيد على حق السجني في حمايته من األمراض   >
من  وخلوه  سالمته  من  للتأكد  السجن  دخوله  حلظة  منذ  السجني  على  الكامل  الطبي 
السجناء  بقية  يتم عزله عن  بأي مرض معد  إصابته  التأكد من  وفي حال   , األمراض  

محافظة عليه .
متت الزيارة في املنطقة الشرقية بتاريخ 1432/6/8هـ املوافق 2011/5/11م
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أعضاء الوفد :جلنة حقوق اإلنسان والعرائض في مجلس الشورى9
د/ مفلح القحطاني , د/ صالح الشريدة , د/ عبد اخلالق آل عبد احلي 

د/ ضحى صالح , د/ سهيلة زين العابدين 
الفريق/عبد العزيز هنيدي , أ/ثريا شيخ 

املستشار/خالد الفاخري , أ/نورة اجلميح 
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة: 

< التعريف باجلمعية الوطنية وما تقوم به من أدوار في سياق العمل على تسهيل اجلوانب 
املتعلقة بحقوق اإلنسان .

< التعريف بأهم األنشطة واإلجنازات التي قامت بها على هذا الصعيد داخلياً وخارجياً. 
< تعزيز وتطوير مجال حقوق اإلنسان في اململكة من خالل إيجاد قنوات فاعلة تسهم في 
مزيد من التواصل والتعاون في املجال احلقوقي بني اجلمعية ومختلف مؤسسات املجتمع 

املدني واجلهات احلكومية .
والعرائض مبجلس  اإلنسان  حقوق  وبني جلنة  بينها  التعاون  من  ملزيد  اجلمعية  تطلع   >

الشورى في كل ما يتعلق باملوضوعات واألنظمة ذات العالقة باملجال احلقوقي .
متت الزيارة في منطقة الرياض بتاريخ 1432/11/13هـ املوافق 2011/10/11م

محافظ محافظة الطائف10
األستاذ فهد بن معمر

أعضاء الوفد:
د/ حسني الشريف , د/ ناصر احلارثي

د/ طالل قستي , أ/نايف الثقفي
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة:

< مت تقييم ما مت إجنازه من اجلهات ذات العالقة في الطائف .
< أبدى احملافظ استعداده في التعاون مع اللجنة وتسهيل مهامها في احملافظة .

< التعريف مبهام اجلمعية والتعريف ببرنامج “ غصون الرحمة “.
متت الزيارة في منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1432/11/21هـ املوافق 2011/10/19م
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ب( زيارات اجلمعية امليدانية:

تفاصيل الزيارةاجلهةم

أعضاء الوفد :معهد النور للمكفوفات1
د/ نورة العجالن  ,  أ/ثريا شيخ  ,  أ/عبيدة الشبل

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
< مت مقابلة مديرة املعهد واالستفسار عن عدد الطالبات احلالي حيث ذكرت بأن العدد 

انخفض بعد اعتماد برنامج الدمج .
< التطرق لعدم وجود حلول وسط ملن ترى بشكل ضعيف , حيث ال يتم توفير مكبرات في 

املدارس العامة ويتم إحالتهن للمعهد مما يؤثر على نفسيتهن. 
أهم املالحظات التي تضمنتها الزيارة :

< املبنى قدمي ومتهالك وغير مهيأ لوضع الطالبات الصحي , كما أن دورات املياه قدمية 
جداً وغير مهيأة .

متت الزيارة في منطقة  الرياض بتاريخ 1432/1/5هـ املوافق 2010/12/11م

أعضاء الوفد :جمعية البر باملجمعة2
د/ مفلح القحطاني  ,  د/ صالح اخلثالن  ,  املستشار/خالد الفاخري 

املستقبلون :
املهندس/ ماجد أبامني   ,   أ/ فهد الصالح  

وعدد من أعضاء اجلمعية 
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

< التعريف باجلمعية وأهدافها .
< أهمية نشر ثقافة حقوق اإلنسان .

< أبرز القضايا التي عاجلتها اجلمعية .
< الدور اإلعالمي للجمعية .

متت الزيارة في منطقة الرياض بتاريخ 1432/1/8هـ املوافق 2010/12/14م

أعضاء الوفد : سجن املجمعة3
د/ مفلح القحطاني   ,   د/ صالح اخلثالن   ,   املستشار/خالد الفاخري 

املستقبلون :
املقدم/ محمد بن عبد العزيز احملرج  , وعدد من منسوبي السجن 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
< االستفسار عن وضع السجناء . 

< االستفسار عن عدد العاملني في السجن من ضباط وأفراد.
< مناقشة آلية التعاون بني إدارة السجن والقطاعات األخرى في احملافظة . 

< مناقشة بعض القضايا اخلاصة بالسجناء .
أهم املالحظات التي تضمنتها الزيارة :

<  سوء مبنى السجن .
< عدم وجود مكان مناسب للتشميس .

التوصيات التي تضمنتها الزيارة :
< ضرورة إيجاد مقر بديل للسجن احلالي .

متت الزيارة في منطقة الرياض بتاريخ  1432/1/8هـ املوافق 2010/12/14م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

أعضاء الوفد :مدرسة األمير فهد بن جلوي املتوسطة 4
د/ طارش الشمري 

أ/مونس الرويلي , أ/عمر املنديل
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

< تعريف الطالب باجلمعية وأهدافها وأنشطتها وطرق االتصال بها .
< عرض فلم تعريفي عن اجلمعية من خالل البروجكتر لطالب املدرسة .

< توزيع عدد من املنشورات اخلاصة باجلمعية .
متت الزيارة مبدينة سكاكا بتاريخ 1432/1/17هـ املوافق 2010/12/23م

أعضاء الوفد : منطقة احلرازات5
د/ حسني الشريف  ,  د/ طالل قستي  ,  أ/ فارس ظبيان 

هدف الزيارة :
جلنة  من  احلرازات  منطقة  سكان  تظلم  من  للجمعية  الواردة  الشكوى  من صحة  التحقق 
التعديات حيث مت إبالغهم بإزالة منازلهم إلقامة سد احترازي ولم يتم إخطارهم قبل ذلك , 
وكذلك التأكد من قيام جلنة التعديات باإلزالة فعال للمنازل دون توفير البديل املناسب لهم .

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :
< بدأت فعاًل أعمال اإلزالة على الرغم أنه لم يتم أخطار السكان إال قبل اإلزالة بيومني .
< لم يتم تشكيل أي جلنة من قبل األمانة أو األمارة حلصر املمتلكات والتعويض وتوفير 

سكن بديل للمواطنني .
< متت أعمال اإلزالة في بعض املنازل وبها معاقني وأطفال ونساء , األمر الذي تسبب 
في إدخال الرعب إلى قلوبهم , باإلضافة إلى عدم تواجد أي ممثل للشؤون االجتماعية 

أو الصحية .
< وجود انتقائية في اختيار العقارات املراد إزالتها .

التوصيات التي تضمنتها الزيارة:
لتشكيل جلنة  املرئيات  وإبداء  اإلزالة  أعمال  وقف  املنطقة حول  أمير  مخاطبة سمو   >
االجتماعية  الشؤون  تعميد  إلى  باإلضافة  املالك  تعويض  في  والنظر  املمتلكات  حلصر 

لدراسة أوضاع هؤالء األسر وتوفير السكن البديل لهم حال اإلزالة .
< مخاطبة معالي أمني محافظة جدة ويطلب منه عاجاًل وقف أعمال اإلزالة والتنسيق 
مع األمارة حلصر املمتلكات والنظر في تعويض املالك إضافة إلى التنسيق مع الشؤون 
االجتماعية حول دراسة وضع هؤالء األسر والنظر في توفير سكن بديل لهم حال اإلزالة 

وفق ما نص عليه النظام األساسي للحكم .
متت الزيارة في منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1432/1/20هـ املوافق 2010/12/26م

أعضاء الوفد :ثانوية األمير فهد بن بدر بن عبد العزيز6
د/ طارش الشمري 

هدف الزيارة :
ضمن فعاليات اليوم العاملي حلقوق اإلنسان .

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
< تعريف الطالب باجلمعية وأهدافها وأنشطتها وطرق االتصال بها من خالل األرقام 

اخلاصة باجلمعية ومن خالل موقع اجلمعية والطرق األخرى .
< عرض فلم تعريفي عن اجلمعية من خالل البروجكتر لطالب املدرسة .

< توزيع عدد من املنشورات اخلاصة باجلمعية.
متت الزيارة مبدينة سكاكا بتاريخ 1432/1/20هـ املوافق 2010/12/26م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

أعضاء الوفد : معهد األمل للعوق السمعي )شرق(7
د/ نورة العجالن  ,  د/ وفاء طيبة  ,  أ/عبيدة الشبل 

املستقبلون :
أ/حصة العنقري      

مديرة املعهد 
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :

< التزود ببعض املعلومات من حيث أعداد الطالبات احلالي والذي يقارب الستني طالبة .
تعتمد  وإمنا  الصم  الكاملة بطريقة  املعلمات ال جتيد األحرف  أن بعض  < مت مالحظة 

اإلشارة للكلمة والكتابة على السبورة .
< اتضح بأن الدمج ال يتم على أساس علمي سليم وال يتم تهيئة املعلمات والطالبات .

وجود معاقات إعاقة فكرية وجسدية لدى املعهد لعدم توفر أماكن لهم مبركز التأهيل الشامل .
وعلى  عليهن  الطويلة  العمل  ساعات  من  يتظلمن  الالتي  املعلمات  لشكاوى  االستماع   >

الطالبات , واللواتي لم يتم ترسيمهن .
متت الزيارة في منطقة الرياض بتاريخ 1432/1/20هـ  املوفق 2010/12/26م

أعضاء الوفد :ثانوية أبو عبيدة عامر بن اجلراح8
د/ طارش الشمري 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
< تعريف الطالب باجلمعية وأهدافها وأنشطتها وطرق االتصال بها من خالل األرقام 

اخلاصة باجلمعية ومن خالل موقع اجلمعية والطرق األخرى .
< عرض فلم تعريفي عن اجلمعية من خالل البروجكتر لطالب املدرسة .

< توزيع عدد من إصدارات اجلمعية.
متت الزيارة في منطقة اجلوف بتاريخ 1432/1/22هـ املوافق 2010/12/28م

أعضاء الوفد :ثانوية األمير عبد اإلله بن عبد العزيز9
د/ طارش الشمري 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
< تعريف الطالب باجلمعية وأهدافها وأنشطتها وطرق االتصال بها من خالل األرقام 

اخلاصة باجلمعية ومن خالل موقع اجلمعية والطرق األخرى .
< عرض فلم تعريفي عن اجلمعية من خالل البروجكتر لطالب املدرسة .

< توزيع عدد من املنشورات اخلاصة باجلمعية.
متت الزيارة مبنطقة اجلوف 1432/1/27هـ املوافق 2011/1/2م

أعضاء الوفد : معهد األمل للعوق السمعي )غرب(10
د/ نورة العجالن  ,  أ/نورة اجلميح  ,  أ/عبيدة الشبل 

املستقبلون :
أ/دالل العجمي  , مديرة املعهد 

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :
< املعهد مرمم بشكل جيد وفصول الطالبات مهيأة ونظيفة وبها العديد من وسائل اإليضاح .

< ذكرت مديرة املعهد بأن تسجيل الطالبات سابقاً يتم عن طريق املعهد لكن حالياً ال يكون 
إال عن طريق مركز التشخيص .
< دورات املياه مرممة ونظيفة . 

< يوجد مكيفات صحراوية  مت توزيعها داخل املعهد والساحة .
< يوجد مكتبة مرئية حتتوي على السبورة الذكية .

< جميع الطالبات يشعرن بالسعادة ويعيشون بجو تسوده احملبة واأللفة .
متت الزيارة مبنطقة الرياض بتاريخ 1432/1/27هـ املوافق 2011/1/2م
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أعضاء الوفد :مباني األوقاف 11
أ/شرف القرافي

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة : 
< عدم توفر وسائل السالمة .
< مستوى النظافة كان سيء.

< يفتقد إلى نواحي السالمة األمنية .
< أغلب األسر من جنسيات مختلفة يعيشون في األوقاف منذ عدة سنوات وبعضهم يقيم 

معهم عدداً من الرجال .
التوصيات التي تضمنتها الزيارة :

األسر  تلك  احتياج  ومدى  األوقاف  تسكن  التي  األسر  أوضاع  لدراسة  جلنة  تشكيل   >
والسيما املقيمني .

املجتمع وعدم  لدمجهم في  يهدف  إيجابياً  بعداً  وتوزيع سكانها  املباني  إن في إخالء   >
تكتلهم في مكان واحد لسنوات عديدة .

متت الزيارة في منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1432/1/27هـ املوافق 2011/1/2م
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أعضاء الوفد : مركز التأهيل الشامل12
أ/جنوى احلربي  ,  أ/عواطف احلازمي 

املستقبلون :
أ/عبد الصمد الصبحي      

مدير املركز 
أ/جنوى األمير 

مشرفة القسم النسائي
هدف الزيارة :

اإلطالع على أوضاع املركز بشكل عام ومدى جودة اخلدمات املقدمة , هذا باإلضافة إلى 
التأكد من عدم وجود أي جتاوزات أو انتهاكات حلقوق اإلنسان على النزيالت ومن جهة 
أخرى التحقق من صالحية املبنى ومدى تطبيق االشتراطات الصحية والبيئية والسالمة 

عليها .
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :

اإليجابيات:
< تواجد حراس األمن عند كل بوابة في املركز.

< نظافة املركز والتعقيم املستمر لألرضيات جيد.
< تعاون املدير مع املوظفني إدارياً.

ذوي  األطفال  يحتاجها  التي  املستلزمات  جميع  فيه  يتوفر  النهارية  الرعاية  قسم   >
االحتياجات اخلاصة.

< توفر العمالة ورعايتهم للنزالء.
< املركز متكامل اخلدمات واملرافق.

< توفر األدوية.
< ضرورة القيام بأعمال ترميم في املركز من أجل تقدمي أفضل اخلدمات للنزالء.

التهوية ممتازة.
< تذليل الصعوبات للنزالء في املستنشفيات احلكومية.
< تسهيل طلبات املراجعني للخدمات املقدمة من املركز.

< قيام املركز برحالت ترفيه خارجية للنزالء.
< تواجد معرض دائم لعرض األعمال احلرفية واليدوية والفنية للنزيالت.

السلبيات:
< املبنى قدمي واملركز بحاجة إلى مبنى جديد.

< عدم توفر أخصائية نفسية في القسم النسائي.
< عدم توفر أخصائية عالج طبيعي في القسم النسائي.

< عدم توفر أخصائية تغذية في القسم النسائي.
< دورات املياه بحاجة إلى ترميم.

< كثرة تواجد القطط في باحة املركز.
< عدم توفر مكاتب للمعلمات في قسم الرعاية النهارية.

< غرفة الغسيل غير مهيأة خلدمة كي املالبس خصوصاً في وقت الصيف ألنها مبنية 
من الزنك والزجاج.

التوصيات التي تضمنتها الزيارة : 
< توفير مبنى جديد حيث أن املبنى قدمي .

< ضرورة توفير أخصائية نفسية في القسم النسائي .
< ضرورة توفير أخصائية عالج طبيعي في القسم النسائي .

< توفير أخصائية تغذية في القسم النسائي .
< ضرورة إيجاد حل ملنع وجود )القطط ( في املركز .

< توفير مكاتب ملعلمات قسم الرعاية النهارية .
< توفير غرفة غسيل مهيأة خلدمة كي املالبس.

< العمل على سرعة إنهاء أعمال الترميم التي يقوم بها املركز.
متت الزيارة في منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1432/1/28هـ املوافق 2011/1/4م
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أعضاء الوفد :مستشفى أبها العام13
د/ علي الشعبي , د/ محمد آل مزهر , أ/محمد العباسي , أ/محمد ظافر 

املستقبلون:
أ/عبد العزيز آل زريق 

مدير املستشفى 
هدف الزيارة :

االطالع على مستوى اخلدمات املقدمة للمرضى , ومعرفة الطاقة االستيعابية للمستشفى 
وعدد الطاقم البشري والقوى العاملة واخلطط املستقبلية لتطوير املستشفى .

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :
< نقص الكوادر الطبية بأجنحة املواليد .

< وجود كوادر غير مؤهلة ملمارسة العمل الطبي .
< غياب كاميرات املراقبة في ممرات املستشفى مما قد يعرض حياة املواليد للخطر .

< عدم تأثيث املستشفى بالشكل املطلوب واملناسب حلجم امليزانية املخصصة له .
التوصيات التي تضمنتها الزيارة :

< تهيئة قسم حضانة األطفال مبا يتناسب مع معدل الوالدات اليومية .
< احلد من دخول العمالة حلضانة األطفال خوفاً من انتشار الفيروسات .

< ضرورة وضع آلية تثبت هوية الكوادر الطبية بالشكل النظامي .
األخذ  مع   , اململكة   مناطق  بني جميع  الصحية  اخلدمات  بتقدمي  باملساواة  املطالبة   >

باالعتبار مرور 75 عاماً على إنشاء املستشفى . 
متت الزيارة في منطقة عسير بتاريخ 1432/1/30هـ املوافق 2011/1/5م

أعضاء الوفد :مدرسة أحد الثانوية14
د/ طارش الشمري

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
تعريف الطالب باجلمعية وأهدافها وأنشطتها وطرق االتصال بها من خالل األرقام   >

اخلاصة باجلمعية ومن خالل موقع اجلمعية والطرق األخرى .
< عرض فلم تعريفي عن اجلمعية من خالل البروجكتر لطالب املدرسة .

< توزيع عدد من املنشورات اخلاصة باجلمعية.
متت الزيارة مبدينة سكاكا بتاريخ 1432/2/4هـ املوافق 2011/1/8م

أعضاء الوفد :مدرسة عبد الرحمن السديري الثانوية15
د/ طارش الشمري 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
تعريف الطالب باجلمعية وأهدافها وأنشطتها وطرق االتصال بها من خالل األرقام   >

اخلاصة باجلمعية ومن خالل موقع اجلمعية والطرق األخرى .
< عرض فلم تعريفي عن اجلمعية من خالل البروجكتر لطالب املدرسة .

< توزيع عدد من املنشورات اخلاصة باجلمعية.
متت الزيارة مبدينة سكاكا بتاريخ 1432/2/5هـ املوافق 2011/1/9م
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أعضاء الوفد :مستشفى اجلبيل 16
د/ عبد اجلليل السيف 

أ/جمعة الدوسري 
أ/عبد العزيز الدوسري 

أ/بثينه عوض
أ/مروة العامري 

املستقبلون:
د/ سعد الغامدي
مدير املستشفى

د/ عبد القيوم بشير
املدير الطبي

أ/عوض الشهري
مساعد مدير املستشفى

أ/هيا العميري
رئيسة التمريض
أ/عادل الشايقي

مدير العالقات العامة واقتصاديات الصحة
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

< تقدمي عرض موجز عن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان , واختصاصاتها , وطبيعة 
عملها , والهدف من الزيارة .

ألهالي  الصحية  اخلدمات  تقدمي  في  ودوره   , وأقسامه  املستشفى  عن  شرح  تقدمي   >
محافظة اجلبيل .

< مناقشة املواضيع التي تضمنها جدول االجتماع من قبل اجلميع وهي :
- تطبيقات حقوق املرضى , وجودة األداء .

- قضايا األخطاء الطبية .
إنشائه  على  مضى  حيث  املستشفى  مبنى  وكامل  التحتية  البنية  تأهيل  إعادة  أهمية   -
25عاماً , حيث أن بقاؤه على هذا الوضع يعجل بسرعة انتهاء العمر االفتراضي للمبنى 

وبنيته التحتية .
- ضرورة االستفادة القصوى من العقود املبرمة كعقد التشغيل الذاتي , وعقد التشغيل 
غير الطبي , وعقد شركة الصيانة الطبية , وعقد الصيانة والنظافة , وعقد التغذية 

لينعكس ذلك ايجابياً على املرضى وتقدمي أفضل اخلدمات لهم .
< استكمال تأمني التجهيزات الطبية للتقليل من التحويالت للمستشفيات األخرى. 

< أهمية معاجلة ضعف التكييف املركزي قبل دخول الصيف .
< التشديد على أهمية األمن والسالمة , وخاصة أقسام الوالدة واألطفال .

< رفع كفاءة املستشفى ملواجهة حتويالت املرضى من املستشفيات املرتبطة به كمستشفى 
اخلفجي , ومستشفى النعيرية , ومستشفى قرية العليا , ومستشفى مليجة .

لرفع  اخلارجية اجلديد  العيادات  ومبنى  الطوارئ  مبنى  تشغيل وجتهيز  في  اإلسراع   >
يتم  ولم  املبنى  انتهى  الطوارئ حيث  املرضى وحاالت  العيادات من  املعاناة عن مراجعي 

تشغيله .
< القيام بجولة على أقسام املرضى املنومني , والعيادات اخلارجية  , واملباني اجلديدة 

للطوارئ والعيادات اخلارجية .
< قيام الوفد النسائي بزيارة للمريضات .

متت الزيارة في املنطقة الشرقية بتاريخ 1432/2/8هـ املوافق 2011/1/12م
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أعضاء الوفد : مركز التشخيص والتدخل املبكر17
د / نورة العجالن  ,  أ/ثريا شيخ  ,  أ/عبيدة الشبل 

املستقبلون :
أ/بدرية احلربي 

مديرة املركز 
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :

< وجود بعض الطالبات اللواتي مت حتويلهن ملعهد النور للكفيفات رغم أنه أثناء زيارتهن 
لوحظ أنهن يرون جزئياً , إال أنه مت حتويلهن مبوجب التقرير الطبي حسبما ذكرت مديرة 

املركز .
< مت اإلطالع على مكاتب مركز التشخيص واالختبارات التي تخضع لها الطالبات. 

< االختبارات التي تخضع لها احلالة من قبل األخصائية النفسية لوحظ أنها سطحية 
وغير منظمة .

< االختبارات التي تخضع لها احلالة من قبل أخصائية التواصل لوحظ فيها صعوبة على  
األطفال الطبيعيني ال سيما أنها تعتمد على الناحية اللغوية والضمائر أثناء االختبار  , 

ومخارج احلروف وهو اختبار موحد جلميع األعمار. 
< مستوى النظافة والترتيب واالنضباط سيء جداً.

متت الزيارة في منطقة الرياض بتاريخ 1432/2/12هـ املوافق 2011/1/16 م

أعضاء الوفد : منطقة احلرم املكي الشريف18
أ/محمد كلننت  ,  أ/شاكر العبدلي 

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :
< وجود مرضى نفسيني يعانون من اختالل نفسي أكدوا رفض املستشفيات ودور اإليواء 
ودور املسنني من استقبالهم مما دفعهم إلى اللجوء للحرم املكي كونها منطقة تشهد كثافة 

في املعتمرين والزوار الذين يعينونهم على املأكل واملشرب .

< خلل وغياب في دور عدد من اجلهات املعنية مبتابعة أحوال املرضى النفسيني .
متت الزيارة في منطقة مكة املكرمة بتاريخ  1432/2/19هـ املوافق 2011/1/23م 

أعضاء الوفد : املكتب النسوي للضمان االجتماعي19
أ/جنوى احلربي  ,  أ/آمال الصابري  ,  أ/عواطف احلازمي 

املستقبلون :
أ/فاطمة القرني 

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :
< املبنى غير مهيأ خلدمة املستفيدات .

< ضيق مدخل املبنى .
< سوء التهوية للمبنى .
< قلة الكادر الوظيفي .

< جهل املستفيدات بنظام الضمان االجتماعي . 
< تعرض موظفة االستقبال للكثير من املضايقات من املستفيدات للضمان حسب إفادتها .
< مساحة غرفة استقبال املستفيدات للمساعدات املقطوعة ال تستوعب عدد املراجعات .

< احتياج املوظفات إلى دورات للتخلص من ضغط العمل . 
< البد من زيادة عدد املستخدمات باملكتب ملساعدة كبيرات السن للوصول إلى  املكاتب 

حيث لوحظ أن عدد املستخدمات قليل . 
متت الزيارة في منطقة مكة  املكرمة بتاريخ 1432/2/20هـ املوافق 2011/1/24م
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قرى جنوب مكة املكرمة 20
)أم الراكة – البيضاء – وادي ضيم(

أعضاء الوفد : 
أ/سليمان الزايدي  ,  د/ محمد السهلي  

د/ الشريف أبو رياش ,  أ/عبد الله خضراوي 
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :

< تردي األوضاع الصحية في قرى جنوب مكة املكرمة .
< عدم وجود دوريات أمنية أو مراكز للشرطة حلفظ أمن املواطنني .

< عدم وجود تغطية هاتفية للمنطقة رغم أن هذه القرى ال تبعد سوى 50كم عن مشعر 
عرفات .

< الطرق تفتقد للصيانة حيث جرفت السيول في الفترة األخيرة أجزاء من هذه الطرق 
وحتى يوم الزيارة لم يالحظ  إصالح و صيانة .

< املياه ملوثة بالطفيليات والديدان مما دفعهم إلى توريد خزانات ضخمة للقرى من أجل 
توفير املياه احملالة للسكان .

< انتشار وباء املخدرات مما جعل املواطنني يخشون على أبنائهم من مروجي املخدرات .
متت الزيارة في منطقة مكة  املكرمة بتاريخ 1432/2/21هـ املوافق 2011/1/25م

أعضاء الوفد : إدارة الضمان االجتماعي21
د/ أحمد البهكلي  ,  د/ محمد احلارثي  ,  أ/يعقوب دغريري  ,  أ/عبد الله احملزري 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
يتعلق  ما  فيها من صعوبة خاصة  وما  الضمان  توافرها الستحقاق  الواجب  الشروط   >

بشرط املرض والعاهة املستدمية .
< عدم استفادة مستحقي الضمان من أفراد العائلة كالزوجة واألبناء حني يقوم بحرمانهم 

رب األسرة من ذلك بعد أخذ بطاقتهم معه .
< عدم كفاية ما يدفع من الضمان ألفراد األسرة ذات العدد الكبير وعدم مراعاة الظروف 

الراهنة وغالء املعيشة  .
< التواصل بني الضمان االجتماعي واجلمعيات اخليرية إلعطاء املستحقني .

متت الزيارة في منطقة جازان بتاريخ 1432/2/25هـ املوافق 2011/1/29م

أعضاء الوفد : مديرية السجون22
د/ أحمد البهكلي 

 أ/العباس احلازمي  ,  أ/ يعقوب دغريري 
أ/عبد الله  احملزري  ,  أ/العباس بشيري 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
< بقاء السجناء في السجن بعد انتهاء محكوميتهم .

< تكدس السجون .
< ضعف التجهيزات واإلعاشة للسجون .

< العنف في التعامل مع السجناء .
< حدوث حاالت انتحار بني السجناء .

< وصول بعض املمنوعات إلى داخل السجن .
متت الزيارة في منطقة جازان بتاريخ 1432/2/25هـ املوافق 2011/1/29م
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أعضاء الوفد : إدارة املرور23
د/ أحمد البهكلي, أ/العباس بشيري  

أ/يعقوب دغريري, أ/عبد الله احملزري 
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة : 

< ازدحام مقر التوقيف وافتقاره ألدنى احلقوق اإلنسانية .
< مناقشة )نظام ساهر( واآلثار املترتبة عليه .

< كثرة نقاط التفتيش وما ينتج عنها من ازدحام .
< احلث على ضرورة  توفير الوقت واملساحة الالزمة في وسائل اإلعالم كافة للعمل على 

بث الوعي املروري.
< بحث مشكلة سرقة السيارات.

< إشكالية نشر صور احلوادث للمتوفني وعرضها في الشوارع دون الرجوع  لذويهم .
< ضرورة استمرار التوعية املرورية بصفة مستمرة وعدم اقتصارها على أسبوع املرور .

< عالقة املرور بشركة التأمني ومدى مصداقيتها.
< تدريب رجال املرور على اإلسعافات األولية البسيطة .

< إحلاق أفراد املرور بدورات تدريبية في التعامل مع اجلمهور.
< انخفاض مستوى الثقافة املرورية والوعي املروري لدى املواطن .

< وجود مطبات صناعية مفاجأة وما ينتج عنها من حوادث مرورية .
متت الزيارة في منطقة جازان بتاريخ 1432/3/9هـ املوافق 2011/2/12م

أعضاء الوفد : جامعة جازان24
د/ أحمد البهكلي  ,  د/ محمد احلارثي  ,  أ/العباس احلازمي 

 أ/يعقوب دغريري  ,  أ/عبد الله  احملزري 
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

< برامج خدمة املجتمع والتعليم املستمر .
< تعيني املعيدين واحملاضرين وأعضاء هيئة التدريس بال إعالن وال مفاضلة وعدم قبول 

بعض خريجي اجلامعة مما يخل بالعدالة .
< كثرة حوادث حافالت الطالبات مما يستلزم التعاقد مع شركة نقل متخصصة.

< استقالل الطالبات بكل ما يخصهن من التسجيل والدورات والنشاط .
< جتهيز مراكز حضانة ورياض أطفال في كليات البنات .

< بحث سبل التعاون بني اجلمعية واجلامعة .
 متت الزيارة في منطقة جازان بتاريخ 1432/3/13هـ املوافق 2011/2/16م

أعضاء الوفد:إدارة مكافحة املخدرات25
د/ أحمد البهكلي , د/ محمد احلارثي 

 أ/العباس احلازمي  , أ/يعقوب دغريري  ,  أ/عبد الله  احملزري 
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

< طول فترة التوقيف في اإلدارة .
< ضيق مكان التوقيف وضعف التجهيزات .

< عدم تغطية احلدود بشكل كاف .
< التركيز على صغار املروجني .

< تطبيق اإلجراءات اجلزائية عند ضبط املتهمني .
< مراعاة سن املوقوف وحالته الصحية .

متت الزيارة في منطقة جازان بتاريخ 1432/4/4هـ املوافق  2011/3/9م
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أعضاء الوفد : مستشفى الوالدة واألطفال26
أ/سليمان الزايدي  ,  د/ محمد السهلي 

د/ أمين جوهرجي ,  أ/عبد الله خضراوي 
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :

اإليجابيات :
< حرص العاملني في املستشفى على التطوير حسب إمكانيات املبنى واملوارد املتاحة .

< وجود كفاءات داخل اقسام املعامل جيدة ومؤهلة .
< قيام املستشفى بتدريب طالب وطالبات الطب في املعاهد الصحية وجامعة أم القرى .

السلبيات :
 , اخالئها خلطورتها  مت  التي  القدمية  أجزائه  بعض  في  ومتصدع  جداً  قدمي  املبنى   >

والوحدة اجلديدة من املباني لم توظف بالشكل الذي يخدم املرضى .
< عدد األسرة غير كاف )300 سرير ( .

< سوء التهوية , وسوء البيئة في املنطقة احمليطة .
< قلة عدد األسرة في العناية املركزة حيث أن هناك  سريران فقط للكبار و 10 أسرة فقط لألطفال .

بعض  افتراش  الفريق  الحظ  وقد  تهوية  بها  واليوجد  جداً  ضيقة  اإلنتظار  غرف   >
املراجعات واألطفال ألرض املمرات لعدم كفاية غرف اإلنتظار .

< يتم تخزين حضانات األطفال في املمرات .
< اليوجد متخصص للتحكم في العدوى باملستشفى  .

السلبي وكذلك  لقياس الضغط  أبوابها  الطبي ال يوجد جهاز منبه على  العزل  < غرف 
عددها غير كافي بالذات في حالة تفشي مرض معدي داخل احلضانات.

التوصيات التي تضمنتها الزيارة  : 
< سرعة نقل املستشفى إلى مقره اجلديد في مدينة امللك عبد الله الطبية .

< ضرورة تطبيق املستشفى ملعايير اجلودة اخلاصة في املختبرات .
< االهتمام بالتهوية في املمرات والغرف .

< زيادة عدد أسرة العناية املركزة .
< االهتمام بجودة تخزين األجهزة الطبية وحفظها في مكان مناسب ال يؤثر على جودتها 

وكفاءتها.
< متابعة الشركة املتعاقدة مع املستشفى لصيانة األجهزة املتعطلة.

< االستفادة من وحدة املبنى اجلديد وحتويله إلى غرف تنومي للمرضى بدالً من استخدامه 
احلالي للخدمات املساندة.

متت الزيارة في منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1432/4/28هـ املوافق 2011/4/2م

أعضاء الوفد : اجلمعية اخليرية لرعاية األيتام27
أ/آمال الصابري  ,   أ/جنوى احلربي   ,   أ/عواطف احلازمي 

املستقبلون :
أ/ مشاعل الغامدي وعدد من موظفات الدار 

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :
قبل  من  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  الطفلني  موضوع  في  الالزم   اتخاذ  عدم  لوحظ   >

اإلدارة العامة .
< لوحظ أن البرنامج اليومي لألطفال صعب جداً وال ميكن لطفل في هذا السن االنقياد 

له إضافة إلى أن طرق إيقاظهم غير الئقة وغير مناسبة ألعمارهم .
< بعد اإلطالع على األوراق الرسمية لوحظ أن هناك خلل إداري , وعدم سرعة جتاوب 
اإلدارة العامة للشكاوى املرفوعة لها من القسم النسوي , مما جعل األمر يتفاقم بينهن .                                           

التوصيات التي تضمنتها الزيارة:
) أحدهما  مصاب بشلل دماغي واآلخر مصاب  الطفلني  نقل ومتابعة حالة  < ضرورة 

بالتوحد(  من قبل مركز التأهيل الشامل العتباره املكان املخصص ملثل هذه احلاالت.
< ضرورة تغيير جدول البرنامج اليومي لألطفال مبا يناسب أعمارهم ومراعاة اجلانب 

التربوي والنفسي والصحي لهم.
متت الزيارة في منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1432/4/30هـ املوافق 2011/4/4م
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أعضاء الوفد :جمعية رعاية األيتام باملنطقة الشرقية »بناء«28
أ/رباب الدوسري

املستقبلون :
أ/فريدة الطحالوي 

مديرة اجلمعية
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

< مت االجتماع مع املديرة و مناقشة بعض املواضيع التي منها , احلديث عن كل من: طبيعة 
عمل اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان وآلية عملها ورؤيتها ورسالتها .

< طبيعة عمل جمعية رعاية األيتام .
واالجتماعية  النفسية  »التأهيلية«  كالبرامج  املادية  للمساعدات  الداعمة  البرامج   >

والتعليمية والترفيهية .
< مناقشة بعض القضايا التي تواجه األيتام ومن هم في حكمهم في أسرهم وفي دور 

األيتام .
< مناقشة أبعاد مشكلة العنف األسري .

< العملية التعليمية وأثرها في جودة املخرج البشري .
< أبرز املعوقات التي تواجه اإلدارات في كافة القطاعات العامة واخلاصة .

< مسببات وقوع التجاوزات واالنتهاكات اإلنسانية .
< مناقشة بعض القضايا املتعلقة باملرأة , وكذلك مناقشة جهود اجلمعية في نشر الثقافة احلقوقية .

< مناقشة معايير احلقوق والواجبات وأثرها في احلد من املشكالت األسرية .
البحث  التي أعطت نبذة عن طبيعة عمل  الباحثات االجتماعيات  إلى أحد  < االستماع 

األسري والذي من خالله يتم حتديد البرنامج املناسب لليتيم .
متت الزيارة  في املنطقة الشرقية بتاريخ 1432/5/6هـ املوافق2011/4/10م

أعضاء الوفد : سجن سراة عبيدة29
أ/ محمد بن معتق القحطاني 

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :
اإليجابيات:

< تنظيم امللفات كان تنظيماً جيداً .
السلبيات:

< عدم وجود برامج تدريبية أو مهنية متكن النزالء من االستفادة من وقتهم .
< الباب اخلارجي مغلق أثناء الدوام ومن األفضل أن يكون مفتوحاً واحلارس بجانبه. 

< السجن بحاجه إلى مبنى تتوافر فيه شروط السجون احلديثة .
التوصيات التي تضمنتها الزيارة  : 

< ضرورة إيجاد مبنى آخر للسجن تتوفر فيه شروط السجن احلديثة والبرامج التدريبية 
واملهنية.

< ضرورة إدخال احلاسب اآللي في املعامالت لسرعة إجنازها.
متت الزيارة  في منطقة عسير بتاريخ 1432/5/14هـ املوافق2011/4/18م

أعضاء الوفد:توقيف شرطة سراة عبيدة30
أ/ محمد بن معتق القحطاني 

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة  :
< جودة التهوية والنظافة العامة في التوقيف.

< الدقة والتنظيم في إجناز معامالت املوقوفني.
< توفر طبيب وممرض داخل السجن.

< عدم وجود أي شكاوى أو مالحظات من النزالء.
متت الزيارة  في منطقة عسير بتاريخ 1432/5/14هـ املوافق 2011/4/18م
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أعضاء الوفد :املدرسة الثامنة واألربعون31
د/ نورة العجالن 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
< توعية الطالبات من مشاكل العنف األسري .

< توزيع عدد من إصدارات اجلمعية .
متت الزيارة في منطقة الرياض بتاريخ 1432/5/16هـ املوافق 2011/4/20م

أعضاء الوفد :مكتب الضمان االجتماعي بالدمام القسم النسوي 32
أ/رباب الدوسري 

املستقبلون :
أ/إخالص السويدان

مديرة املكتب
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

املكتب  من خالل  املقدمة  املساندة  والبرامج  األساسية  املالية  البرامج  استعراض  مت   >
وتوضيح الفئات املستهدفة باخلدمة واجلهات املتعاونة .

< مناقشة ضرورة نشر الثقافة احلقوقية بني األواسط النسائية .
< استعراض بعض القضايا الواردة للجمعية وكيف تتم معاجلتها .

< مناقشة احلاالت التي تستحق املساعدة إال أنها ليست مشمولة ضمن النظام .
< مناقشة دور الباحثة في الضمان االجتماعي وعن اخلدمات الداعمة للحالة .

< مناقشة كيفية التعامل مع قضية حيازة أو عدم إضافة األب لألبناء في بطاقة دفتر 
العائلة .

اإلشراف  مبكتب  األسرية  اخلدمات  وحدة  تعاون  إمكانية  حول  مقترحات  تقدمي   >
مادية   تكون  التي  األسرية  املشكالت  من  نوعية  لعالج  االجتماعي  والضمان  االجتماعي 

أو أسرية .
< مناقشة بعض األنظمة املستحدثة حول الضمان االجتماعي .

< القيام بجولة في أقسام املبنى والذي يتكون من 18 قسم .
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :

< عدد املوظفات أقل من عدد احلاالت املستقبلة يومياً .
< صعوبة الوصول إلى املكان , حيث أنه عباره عن بيت مستأجر ويقع بني حي سكني 

يصعب الوصول إليه من قبل املستفيدات والتي أغلبهن يكن كبيرات في السن .
متت الزيارة في املنطقة الشرقية بتاريخ 1432/5/21هـ املوافق 2011/4/25م

أعضاء الوفد :مكتب اإلشراف االجتماعي 33
أ/شرف القرافي 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
< التأكيد على ضرورة معاملة فتيات األحداث حني املسائلة القانونية وفق ما نصت عليه 

الئحة قواعد األحداث .
< وجوب متكني فتيات الدار من حقهن في التعليم .

< التأكيد على عدم تسجيل أي سابقة في قضايا األحداث دون سن 15 وشطب كل سابقة 
إن حصل تسجيلها .

< ضرورة وجود طبيبة نفسية في دور رعاية الفتيات .
متت الزيارة في منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1432/6/8هـ املوافق 2011/5/11م
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أعضاء الوفد:مكتب العمل والعمال 34
د/ محمد العوفي  ,  د/ عمر حافظ  
د/ طلحة غوث  ,  أ/محمد الرحيلي 

املستقبلون
مدير املكتب وعدد من موظفيه

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
من  العمل  وزارة  العمالية وجهود  القضايا  في  والفصل  التقاضي  إجراءات  مدة  < طول 

أجل تقليص املدة.
< مناقشة بالغات الكفالء عن هروب مكفوليهم والتأكيد على أن أغلبها كيدية , إضافًة 

إلى أن تلك البالغات هي مسؤولية اجلوازات وليس مكتب العمل .
< التأكيد على ضرورة القضاء على ظاهرة تشغيل األحداث.

< التأكيد على تطبيق التعميمات بشأن حتديد ساعات العمل للعمال الذين يعملون حتت 
حرارة الشمس  خاصة في شهري يوليو وأغسطس. 

متت الزيارة في منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1432/6/13هـ املوافق 2011/5/16م

أعضاء الوفد :املدرسة املائتان والسادسة واألربعون35
د/ نورة العجالن  ,  د/ وفاء طيبة   ,   أ/عبيدة الشبل 

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :
< تعتبر املدرسة  من أوائل مدارس الدمج التي تستقبل الطالبات اللواتي لديهن إعاقة 
فكرية متوسطة وقد مت  اإلطالع على اآلثار اإليجابية للدمج وبعض الصعوبات التي تواجه 

املدرسة لالرتقاء أكثر بالنتائج اإليجابية للدمج .
متت الزيارة في منطقة الرياض بتاريخ 1432/6/21هـ املوافق 2011/5/24م

أعضاء الوفد :دار املالحظة36
د/ طارش الشمري   ,   أ/مونس الرويلي   ,   د/ عقل العقل 

أ/خليفة املسعر  ,   أ/عمر املنديل 
املستقبلون :

أ/نواف الفهد - مدير الدار 
أ/مهل الرويلي - باحث قضايا 

النقيب/رميد الرويلي - مسؤول احلراسات األمنية 
أ/نايف بن حماد السليمان - وكيل مدرسة الدار 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
< التعريف بأعضاء الفريق الزائر وإعطاء نبذة عن اجلمعية , ورؤيتها ونشأتها وأهدافها  

ورسالتها واختصاصاتها.
التوصيات التي تضمنتها الزيارة :

< ضرورة اكتمال عدد املوظفني حسب تخصصاتهم وحسب الالئحة.
< تفعيل جميع األنشطة بالدار وإشراك األحداث في اختيار بعض هذه األنشطة املناسبة.
< ضرورة وجود محقق ثابت من فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام بالدار يباشر القضايا فوراً.

< العمل على تسهيل خروج األحداث لزيارة أسرهم ثالثة أيام في األسبوع ملا له أثر في 
تأهيل احلدث.

< ضرورة إيجاد خطط تشغيلية للدار.
< ضرورة إيجاد ضوابط لتعيني املوظفني بالدار.

< ضرورة إيجاد عيادة طبية متكاملة بإشراف الشئون الصحية باملنطقة.
متت الزيارة في منطقة اجلوف بتاريخ 1432/6/26هـ املوافق 2011/5/29م



87 التقرير السنوي الثامن للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

اجلمعية الوطنية حلقوق االن�سان
The National Society for Human Rights
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أعضاء الوفد : حي العكيشية37
العميد م/توفيق جوهرجي , د/محمد السهلي  

أ/محمد كلننت  ,   أ/شاكر العبدلي 
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :

< حي العكيشية من األحياء العشوائية احلديثة في مكة املكرمة , حيث نشأ خالل اخلمس 
السنوات املاضية عن طريق التعديات على األراضي احلكومية وهو حي غير مخطط وال 

يوجد به بنية حتتية.
< سوء نظافة احلي مما تسبب في كثرة تواجد البعوض.

< تضرر السكان من الدخان املنبعث من حرق الكيبالت الستخراج النحاس منها وحرق 
النفايات.

< وجود أضرار صحية وبيئية ناجتة عن وجود مصنع للخرسانة اجلاهزة في احلي.
< حتول احلي إلى مرمى للنفايات مما تسبب في فساد البيئة.

< انتشار العمالة املخالفة والغير نظامية في احلي.
التوصيات التي تضمنتها الزيارة :

< ضرورة سرعة النظر في تخطيط احلي وتوزيعه على احملتاجني من املواطنني طاملا أن 
األرض من أمالك الدولة.

< االهتمام بنظافة احلي تفادياً النتشار األوبئة وتوطن األمراض.
< ضرورة إزالة أحواش جمع وفرز وحرق النفايات لتفادي األضرار البيئية الناجتة عنها.

< مخاطبة شركة الكهرباء إليجاد حل مناسب ملشكلة االنقطاع املتكرر للكهرباء.
< اإلسراع بنقل مصنع اخلرسانة اجلاهزة إلى خارج النطاق العمراني.

< تكثيف التواجد األمني باملنطقة .
متت الزيارة في منطقة مكة املكرمة بتاريخ  1432/6/26هـ املوافق 2011/5/29م

أعضاء الوفد :دار األيتام )قرية أطفال طيبة (38
أ/شرف القرافي 

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :
< نقص في الكادر الفني .

< نقص في البرامج الدينية والتربوية .
التوصيات التي تضمنتها الزيارة :

< ضرورة أن تتبنى الدار إستراتيجية تأهيلية .
< ضرورة تأهيل القائمات على رعاية الفتيات .

متت الزيارة في منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1432/6/28هـ املوافق 2011/5/31م 
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أعضاء الوفد :عمد املنطقة املركزية39
أ/محمد كلننت  ,  أ/شاكر العبدلي

املستقبلون :
هيزع الشريف 

عمدة حي شعب عامر
ناجي املولد

عمدة حي البياري
أمجد خضري

عمدة حي احلجون
محمود البيطار

عمدة حي الهجلة
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

< بحث ورصد احتياجات املواطنني من املساعدات واإلعانات .
< التعرف على دور العمد في توظيف أبناء األحياء في الفنادق باملنطقة املركزية. 

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :
أهالي  , معظمهم من  ألف شخص  أكثر من  توظيف  أنه مت  الزيارة  اتضح من خالل   >
األحياء املجاورة للحرم املكي الشريف , حيث أشار العمد إلى بعض املشاكل التي تواجه 
عملهم بسبب املرضى النفسيني الذين يتسببون في أذى أهالي أحياء  املنطقة املركزية , 

وقاصدي بيت الله احلرام من زوار ومعتمرين. 
< عدم جتاوب أهالي املرضي النفسيني مع العمد في حل مشكلة أبنائهم .

< عدم وجود اجتماعات دورية أو سنوية بني العمد لبحث احلالة االجتماعية ألحيائهم .
< عدم جتاوب بعض اجلهات املختصة مع نداءات العمد حلل بعض املشاكل االجتماعية .

التوصيات التي تضمنتها الزيارة :
< عقد اجتماعات بني العمد حلل مشكلة املرضى النفسيني في املنطقة املركزية. 

< الرفع للجنة العمد )وزارة الداخلية( باملشاكل التي تواجه العمد , واملعوقات التي حتول 
دون إنفاذ مساعداتهم للمواطنني وتقدمي اخلدمات , واالحتياجات ألبناء األحياء .

متت الزيارة في منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1432/7/3هـ املوافق 2011/6/5م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

أعضاء الوفد : مستشفى الثغر40
د/ حسني الشريف   ,   د/ طالل قستي   

أ/معتوق الشريف   ,     أ/سلطان العمودي 
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :

اإليجابيات :
< مبنى املستشفى حتت التطوير والترميم .

< الغرف واألسرة ودورات املياه نظيفة والتكييف ممتاز مع وجود بعض األقسام التي ال 
يوجد بها تكييف إلى أن يتم االنتهاء من الترميم .

< وجود مسجد داخل مبنى املستشفى .
السلبيات :

< عدم وجود مواقف لسيارات املراجعني ومرضى املستشفى .
< وجود املستشفى داخل حي سكني .

< تعطل جهاز نسبة سيولة الدم وكذلك جهاز جتهيزات املناظير .
< عدم توفر غسيل الكلى في املستشفى .

< عدم توفر خطوة امللف اإللكتروني حلفظ حقوق الناس وأسرارهم .    
< عدم توفر أجهزة حاسب آلي لبعض املوظفني .

< عدم توفر مكاتب خاصة لألطباء إال بعد انتهاء الترميم .
< التأخير في الترقيات والتي تأخذ أكثر من أربع سنوات , وربط الترقية بنقل املوظف 

إلى منطقة أخرى مما يضطر املوظف للتنازل عنها .
< وجود نقص في القوى العاملة .

بداية  من  املريض  مع  يتواجدون  الذين  للممرضني  عدوى خصوصاً  بدل  وجود  عدم   >
دخوله للمستشفى حتى مغادرته منها .

< تدني رواتب حراس األمن .
< عدم وجود بدل خطر أشعة . 

التوصيات التي تضمنتها الزيارة :
من  العديد  بشأن   , املكرمة  مكة  مبنطقة  الصحية  والشؤون  الصحة  وزير  مخاطبة   >
صرف  الالزمة,  الطبية  الكوادر  توفير   , املوظفني  وعالوات  ترقيات  منها:  املوضوعات 
بدل العدوى وبدل اخلطر للممرضني وفنيني األشعة , العمل على تقدمي مواعيد املرضى 
وعدم تأخيرها , االستعجال في إنهاء مستشفى السليمانية من أجل تخفيف الضغط على 

مستشفى الثغر.
بنظافة  االهتمام  منها:  املوضوعات  من  العديد  بشأن  جدة  محافظة  أمانة  مخاطبة   >
املستشفى  حول  السيارات  مواقف  ملشكلة  جذرية  حلول  إيجاد  في  والنظر  املستشفى, 

والعمل على وضع لوحات إرشادية.
متت الزيارة في منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1432/7/5هـ املوافق 2011/6/7م
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أعضاء الوفد :مستشفى القطيف املركزي 41
أ/جعفر الشايب , أ/عالية آل فريد

املستقبلون :
د/ كامل العباد

مدير عام املستشفى 
د/ حسن الفرج

املدير الطبي
أ/عبد الرؤوف احلبشي

مدير العالقات العامة
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :

اإليجابيات :
< لم يلحظ وجود نقص في األدوية املطلوبة وخاصة تلك املستخدمة كثيراً كأدوية السكري.

< يتم مراعاة املرضى الذين يتطلبون أنواع خاصة من الغذاء .
< يتم إنشاء مبنى جديد ملحق باملستشفى سيكون للطوارئ ويتم إنشاء مبنى خاص مبركز 

الكلى ويقترح إنشاء مراكز أخرى شبيهة .
السلبيات :

االستيعابية  طاقته  تفوق  املستشفى  يقدمها  التي  واخلدمات  متهالكة  التحتية  البنية   >
بكثير.

وعدم  املواعيد  تأخير  في  تتركز  املراجعون  التي طرحها  واملشاكل  املالحظات  معظم   >
حصولهم على عالج في الوقت احملدد.

< اليوجد عدد كاف من املوظفني الستقبال املراجعني وتسجيل املواعيد مما يسبب ازدحام 
املراجعني وطول االنتظار.

< أماكن االنتظار في العيادات اخلارجية محدودة جداً .
< املكان املخصص للصيدلية اليكفي لوضع جميع األدوية املطلوبة وقسم كبير منها موجود 

في املستودع الذي يبعد كثيراً عن الصيدلية .
< اليوجد هناك خصوصية للمريض عند صرف الدواء له وشرح طريقة استعماله. 

املستشفى  إلى  العينات  املستشفى وترسل  التحاليل غير متوفرة في  أن بعض  < لوحظ 
املركزي بالدمام مما يؤدي إلى تأخير استالم النتائج .

< املساحة املخصصة للمختبر محدودة للقيام بكامل العمليات املخبرية كما يوجد أجهزة 
ومعدات متوفرة التوجد لها أماكن مناسبة .

< هناك نقص في كميات الدم املطلوبة .
< اليوجد غرفة لعزل املصابني باألمراض املعدية في قسم اإلسعاف .

< يوجد غرفة واحدة فقط لإلنعاش .
< يوجد 3 سيارات إسعاف فقط وهي التكفي في حال حدوث كوارث تتطلب نقل املرضى.

متت الزيارة في املنطقة الشرقية  بتاريخ 1432/7/16هـ املوافق  2011/6/18م
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أعضاء الوفد : دار احلضانة االجتماعية42
د/ نورة العجالن   ,   د/ وفاء طيبة   ,   أ/اعتماد السنيدي 

املستقبلون :
أ/هدى السيالن 

مديرة الدار
أ/سمهى

املشرفة االجتماعية من وزارة الشؤون االجتماعية 
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

< مناقشة حق الطفل في توفير بيئة معيشية مناسبة.
< مناقشة حق الطفل في توفير بيئة أسرية مناسبة داخل الدار حيث يتم توفير حاضنة 

يتم اختيارها وفق عدة إجراءات منظمة تشمل املقابلة والتجربة .
< مناقشة حق الطفل في توفير بيئة أسرية خارج الدار باعتباره فرداً من أفراد املجتمع .
< التطرق إلى البرامج الترفيهية واالجتماعية املقدمة لألطفال من زيارات واحتفاالت. 

التوصيات التي تضمنتها الزيارة :
< تكثيف اجلهود الرقابية على األسر البديلة , وعلى وضع الطفل للتأكد من تكيفه مع 
األسرة , وعدم تعرضه لألذى , وإتباع آلية واضحة في هذا الشأن على أمل أن تشمل 

الالئحة اجلديدة تنظيماً متكاماًل بذلك .
متت الزيارة في منطقة الرياض بتاريخ 1432/7/24هـ املوافق 2011/6/26م

أعضاء الوفد:هيئة التحقيق واالدعاء العام43
د/ عمر حافظ   ,   د/ طلحة غوث   ,   أ/خالد الدعجان 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
< مناقشة أعمال الهيئة .

< البحث عن آلية تعاون بني اجلمعية وهيئة التحقيق واالدعاء العام .
متت الزيارة في منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1432/8/3هـ املوافق 2011/7/4م

أعضاء الوفد :دار املالحظة االجتماعية 44
أ/محمد الرحيلي 

التوصيات التي تضمنتها الزيارة :
< ضرورة توفير مبنى مناسب مهيأ من نواحي السالمة والترفيه .

< ضرورة توفير عيادة صحية .
< ضرورة وجود أخصائي نفسي .

< إعادة النظر في األحكام التي تصدر ضد األحداث وإحالل األحكام البديلة .
متت الزيارة في منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1432/8/27هـ املوافق 2011/7/28م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

أعضاء الوفد : مركز حوادث املرور 45
أ/معتوق الشريف 

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :
< قدم املبنى وعدم صيانته وتعرض بعض قشرة األسقف للتساقط .

< مكيفات املبنى التعمل بشكل جيد .
< قدم األثاث املكتبي .

<  استراحة املوظفني غير الئقة .
< تكدس النفايات بسبب أن املبنى يعتمد في أدواره على عامل نظافة واحد . 

< قدم أجهزة احلاسب اآللي املتوفرة فقط عند بعض املوظفني . 
< تعطل املصعد الوحيد في املبنى منذ أكثر من عام مما يحرم غير القادرين على صعود 
الدرج من متابعة معامالتهم السيما كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة من املعوقني 

حركياً.
< عدم وجود مترجمني للجنسيات الغير ناطقة بالعربية, فيتم إيداع غير املتحدث باللغة 

العربية في التوقيف دون إفهامه أي شيء. 
< وجود بعض احلشرات والصراصير في غرف التوقيف . 

< سوء دورات املياه حيث كل شي معطل ومكسر مبا في ذلك األبواب .
< عدم وجود مواقف كافية أمام املركز للمراجعني.

< عدم وجود ضبط دقيق في سجل التوقيف حيث أن املسجل 5 أشخاص بينما عند زيارة 
التوقيف كان هناك 11 شخص .       

أبرز التوصيات :
< مخاطبة أمير منطقة مكة املكرمة.
< مخاطبة مدير مرور محافظة جدة.

متت الزيارة في منطقة مكة املكرمة بتاريخ7 /1432/9هـ املوافق 2011/8/7م

أعضاء الوفد :مجمع األمل للصحة النفسية 46
د/ عبد اجلليل السيف

أ/جمعة الدوسري
أ/بثينة عوض
املستقبلون :

د/ محمد الزهراني 
املشرف العام على املجمع 

د/ وليد امللحم
املدير الطبي باملجمع

أ/أحمد النمير 
مدير خدمات املرضى

أ/جاسم الصفار
مدير إدارة التمريض
أ/ابتسام الدوسري

مديرة العالقات العامة 
أ/راشد الزهراني

مكتب اإلعالم الصحي
أ/عبد العزيز العمر

قسم العالقات العامة 
التوصيات التي تضمنتها الزيارة :

< ضرورة االهتمام بفئة املرضى النفسيني كما هو احلال بالنسبة لألمراض العضوية .
< التشديد على أهمية الشراكة مع وسائل اإلعالم في التوعية والتثقيف ملواجهة املفاهيم 

اخلاطئة .
متت الزيارة في املنطقة الشرقية بتاريخ 1432/10/23هـ املوافق 2011/9/21م.
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

أعضاء الوفد : مسلخ الكعكية47
العميد م/ توفيق جوهرجي  ,  د/ محمد السهلي  

 أ/محمد كلننت  ,  أ/شاكر العبدلي 
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :

< سوء بيئة املسلخ .
< نقل الذبائح للمحالت التجارية واألسواق وغيرها في شاحنات مكشوفة غير  مؤهلة 

لنقلها وغير نظامية وغير مبردة .
< احلواشي والكرش تلقى على األرض مختلطة بالدماء املسفوحة والروث وما هو ُمعد 

للتسويق .
< استخدام األكياس املعدة جلمع النفايات في حفظ ونقل اللحوم .

< بعض العمالة في املسلخ ال حتمل شهادات صحية والبعض اآلخر بدون إقامات نظامية .
< جميع اجلزارين بدون استثناء ليسوا على كفالة املؤسسة املشغلة للمسلخ .

أبرز   وكانت   املسلخ  في  تواجدهم  أثناء  املواطنني  من  مجموعة  اللجنة  أعضاء  قابل   >
شكواهم  تتركز في  سوء اخلدمة والنظافة .

< بعض اجلزارين ال يحملون بطاقة صحة البيئة وليس لديهم شهادة صحية .
< سبق أن قام أحد أعضاء اجلمعية برصد ملدة شهر كامل على فترات متفاوتة ولم يشاهد  

مندوباً واحداً من أمانة العاصمة املقدسة يراقب املسلخ.
< لوحظ السماح بذبح إناث األغنام . 

<  عدم مراقبة ومنع ذبح األنعام  املريضة في املسلخ .
< نتيجة لعدم تعاون مشرف املسلخ مع الفريق واعتراضه على تواجدهم لم يكمل الفريق 

املرور على جميع جوانب املسلخ .
التوصيات التي تضمنتها الزيارة :

< نظراً لوجود املسلخ داخل النطاق العمراني فيوصى بنقله إلى خارج النطاق العمراني 
حفاظاً على البيئة .

النظافة مبا يتناسب مع سعة املسلخ لضمان نظافته أوالً  التوجيه بزيادة عدد عمال   >
بأول .

على صحة  واملريضة حفاظاً  الهزيلة  األنعام  ذبح  منع  التعليمات في  بتطبيق  التوجيه   >
املستهلك من األمراض, واحملافظة على النسل بعدم ذبح اإلناث .

< التوجيه بتخصيص ثالجات تبريد حلفظ اللحوم وبرادات نقل تنقلها إلى املؤسسات 
واملتاجر .

< وضع شعار األمانة على مالبس األطباء , واجلزارين لسهولة التعرف عليهم من قبل 
املستهلك .

< استخدام جهاز ضغط املخلفات للتخلص من مخلفات الذبح بصورة صحية سليمة .
< استخدام ) أكياس ( مناسبة صحية مخصصة لتعبئة اللحوم .

متت الزيارة في منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1432/10/28هـ  املوافق 2011/9/26م

متوسطة 48
عثمان بن عفان 

أعضاء الوفد :
أ/مصعب الزهراني 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
< تقصي حالة طالب .

< التأكيد على منع العنف ضد الطالب بكافة أنواعه .
التوصيات التي تضمنتها الزيارة :

< ضرورة االلتزام باألنظمة والتعليمات الواردة بخصوص عدم استخدام العنف مع الطلبة.

متت الزيارة في منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1432/11/10هـ املوافق 2011/10/8م.
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

أعضاء الوفد:مركز شرطة السالمة49
د/ حسني الشريف , د/ ناصر احلارثي

د/ طالل قستي , أ/نايف الثقفي
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :

اإليجابيات :
< املعاملة احلضارية من قبل رجال األمن للموقوفني .

< االهتمام مبستوى النظافة العامة .
السلبيات:

< قدم املبنى .
< سوء األطعمة املقدمة للموقوفني .

< انعدام التهوية الصحية بغرف التوقيف .
أعداد  في  كبير  تكدس  إلى  باإلضافة  االنفرادي  التوقيف  لغرف  الضيقة  املساحة   >
استالم  في  احملافظة  جوازات  قبل  من  السريع  التجاوب  لعدم  نظراً  وذلك  املوقوفني, 

املتسولني من العمالة الوافدة من مكتب املتابعة االجتماعية .
متت الزيارة في منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1432/11/21هـ املوافق 2011/10/19م

أعضاء الوفد:دار الرعاية االجتماعية للمسنني 50
د/ حسني الشريف , د/ ناصر احلارثي

د/ طالل قستي , أ/نايف الثقفي
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :

< املبنى منوذجياً من حيث النظافة ومعاملة نزالء الدار .
< توفر األدوات واألجهزة ومن ضمنها الكراسي االلكترونية , العيادات الطبية  ومركز 

اللياقة .
< توفير عامل نظافة متخصص لكل غرفة .

متت الزيارة في منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1432/11/21هـ املوافق 2011/10/19م

أعضاء الوفد:حي أم السباع51
د/ حسني الشريف , د/ ناصر احلارثي

د/ طالل قستي , أ/نايف الثقفي
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة:
< وجود مشكالت في بسطات األعالف .

< تعاون الدكتور ناصر احلارثي املسؤول عن املدن البيئية في محافظة الطائف.
متت الزيارة في منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1432/11/21هـ املوافق 2011/10/19م

أعضاء الوفد:مكتب مكافحة التسول52
د/ حسني الشريف , د/ ناصر احلارثي

د/ طالل قستي , أ/نايف الثقفي
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة:

< أن املتسولني األجانب يشكلون النسبة الكبرى من املتسولني  .
< وجود مخالفي نظام اإلقامة خاصة من النساء .

< عدم وجود مرافق كافية لدى املكتب الستقبال أعداد كبيرة من املتسولني األجانب.
متت الزيارة في منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1432/11/21هـ املوافق 2011/10/19م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

أعضاء الوفد :دار الرعاية االجتماعية للمسنني53
أ/شرف القرافي 

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :
< مستوى اخلدمات اإليوائية جيد جداً .

< تناسب عدد املرافق الصحية مع عدد الغرف والطاقة االستيعابية .
< يوجد فناء مشمس مجهز بطاوالت مناسبة .

< يوجد صالة للترفيه .
< يوجد عيادة طبيبة وغرفة عالج طبيعي .

التوصيات التي تضمنتها الزيارة :
< التأكيد على أهمية نشر الوعي بحقوق املسنني , وتهيئة املجتمع للتعامل مع هذه الفترة 

من عمر اإلنسان .
< تشجيع العمل التطوعي لرعاية املسنني .

متت الزيارة في منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1432/11/27هـ املوافق 2011/10/25م

أعضاء الوفد :أهالي السرد 54
أ/محمد كلننت  ,  أ/شكر العبدلي

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :
< افتقار املنطقة للعديد من اخلدمات , من سفلته وأرصفة وسوء اخلدمة الكهربائية , 

إضافة إلى عدم توصيل شبكة الصرف الصحي .

متت الزيارة في منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1432/12/2هـ املوافق 2011/10/29م
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ثالثًا : مشاركات اجلمعية

أهم ما بحث نوع املشاركة وعنوانها اجلهة املنظمة م

محاضرةإدارة التربية والتعليم باملجمعة1
“ اآلثار املتربة على نشر 

ثقافة حقوق اإلنسان”

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

د/ مفلح القحطاني 
تضمنت املشاركة : 

< تقدمي نبذة تعريفية عن اجلمعية وأهدافها وأعضاءها املؤسسون .
< احلديث عن طبيعة عمل اجلمعية . 

< آلية نشر ثقافة حقوق اإلنسان  واآلثار املترتبة عليها.
< دور اجلمعية في توعية املجتمع . 

< توضيح الفرق بني اجلمعية وهيئة حقوق اإلنسان .
عقدت احملاضرة في منطقة الرياض بتاريخ 1432/1/8هـ املوافق 

2010/12/14م

محاضرةجامعة األميرة نورة2
“ مبناسبة اليوم العاملي 

حلقوق اإلنسان ”

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

املستشار/خالد الفاخري 
تضمنت املشاركة : 

< التعريف باجلمعية وأهدافها واختصاصاتها .
< مناقشة أبرز القضايا التي تخص املرأة والطفل . 

الرياض  منطقة  في  نورة  األميرة  جامعة  في  احملاضرة  عقدت 
بتاريخ 1432/1/15هـ 2010/12/21م

منتدى القيادات الصحيةمدينة امللك فهد الطبية3
 “ واقع حقوق املريض 

واآلفاق املستقبلية ”

املشاركون:
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

د / مفلح القحطاني 
تضمنت املشاركة :

الرعاية  من  مستوى  أفضل  على  املريض  على ضرورة حصول  التأكيد   >
الصحية , وأن ال يكون عرضة خلطأ طبي مع االحتفاظ مبعلوماته السرية .
< التأكيد على أن الشكاوى والتظلمات التي ترد إلى اجلمعية بشأن عدم 

وفاء شركات التأمني بالتزاماتها جتاه املستفيدين في تزايد مستمر. 
يجعل  والذي  الطوارئ  بأقسام  العناية  مستويات  في  انخفاض  وجود   >

املريض ميكث طوياًل في انتظار السرير الشاغر .
< أهمية نشر الثقافة احلقوقية في كل القطاعات ال سيما الصحي منها 

واعتبار وزارة الصحة هي املسؤولة عن نشرها.
< مناقشة حقوق األطباء وواجبات املرضى .

< احلديث عن املشاكل التي تواجهها القطاعات الصحية في توفير العناية 
وتوفير  املرضى   شكاوى  إلى  واالستماع  واالستقبال  واألسرة  الطبية 
وال  العالية  الطبية  التخصصات  في  الكوادر  نقص  إلى  إضافًة  العالج, 

سيما في املناطق البعيدة.
< احلديث عن صندوق الشكاوى وانعدام الثقة بها وذلك بالنسبة للمرضى . 
 , التثقيف الصحي  التي متارس  بالتنويع في وسائل اإلعالم  املطالبة   >
, والواجبات , واحلقوق ,  التعليم  باجلوانب الصحية  وتعزيز مستويات 

وحتى في العادات اليومية .
املوافق  1432/1/23هـ  بتاريخ  الرياض  منطقة  في  املشاركة  متت 

2010/12/29م
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أهم ما بحث نوع املشاركة وعنوانها اجلهة املنظمة م

مشاركة جامعة جازان4
“معرض الكتاب”

املشاركون:
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

د/ أحمد البهكلي  ,  أ/ يعقوب دغريري 
 أ/عبدا لله احملزري  ,  أ/غازي الرياني 

تضمنت املشاركة  : 
< املشاركة بجناح خاص باجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان  لتوزيع مطبوعات 

ومنشورات اجلمعية  مما يساعد على نشر ثقافة حقوق اإلنسان .
متــت املــشــاركــة فــي منطقة جــــازان بــتــاريــخ 1/26/ 1432هــــــ  إلــى  

1432/2/10هـ املوافق 2011/1/1م حتى 2011/1/14م

ورشة عملهيئة حقوق اإلنسان5
“ التعريف بجرمية االجتار 
بالبشر ووسائل مكافحتها ”

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

د/ مفلح القحطاني 
أبرز احملاور التي تضمنتها الورشة :

< تركزت الندوة على بعدين ) نشر ثقافة حقوق اإلنسان ( و )التعريف 
بنظام مكافحة االجتار بالبشر (.

بالبشر ,والتي  تعرف  التطويرية للجنة االجتار  < الوقوف على األفكار 
والعالجية  الوقائية  الوسائل  من  عدد  في طرح  وتسهم  مكافحته  بنظام 

لهذه اجلرمية .
< احلديث عن قضايا عضل النساء حيث أنها تعتبر أحياناً من قضايا 

االجتار بالبشر .
< احلديث عن ديوان املظالم  , وموقف الشريعة اإلسالمية من االجتار 

بالبشر .
< احلديث عن التدابير التي اتخذتها وزارة العمل ملكافحة االجتار بالبشر.
< التطرق إلى الدور الذي تقوم به مؤسسات املجتمع املدني في مكافحة 
في  بالبشر  لالجتار  املناهضة  احلقوقية  الثقافة  ونشر  بالبشر,  االجتار 

املجتمع. 
< توضيح أدوار اجلمعية في مجال االجتار بالبشر :

قبيل االجتار  اعتبارها من  التي ميكن  الصور  أو  متابعة احلاالت  - من 
ونشر  املجتمع,  بها  التي مير  املتغيرات احلقوقية  وكذلك رصد  بالبشر, 

ثقافة االجتار بالبشر .
- تقدمي بعض اآلراء واملقترحات للجهات احلكومية واألهلية من أجل منع 

أي صور لالجتار بالبشر في اململكة.
منطقة  في  الدبلوماسية  الدراسات  معهد  في  الورشة  عقدت 

الرياض بتاريخ 1432/1/27هـ املوافق 2011/1/2م

ملتقى6
الشؤون الصحية

مشاركة
“نحو شراكة اجتماعية في 

مواجهة العنف األسري”

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

أ/شرف القرافي
تضمنت املشاركة :

< دور مؤسسات املجتمع املدني في مواجهة العنف األسري.
املوافق  1432/2/4هـ  املنورة  املدينة  منطقة  في  امللتقى  عقد 

2011/1/8م
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أهم ما بحث نوع املشاركة وعنوانها اجلهة املنظمة م

اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 7
في قطر 

مشاركة 
“منتدى املستقبل السابع”

املشاركون : 
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

د/ صالح اخلثالن 
تضمنت املشاركة : 

للنزاعات  السلمي  احلل  في  املدني  املجتمع  مؤسسات  بدور  التعريف 
واالنتقال الدميقراطي .

التوصيات التي تضمنها املنتدى : 
< إنشاء مركز إقليمي حلل النزاعات والتحول الدميقراطي. 

السياسات  وتطوير  الكافي  املالي  الدعم  لتخصيص  احلكومات  دعوة   >
الالزمة لتعزيز التعليم والتطوير التقني والعمل احلر . 

< ضرورة وضع أطر مالية وتشريعية لتحفيز املسؤولية االجتماعية عند 
القطاع اخلاص . 

في  األعضاء  الدول  في  الشباب  بني  الزيارات  لتبادل  برامج  وضع   >
املنتدى. 

أوصى  الذي  االجتماعي  النوع  معهد  تأسيس  إلى  للمبادرة  الدعوة   >
املنتدى بإنشائه في االجتماع السابق . 

و  املدني  املجتمع  منظمات  على  القيود  كافة  لرفع  احلكومات  دعوة   >
للنزاعات  السلمي  احلل  مجال  في  وخاصة  اإلنسان  حقوق  نشطاء 

واالنتقال الدميقراطي . 
< دعوة منظمات األمم املتحدة ومنظمة املؤمتر اإلسالمي وجامعة الدول 
العربية ومجلس التعاون اخلليجي إلفساح املجال أمام منظمات املجتمع 

املدني للمشاركة في فض النزاعات .
القرارات واإلنذار املبكر واحلل  للبحوث ودعم  إقليمي  < تأسيس مركز 
السلمي للنزاعات واالنتقال الدميقراطي واإلسراع بوضع دراسة جدوى 

لهذا املشروع .
< حث الدول على تأسيس جلان احلقيقة واإلنصاف وااللتزام باملعايير 
من  للوقاية  آليات  ووضع  الضحايا  وتعويض  اإلنسان  حلقوق  الدولية 

االنتهاكات . 
< إشراك وإبراز دور املرأة في حل النزاعات بالطرق السلمية .

1432/2/9هـ  إلى  1432/2/7هـ  بتاريخ  الدوحة  في  املنتدى  عقد 
املوافق 2011/1/11م  إلى 2011/1/13م 

مشاركة منطقة اجلوف 8
“مهرجان الزيتون السنوي 

الثالث”

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

د/ طارش الشمري 
تضمنت املشاركة :

< عرض فيديو خاص عن اجلمعية وأهدافها وأنشطتها .
< توزيع منشورات وإصدارات اجلمعية .

< االستماع لتساؤالت زوار الركن اخلاص باجلمعية .
املوافق  1432/3/2هـ  بتاريخ  اجلوف  منطقة  في  املهرجان  عقد 

2011/2/5م 
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أهم ما بحث نوع املشاركة وعنوانها اجلهة املنظمة م

مشاركة هيئة حقوق اإلنسان9
“توطيد العالقات بني 
القيادات العاملة في 

مجاالت املرأة والطفل 
والنقاش حول قضايا األسرة 
ومشاركة املرأة في الشأن 

العام”

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

د/ بهيجة عزي 
أ/رباب الدوسري  

تضمنت املشاركة :
< أُسس اختيارات مستشارات مجلس الشورى والتحديات التي واجهتهن 

كمستشارات داخل املجلس .
< أسباب تشكيل السيدات في املجلس كمستشارات بدالً من العضوات 

وكيفية صنع القرار وتدرجاته .
وذكر  للمجلس  السعودية  املرأة  صوت  إيصال  في  املستشارات  دور   >
القرارات الصادرة من وزارة التجارة بشأن تأنيث الوظائف والفجوة بني 

صدور القرار وتفعيله .
< اقتراح إيجاد اجتماعات دورية مابني املستشارات وقيادات القطاعات 

ودور املجلس في معاجلة قضايا املعاقني .
< مناقشة دور املجلس في عالج قضايا املطلقة احملرومة من احلصول 

على هوية ألبنائها نتيجة تعنت األب أو جهله .
< إبراز دور املجلس في إيجاد نظام حلماية حقوق الطبيبات ودعم املرأة 

اقتصادياً وتثقيف املرأة حقوقياً .
< التأكيد على مساعدة مجهولي الهوية وتوفير بيئة إيجابية كرمية بدالً 

من تشريع إمكانية إجهاض املرأة لطفلها.
التوصيات التي تضمنها االجتماع :

لدول  الشخصية  لألحوال  املوحد”  “القانون  املوحد  النظام  تفعيل   >
مجلس التعاون اخلليجي .

< تعريف املؤسسات املعنية باخلدمات املقدمة للطفولة بآلية وإجراءات 
حماية الطفل .

< إلزامية إصدار إثبات هوية طبق األصل للمرأة بشكل عام .
االنضمام  على  واحلث  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  متطلبات  متابعة   >

جلميع االتفاقيات املتعلقة بهم وتفعيلها .
توصيات  ورفع  املدني  املجتمع  مؤسسات  جلميع  دوري  اجتماع  عمل   >

االجتماع إلى مجلس الشورى ملناقشتها ودراستها.
< إدخال حقوق اإلنسان كمنهج في التعليم .

عقد االجتماع في املنطقة الشرقية بتاريخ 1432/3/3هـ املوافق 
2011/2/6م
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أهم ما بحث نوع املشاركة وعنوانها اجلهة املنظمة م

مجموعة العمل الرابعة للحوار 10
العربي األوربي 

مشاركة 
“حقوق املرأة واملساواة بني 

اجلنسني ”

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

د/ بهيجة عزي
تضمنت املشاركة :

< تقدمي عرض حول تدعيم دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان مبا 
يضمن توافق ومالئمة القوانني الوطنية مع اإلطار الدولي حلقوق اإلنسان 

فيما يتعلق بحقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني .
< تقدمي ورقة عمل حول كيفية قيام النساء من خالل عملهن بالترويج في 
النوع , من خالل دراسة مسحية محددة  للعمل اإليجابي لترويج  دولهن 
التركيز بوجه خاص على دور  , مع  املساواة بني اجلنسية  تعميم  تصف 

املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان .
< ورقة عمل تدور حول تطوير قاعدة بيانات املوارد واألدوات املشتركة 

املتعلقة بالتدريب املرتبط بالنوع .
القانون  قدرة  تعزيز  لكيفية  تصوري  وصف  حول  عمل  ورقة  تقدمي   >

وقطاع العدالة فيما يتعلق بالعنف املرتبط بالنوع .
< تقدمي عرض يدور حول مفهوم النوع ومفهوم املساواة بني اجلنسني .
< عرض ورقة عمل حول قاعدة بيانات لدليل التعليم وأدوات التدريب .

< تبادل األفكار حول التعديالت واملقترحات املزمعة لزيادة حيوية عمل 
املجموعة واخلروج مبشروع مقترح يتم تطبيقه من قبل املؤسسات الوطنية 
حلقوق اإلنسان املمثلة في مجموعة العمل وفرص التمويل لتطبيق هذا 

املشروع .
1432/3/8هـ  إلى  1432/3/6هـ   بتاريخ  بالدوحة  االجتماع  عقد 

املوافق 2011/2/9م  إلى 2011/2/11 م 

اجلمعية السعودية للعالقات 11
العامة واإلعالن 

مشاركة
“ العالقات العامة في 

مؤسسات املجتمع املدني 
, جتربة اجلمعية الوطنية 

حلقوق اإلنسان ”

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

د/ صالح اخلثالن 
تضمنت املشاركة : 

< التعريف باجلمعية وأهدافها .
< توضيح مدى أهمية التعاون بينها وبني وسائل اإلعالم في نشر الثقافة 

احلقوقية بني أفراد املجتمع  . 
إلى  1432/6/4هـ   بتاريخ  الرياض  منطقة  في  احملاضرة  عقدت 

1432/6/5هـ  املوافق 2011/5/7 م إلى 2011/5/8م 

اللجنة الوطنية ملكافحة 12
املخدرات 

مشاركة
“ ظاهرة اإلدمان في 

املجتمع السعودي: دراسة 
مسحية بالتطبيق على 

مستشفيات األمل للصحة 
النفسية ”

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

املستشار/خالد الفاخري 
تضمنت املشاركة :

< التعريف باجلمعية وأهدافها واختصاصاتها .
< مناقشة دور املنظمات احلقوقية في مكافحة وعالج ظاهرة اإلدمان .

1432/10/19هـ   بتاريخ  الرياض  منطقة  في  احملاضرة  عقدت 
املوافق 2011/9/17 م 
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أهم ما بحث نوع املشاركة وعنوانها اجلهة املنظمة م

األمن العام وجامعة نايف 13
العربية للعلوم األمنية 

مشاركة
 ورقة عمل بعنوان 

“ مالمح حقوق اإلنسان في 
اململكة , حقوق اإلنسان في 

األنظمة السعودية ”

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

د/ مفلح القحطاني , املستشار / خالد الفاخري 
تضمنت املشاركة : 

< تعريف اإلطار القانوني حلماية حقوق اإلنسان في اململكة .
< توضيح العالقة بني اإلسالم وحقوق اإلنسان  . 

إليها  التي انضمت  املعنية بحقوق اإلنسان  الدولية  < عرض االتفاقيات 
اململكة حيث أنها نوعان : اتفاقيات تتعلق بحقوق اإلنسان بصفة عامة, 
من  محدد  بنوع  تتعلق  واتفاقيات   , اإلنسان  حلقوق  العاملي  كاإلعالن 
احلقوق أو حقوق فئة اجتماعية معينة كاالتفاقية اخلاصة بالقضاء على 

جميع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل .
على  واملشتملة  اململكة  في  اإلنسان  بحقوق  املعنية  األنظمة  توضيح   >
حقوق اإلنسان في النظام األساسي للحكم , وحقوق اإلنسان وفق نظام 

اإلجراءات اجلزائية .
عقدت الندوة في  منطقة الرياض بتاريخ  1432/10/27هـ  املوافق 

2011/9/25 م

مشاركةجامعة طيبة14
“ حقوق املرأة ”

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

أ/شرف القرافي
تضمنت املشاركة :

< التعريف باجلمعية وشرح الدور الذي تقوم به في مجال قضايا املرأة .
الشريعة  هي  املرأة  حلقوق  األساسية  املرجعية  أن  على  التأكيد   >

اإلسالمية .
< احلديث عن حقوق املرأة في األنظمة احمللية واالتفاقيات الدولية .

عقدت احملاضرة في منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1432/11/25هـ 
املوافق 2011/10/23م
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رابعًا : الفعاليات التي نظمتها اجلمعية

أهم ما بحث نوع الفعالية وعنوانها م

ندوة مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان1
“ نشر ثقافة حقوق اإلنسان..مسؤولية من ؟ ”

)1(

املشاركون :
د/ محمد الهرفي
أ/يوسف احلسن 

 أ/سميرة جالل     
أبرز احملاور التي تضمنتها الندوة :

< تقدمي ورقة العمل األولى لتعريف مفهوم حقوق اإلنسان مبفهومها الشامل .
 , والتي منها حق احلياة   , بها اإلنسان  يتمتع  أن  التي يجب  < احلديث عن أهم احلقوق 

احلرية الشخصية , احلرية الدينية , حرية التعبير .
< مناقشة موضوع الندوة.

عقدت الندوة في املنطقة الشرقية بتاريخ 1432/1/2هـ املوافق 2010/12/8م

ندوة مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان2
“ نشر ثقافة حقوق اإلنسان..مسؤولية من ؟ ”

)2(

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان : 

أ/سليمان الزايدي , د/ محمد السهلي 
أبرز احملاور التي تضمنتها الندوة :
< احلديث عن أهمية حقوق اإلنسان .

< التعريف باجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان .
< مناقشة موضوع الندوة.

< االستماع ملداخالت احلضور وتساؤالتهم  .  
 التوصيات التي تضمنتها الندوة : 

< التوسع في إقامة احملاضرات والندوات املختصة لنشر حقوق اإلنسان على مدار العام.
< التواصل مع القنوات التعليمية لنشر هذه الثقافة بني طالب املدارس واجلامعات .

< إقامة ورش عمل بالتعاون مع األندية األدبية إليصال رسالة احلقوق . 
< التخاطب مع القطاعات احلكومية واألهلية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان .

< االهتمام بالدراسات والبحوث لتوسيع نشر ثقافة حقوق اإلنسان .
عقدت الندوة في منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1432/1/5هـ املوافق 2010/12/11م

ندوة مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان3
“ نشر ثقافة حقوق اإلنسان..مسؤولية من ؟ ”

)3(

املشاركون :
من املفوضية السامية لألمم املتحدة :

أ/ هيثم الشاذلي 
من هيئة حقوق اإلنسان: 

 د/ إبراهيم الشدي 
عضو مجلس الشورى وعضو هيئة حقوق اإلنسان       

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان : 
د/ مفلح القحطاني 

أبرز احملاور التي تضمنتها الندوة : 
< شرح لدور اجلمعية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان , عن طريق عقد الدورات , وورش 
العمل  وغيرها, وإيجاد منهج متخصص يًدرس في اجلامعات , باإلضافة إلى إصدار العديد 

من الكتب التي تساهم في نشر الثقافة احلقوقية.
< التأكيد على أن اإلنسان مسؤول عن حماية حقوقه من االنتهاكات والتجاوزات واعتبار 

تلك احلماية مسؤولية مشتركة  بني الفرد واملجتمع .
< مناقشة واقع حقوق اإلنسان في اململكة .

< املطالبة ببرامج نشر ثقافة حقوق اإلنسان , حيث أنه البد أن تبدأ آلية نشر هذه الثقافة 
لألطفال من عمر 6 سنوات بحيث ينشأ لدينا جيل على علم بحقوقه وواجباته .

< تقدمي ورقة عمل عن “ برنامج الهيئة في نشر ثقافة حقوق اإلنسان ” .
الدولية  التجارب   “ التابعة لألمم املتحدة  مشاركة من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 

لنشر ثقافة حقوق اإلنسان واالستفادة منها باململكة ” . 
عقدت الندوة في منطقة الرياض بتاريخ 1432/1/6هـ املوافق 2010/12/12م
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أهم ما بحث نوع الفعالية وعنوانها م

ندوة مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان4
“ نشر ثقافة حقوق اإلنسان..مسؤولية من ؟ ”

)4(

املشاركون :
عبد الرحمن احلسيني      

 قاضي في احملكمة العامة في جدة 
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان: 

د/ حسني الشريف , د/ أبو بكر باقادر
التوصيات التي تضمنتها الندوة :

< نشر الثقافة احلقوقية تربوياً وقانونياً وثقافياً وإعالمياَ.
< حتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية وتوظيفها حلماية حقوق اإلنسان .

< حتميل احملامني وهيئة وجمعية حقوق اإلنسان مسؤولية التوعية احلقوقية .
< البد من تقنني األحكام , وتدريب الصحفيني على الثقافة احلقوقية .

وما يحمله من  للنظر في صحة اخلبر  قانوني في وسائل اإلعالم  < تخصيص مستشار 
إجراءات للحد من األخبار التي تنتشر مخالفة للصياغة القانونية للقضية .

عقدت الندوة في مدينة جدة بتاريخ 1432/1/7هـ  املوافق 2010/12/13م

ندوة مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان5
“ نشر ثقافة حقوق اإلنسان لدى املواطن ”

)5(

املشاركون :
د/ زاهر األملعي 

عضو هيئة حقوق اإلنسان 
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان: 

د/ أحمد البهكلي , أ/العباس احلازمي
أبرز احملاور التي تضمنتها الندوة :

< التعريف باجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان ودورها في نشر ثقافة الوعي بحقوق اإلنسان 
وتوضيح أهم احملاور حول أهمية حقوق اإلنسان في اإلسالم .

عقدت الندوة في مدينة جازان بتاريخ 1432/1/9هـ  املوافق 2010/12/15م

ندوة مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان6
“ نشر ثقافة حقوق اإلنسان..مسؤولية من ؟ ”

)6(

املشاركون :
د/ عبد الله الغفيلي      

الدين  وأصول  الدعوة  بكلية  املعاصرة  واملذاهب  العقيدة  وأستاذ   , املجتمع   عميد خدمة 
باجلامعة اإلسالمية 

أ/معتز بن شحاتة الينبعاوي    
عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة وأستاذ القانون التجاري 

د/ يوسف أحمد حوالة     
 رئيس مجلس إدارة اإلدالء باملدينة املنورة 

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان: 
د/ محمد سالم العوفي , أ/شرف القرافي   

أبرز احملاور التي تضمنتها الندوة: 
< التعريف باجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان ودورها في نشر ثقافة الوعي بحقوق اإلنسان 

وتوضيح أهمية حقوق اإلنسان وأثر حمايتها على كرامة اإلنسان.
< استعراض مفهوم حقوق اإلنسان وبيان معناها في الشريعة وأنواعها وبيان الفرق بني 

مفهوم احلق في الشريعة ومفهومه في القانون .
< تقدمي بيان إحصائي بنسب الشكاوى التي استلمها مكتب اجلمعية فرع املدينة املنورة .

العلماء  وأنها واجبة على اجلميع من   , اإلنسان  ثقافة حقوق  التأكيد على أهمية نشر   >
وطالب العلم واخلطباء واملصلحني والقائمني على اجلامعات واإلعالم . 

< مكونات اإلطار القانوني في اململكة . 
< احلديث عن حقوق اإلنسان في نظام اإلجراءات اجلزائية السعودية .

عقدت الندوة في منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1432/1/22هـ املوافق2010/12/28م
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ندوة 7
“حق الطفل في الترفية”

املشاركون :
د/ عبد العزيز بارقوقندي      

د/ علي البركات 
عضوا هيئة التدريس في جامعة أم القرى 

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان: 
أ/معتوق الشريف

أبرز احملاور التي تضمنتها الندوة :
< نشر وتعزيز حقوق الطفل يحتاج إلى تطوير إلعطاء الطفل فرصة لتنشئته نشأة سليمة 
من خالل صيانة حقوقه الثقافية , واالجتماعية , والتربوية , والتعليمية , والدميقراطية , 

وحقه في التعبير عن رأيه .
< املطالبة بوضع ميثاق شرف حلماية حقوق األطفال من االعتداء  .

< ضرورة إخضاع األمهات قبل الزواج وعند احلمل إلى برامج تدريبية تلبية الحتياجات 
الطفل وضمان لصيانة حقوقه .

باألمان  الطفل  إلشعار  واحلنان  احلب  بإظهار  واملعلمات   , واملعلمني   , األسر  مطالبة   >
واالهتمام ال سيما األيتام ,عبر معيار يوافق بني حاجات الطفل ومتطلبات التربية . 

عقدت الندوة في مدينة جدة بتاريخ 1432/1/13هـ املوافق  2010/12/19م

برنامج تدريبي8
“حقوق السجني ”

املشاركون :
د/ سهيل بن صوان        

 املدير التنفيذي للجنة  تراحم 
اللواء  د/ عصام عدوي        

  مستشار قانوني مبركز القانون السعودي للتدريب 
 د/ عبد الرزاق الفحل 

 رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام مبحافظة جدة سابقاً 
د/ محمد شاوش            

نائب رئيس اجلمعية السعودية للطب النفسي 
د/ خالد باواكد             

 نائب رئيس اجلمعية السعودية لطب األسرة واملجتمع 
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان: 

د/ حسني الشريف  ,  د/ محمد السهلي  ,  أ/معتوق الشريف 
أبرز احملاور التي تضمنها البرنامج التدريبي:

< التعريف باجلمعية , رؤيتها , رسالتها ,أهدافها ,اختصاصها وما توصلت إليه من دراسات 
وأبحاث متعلقة بحقوق السجناء واملتهمني وما يتعلق ببدائل عقوبات السجن  . 

< التعريف بلجنة تراحم و دورها في مساعدة السجناء وأسرهم وأهميتها وآخر إجنازاتها. 
ورشة عمل في كيفية التصرف مع احلاالت املختلفة داخل السجن. 

< مناقشة األنظمة املعنية بحقوق اإلنسان , كنظام السجن والتوقيف ونظام اإلجراءات اجلزائية .
< شرح املبادئ العاملية لرعاية نزالء السجون .

< أخالقيات التعامل مع املسجونني في ضوء الشريعة اإلسالمية .
< كيفية احلفاظ على الصحة العامة بني املسجونني .

< عرض أنواع احلاالت النفسية التي من املمكن أن يتعرض لها السجني , وكيفية التعامل معها, 
وتأهيل السجني اجتماعياً ونفسياً حتى ينضم للمجتمع ودور السجان والسجانة في ذلك .

< توزيع الشهادات واختتام فعاليات البرنامج بكلمة من املشرف العام  على فرع اجلمعية 
الوطنية بجدة الدكتور حسني الشريف .

عقد البرنامج في مدينة جدة بتاريخ 1432/1/19هـ  حتى  1432/2/1هـ 
املوافق 2010/12/25م  - 2011/1/5م 
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ندوة 9
»احلماية من العنف األسري«

املشاركون :
د/ هيثم الفالح               

 رئيس جلنة احلماية من العنف األسري واملدير الطبي مبدينة امللك سعود الطبية 
د/ عبد الله الشرقي        

 استشاري الطب النفسي وطب اإلدمان 
د/ عبد الله اجلذيلي          

 استشاري طب األطفال واألطفال املعدية 
د/ عبد الكرمي احلربي       

مدير حقوق اإلنسان باملديرية العامة بالرياض 
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان: 

أ/عبيدة الشبل 
أبرز احملاور التي تضمنتها الندوة :

< إظهار دور اجلمعية وتعاونها مع اجلهات املعنية بالعنف األسري .
< االستفسار عن مدى تفاعل جلنة احلماية في املستشفيات مع بالغات املعنفات .

عقدت الندوة في منطقة الرياض بتاريخ1432/3/13هـ  املوافق 2011/2/16م

املشاركة في معرض 10
» نحو صحة أفضل«

بالتعاون مع مركز التأهيل الشامل لإلناث التابع 
إلدارة الشؤون االجتماعية باملنطقة الشرقية في 

مدارس السعد األهلية للبنات 

املشاركون :
فرع اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان بالدمام

شركة أرامكو السعودية بالظهران 
مكتب اإلشراف التربوي باخلبر 

مكتب اإلشراف االجتماعي بالدمام
مركز التأهيل الشامل بالدمام

مستشفى امللك فهد اجلامعي باخلبر   
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:

أ/رباب الدوسري
أبرز احملاور التي تضمنها املعرض : 

< طبيعة عمل اجلمعية .
< طرق عالج القضايا الواردة للجمعية .

< التعريف مبفهوم حقوق اإلنسان .
< التعريف بحقوق املعاق .

< اخلطوات التي يجب إتباعها لعالج القضية قبل رفعها للجمعية  .
عقد املعرض في املنطقة الشرقية بتاريخ 1432/4/25هـ املوافق 2011/3/30م

املخيم الدعوي اخلامس11
» في جامع  احلنبكة«

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:

د/ أحمد البهكلي  ,  أ/غازي الرباني 
أ/يعقوب دغريري   ,  أ/عبد الله  احملزري 

أبرز النقاط التي تضمنتها احملاضرة:
< تعريف احلضور باجلمعية وما تقدمه من مساعدات ومشورات وآلية عملها في عالج 

القضايا  .
< توزيع عدد كبير من مطبوعات اجلمعية.

عقدت احملاضرة في منطقة جازان بتاريخ 1432/4/28هـ 2011/4/2م
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محاضرة »رفع مستوى الوعي احلقوقي«12
في مدرسة صفية بنت حيي

أعضاء الوفد :
د/ نورة العجالن 

أبرز النقاط التي تضمنتها احملاضرة :
< توعية الطالبات حول أهمية رفع الوعي بحقوقهن والواجبات امللزمة لهن .

< توزيع عدد من إصدارات اجلمعية .
متت احملاضرة في منطقة  الرياض بتاريخ 1432/5/13هـ املوافق 2011/4/17م

ورشة عمل 13
» احلق في العمل«

املشاركون :
أ/أحمد الثقفي                   

 وزارة اخلدمة املدنية 
أ/محمد جالل                   

 وزارة العمل 
أ/عبد الرحمن الزهراني    

  صندوق املوارد البشرية 
د/ راشد الزهراني            

 مجلس التدريب التقني 
أ/محيي الدين يحيى          

 الغرفة التجارية الصناعية بجدة 
أ/أحمد املرحبي              

برنامج عبد اللطيف جميل خلدمة املجتمع 
م/ فؤاد توفيق                

 أمني العاصمة املقدسة سابقاً 
د/ زيد الفضيل   ,   د/ ياسر آل طراد   ,   جميل فارسي 

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:
د/ حسني الشريف   ,   أ/معتوق الشريف     

أ/إسماعيل سجيني   ,   د/ طالل قستي 
التوصيات التي تضمنتها الورشة :

واملهتمني  األعمال  ورجال   , واخلاصة  احلكومية  اجلهات  بني  التواصل  تعزيز  ضرورة   >
بالشأن االقتصادي واالجتماعي والعمالي .

< أهمية إنشاء مركز وطني ملعلومات التوظيف , واالستفادة من التجارب العاملية في مجال 
العمل , مستعرضني اجلهود احمللية في مجال مكافحة البطالة وما صدر مؤخراً من أوامر 

ملكية وما نتج عنها من برامج توظيف للشباب .
عقدت الورشة في مدينة جدة بتاريخ 1432/5/29هـ املوافق 2011/5/3م
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ندوة 14
“ األسرة واملجتمع حقوق وواجبات”

املشاركون :
 د/محمد القرني      

عميد كلية العلوم االجتماعية بجامعة أم القرى 
 د/ هيفاء فدا         

محاضرة في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى , وعضو مجلس إدارة جلنة إصالح ذات 
البني 

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان: 
أ/سليمان الزايدي 

أبرز احملاور التي تضمنتها الندوة : 
< تناولت ورقة عمل بعدة محاور منها : أهداف تكوين األسرة,األسرة والعنف األسري , 
أسباب املشكالت األسرية , عوامل تعزيز العالقات األسرية وأساليب عملية في التعامل مع 

اخلالفات األسرية .
األطفال  ضد  ,العنف  الطالق  نسبة  ارتفاع   : التالية  احملاور  شملت  عمل  ورقة  طرح   >

وأنواعه, احلوار األسري وأهميته وضوابطه, عضل البنات وآثاره .
التوصيات التي تضمنتها الندوة : 

< التعجيل بإنشاء محاكم األحوال الشخصية والصادر بها أمر ملكي منذ عدة سنوات .
< تكثيف التوعية بأهمية ترابط الكيان األسري .

< التأكيد على أهمية دور املستشار األسري .
< نشر ثقافة احلقوق الزوجية بني الشباب املقبلني على الزواج.

< تخصيص خط ساخن لألطفال لإلبالغ عند تعرضهم للعنف اجلسدي أو العنف اجلنسي.
< تشكيل فرق نسوية للقيام بزيارات منزلية, ملتابعة الفتيات املعنفات واملعضوالت .

< اإلسراع في وضع مقرر مدرسي للتربية على احلقوق والواجبات في مناهج التعليم العام.
< التوسع في إقامة احملاضرات والندوات املختصة بنشر ثقافة حقوق اإلنسان على مدار 

العام .
< العمل على ترسيخ مفهوم ثقافة احلوار األسري بني أفراد األسرة.

< االستفادة من التقنية احلديثة .
عقدت الندوة في منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1432/6/18هـ املوافق 2011/5/21م

محاضرة 15
» العنف األسري«

املشاركون :
د/ مرزوق القويعان              

مدير مركز التدريب باإلدارة العامة للتربية والتعليم مبنطقة اجلوف 
العقيد/ عبد العزيز املريح        

مدير شرطة اخلالدية بسكاكا 
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان: 

د/ عقال الفهيقي ,   د/ طارش الشمري
أبرز احملاور التي تضمنتها احملاضرة :

من  احلد  في  للمساهمة  باملنطقة  الشرطة  ومراكز  اجلمعية  بني  التواصل  على  احلث   >
قضايا العنف األسري .

< أثر العنف على الفرد بشكل خاص واملجتمع بشكل عام وأثره على تفكيك األسرة وعدم 
استقرارها.

التوصيات التي تضمنتها احملاضرة :
< طرح استبيان باملدارس يوضح رأي الطالب عن العنف األسري والتعرف على معاناتهم.

عقدت احملاضرة في منطقة اجلوف بتاريخ1432/6/29هـ  املوافق 2011/6/1م
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املعرض األول التوعوي لنشر ثقافة حقوق اإلنسان 16
»من ال يعرف حقه ال يستطيع أن يطالب به«

املشاركون :
مكتب اجلمعية  بالعاصمة املقدسة

أبرز النقاط التي تضمنها املعرض :
< التعريف باجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان من خالل املعرض , وتوزيع مطبوعاتها من 

أجل نشر ثقافة احلقوق .
< ساهم جانب االستشارات األسرية بالتوجيه , وتعريف احلاضرات بحقوقهن .

< العروض املرئية التوعوية املختلفة عن العنف األسري , وحقوق الطفل . 
< احلضور املكثف لألطفال وتعريفهم بحقوقهم من خالل مسابقة  اعرف حقوقك ولّونها. 

كان للنشاط املسرحي دور فعال بإجناح املعرض.                                
التوصيات التي تضمنها املعرض :

< االستمرار في إقامة املعارض املشابهة بشكل دوري ملا لها من تأثير فاعل في نشر ثقافة 
حقوق اإلنسان وتعريف املجتمع بدور اجلمعية احليوي وأهدافها النبيلة .

< اعتماد خطة للمعارض املوجهة للمجتمع خارج مكاتب اجلمعية في  ميزانيتها السنوية 
حتت بند املعارض والندوات وورش العمل .

عقد املعرض في منطقة مكة املكرمة بتاريخ1432/7/21هـ املوافق 2011/6/23م

معرض 17
» صيف الراشد 2011«

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان: 

أ/رباب الدوسري , أ/بثينة أحمد
أبرز احملاور التي تضمنها املعرض: 

< توزيع ملفات تضم مجموعة من إصدارات اجلمعية على األكادمييات وسيدات األعمال 
وجميع اجلهات املشاركة في املعرض .

< تخصيص ركن »أعرف حقوقك ولونها« لألطفال وتعريفهم بحقوقهم من خالل توزيع مجلة 
أعرف حقوقك وتزويدهم باأللوان.

< توزيع عدد كبير من مطبوعات اجلمعية على احلضور.
عقد املعرض في املنطقة الشرقية بتاريخ 14- 1432/8/29هـ املوافق 15- 2011/7/30م

مهرجان18
» الدوخله التراثي«

املشاركون:
 من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

أ/جعفر الشايب 
أبرز النقاط التي تضمنها املهرجان :

< التعريف باجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان من خالل املشاركة باملهرجان, وتوزيع مطبوعاتها .
< توزيع 300 نسخة من اإلصدارات اخلاصة بحقوق الطفل على األطفال .

 -  5 املوافق  1432/10/18هـ   -9 تاريخ  من  الشرقية   املنطقة  في  املهرجان  عقد 
2011/11/14م

نشاط ترفيهي19
» تعريفي باجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان بشكل 

عام وحقوق الطفل بشكل خاص« 

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:

أ/خالد الغامدي  ,  أ/حسام مالكي   ,  أ/منصور البركاتي 
أ/علي حمد  ,  أ/عبد الرحمن الزهراني   , أ/سلطان العمودي 

أبرز النقاط التي تضمنها النشاط :
< التعريف باجلمعية بشكل عام وكذلك حقوق الطفل وحملة غصون الرحمة بشكل خاص. 

< توزيع عدد من مطبوعات اجلمعية والدليل اإلرشادي حلملة غصون الرحمة .
< توزيع مجموعة من الهدايا التذكارية على األطفال .

< الرد على جميع االستفسارات من قبل الباحثني القانونيني .
عقد النشاط في منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1432/10/23هـ إلى 1432/11/22هـ 

املوافق 2011/9/21 إلى 2011/10/20م 
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أهم ما بحث نوع الفعالية وعنوانها م

ملتقى20
» اجلمعيات اخليرية واالجتماعية »

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

د/ حسني الشريف  , د/ عمر حافظ  , د/ طالل قستي  , أ/ ليلى حلواني , أ/ نورة التومي
أ/ دعد عمران,  أ/ هالة املهدلي , أ/ العنود الصافي , أ/ دانية قزاز , أ/ الهنوف العبود

ضيوف امللتقى :
عاطف العطا - جمعية زمزم

فهد السليمان - جمعية اإلميان لرعاية مرضى السرطان
نبيل نصيف - جمعية مراكز األحياء

عبد املجيد رضوان - جمعية الشقائق
عبد الرحمن املطر - هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية

أحمد أبو حسان  - جمعية إبصار اخليرية
نايف الشهري - جمعية اقرأ للعالقات اإلنسانية

محمود باقبيس - جمعية البر بجدة
موضي أحمد - جمعية التوعية بأضرار التدخني

سلوى سروجي - جمعية كفى
خلود محمد - اجلمعية الفيصلية

عال املرزوقي - جمعية زهرة لسرطان الثدي
تهاني احلازمي - جمعية الوداد اخليرية

أماني الشهري - جمعية البر
ابتسام الطيب - جمعية البر / األسر املنتجة

أشواق الرايفي - اجلمعية اخليرية لرعاية األسر املنتجة
نسرين اإلدريسي -اجلمعية النسائية اخليرية

هالة صالح - الندوة العاملية
تضمن امللتقى :

< تقدمي نبذة عن تاريخ تأسيس اجلمعية وأهم امللفات التي تعمل عليها .
< توضيح الهدف من اللقاء وأهمية التواصل فيما بني اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان و 

اجلمعيات ذات العالقة والتي تهتم باإلنسان.
ومدنية  خيرية  اجتماعية  كمؤسسات  دورها  عن  بالتعريف  احلاضرة  اجلمعيات  قيام   >
في خدمة املجتمع , وكذلك احلديث عن أهم البرامج واألنشطة القائمة عليها في تنمية 
املجتمع, وكذلك أهم التجارب التي مرت بها خصوصاً ما يتعلق بالصعوبات واإلشكاليات 

النظامية واملالية وغيرها .
التوصيات التي تضمنها امللتقى :

< أهمية اإلسراع في اعتماد نظام اجلمعيات األهلية .
< ضرورة تفعيل املجلس التنسيقي للجمعيات اخليرية واالجتماعية في منطقة مكة املكرمة, 
إلى جانب ضرورة قيام املجلس بدوره في توحيد اجلهود للجمعيات والتنسيق فيما بينهم 

من ناحية توثيق املعلومات وحتديد اخلدمات التي ميكن أن تستفيد منها بعضها بعضاً .
< دعم عمل اجلمعيات املهتمة بالشأنني االجتماعي واإلنساني مادياً ومعنوياً وفقاً للطرق 

النظامية , وتفهم دورها على املستويني احلكومي واألهلي .
< التوسع في إنشاء اجلمعيات املختصة التي يحتاجها املجتمع .

< دعم الدراسات واألبحاث ذات الشق االجتماعي واإلنساني سواء من اجلهات احلكومية أو األهلية.
< الدعوة لنشر التوعية احلقوقية والقانونية من كافة القطاعات ذات العالقة وخصوصا 
وكافة  اإلنسان  حقوق  وهيئة  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  واجلمعية  واإلعالم  الثقافة  وزارة 

مؤسسات املجتمع املدني واجلمعيات اخليرية واالجتماعية باملنطقة .
< الدعوة إلى افتتاح املزيد من املراكز املتخصصة للتأهيل األسري والدعم االجتماعي .

< استمرار عقد مثل هذا اللقاء مع اجلمعية بشكل دوري ومنتظم خلدمة القضايا املشتركة.

عقد امللتقى في منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1432/10/28هـ املوافق 2011/9/26م.
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محاضرة 21
» اليوم العاملي للمسنني«

املشاركون :
أ/محمد العنزي  ,  د/ مصطفى الشيخ 

أ/محمد بستان 
د/ مرزوق الشرعان 

مدير مركز التدريب باإلدارة العامة للتربية والتعليم مبنطقة اجلوف 
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:

د/ طارش الشمري 
أ/عمر املنديل  ,  أ/مونس الرويلي 

أبرز النقاط التي تضمنتها احملاضرة :
< التعريف باجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان ودورها في املجتمع .

< اليوم العاملي للمسنني .
< املسنني ودور املجتمع جتاه هذه الفئة الغالية , وكيفية التعامل معها في جميع الظروف. 
< التطرق للدور الذي تقوم به دور الرعاية االجتماعية لهذه الفئة , وما تقدمه لهم داخل 

هذه الدور .
غير  املسن  فيها شخصية  تكون  قد  ميرون مبرحلة  أنهم  حيث   , املسنني  إلى  التطرق   >

مستقرة جسدياً ونفسياً ملا يطرأ عليها من مراحل متغيرة .
< احلديث عن الشيخوخة كمرحلة حتمية من مراحل احلياة , وما مييز تلك املرحلة من 
السبيل  إلى  واإلشارة   , احلادثة  البيولوجية  التغيرات  عن  ناجمة  ونفسية  سمات جسمية 
األمثل في التعامل مع املسن في ضوء هذه التغيرات , والتنويه بدور األهل واملخالطني له في 

خلق مناخ مالئم ملقتضيات هذه املرحلة .
< احلديث عن أمراض تلك املرحلة من الشيخوخة وطرق عالجها .                               
عقدت احملاضرة في منطقة اجلوف بتاريخ1432/11/20هـ املوافق 2011/10/18م
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خامسًا : مذكرات التفاهم التي وقعتها اجلمعية
مع عدد من اجلهات

 ملخص املذكرةاجلهة

مت توقيع مذكرة تعاون مشتركة بني كل من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان واملؤسسة العامة املؤسسة العامة للبريد السعودي
املوافق  1432/11/18هـ  األحد  يوم  في  الرياض  مبدينة  اجلمعية  مبقر  السعودي,  للبريد 
2011/10/16 م , حيث تأتي هذه املذكرة انطالقاً من كون اجلمعية إحدى مؤسسات املجتمع 
والعمل على   , ثقافة حقوق اإلنسان  بنشر  التي حملت على عاتقها االهتمام  السعودي  املدني 
حمايتها وفقاً للنظام األساسي للحكم الذي مصدره الكتاب والسنة ووفقاً لألنظمة املرعية , وما 
الدولي واإلقليمي والثنائي  النطاق  ورد في اإلعالنات واملواثيق اخلاصة بحقوق اإلنسان على 
ومبا ال يخالف الشريعة اإلسالمية , والوقوف ضد الظلم والتعسف والعنف وعدم التسامح , 
إضافة إلى رغبتها بتفعيل املشاركة املجتمعية ملؤسسة البريد السعودي والتي تعتبر من أوائل 
املؤسسات الوطنية التي ساهمت وال زالت تساهم في نشر الثقافة وخدمة املجتمع على نطاق 
واسع في أغلب مناطق اململكة , حيث أن املؤسسة حريصة وداعمة لنشر مفهوم حقوق اإلنسان 
تشهده  الذي  التطور  ضل  في  واملقيم  املواطن  من  كاًل  املفهوم  هذا  من  ليستفيد  اململكة  في 
املؤسسة من خالل تأكيد دورها احلضاري في دعم العمل املجتمعي ودعم كل ما فيه مصلحه 

لهذا الوطن املعطاء . 
الهدف من توقيع املذكرة : 

• التعاون بني اجلمعية واملؤسسة وفق األنظمة والقرارات واللوائح النافذة في اململكة العربية 	
السعودية ومبا ال يخالف وال يتعارض مع أنظمة ولوائح كل منهما. 

• اإلسهام بشكل فاعل في نشر ثقافة ومبادئ حقوق اإلنسان وفق أحكام الشريعة اإلسالمية. 	
• التعاون من أجل االهتمام ببرنامج التدريب في مجال حقوق اإلنسان .	
• التعاون في املجاالت الفكرية والدراسات والبحوث التي تستخدم أهداف الطرفني .	
• املسؤولية 	 تعزيز  أجل  من  العمل  وورش  النقاش  وحلقات  الندوات  إقامة  في  التعاون 

املجتمعية ونشر ثقافة حقوق اإلنسان . 
• إنشاء قاعدة بيانات مشتركة حول ثقافة حقوق اإلنسان في حدود ما يسمح به .	
• استقبال الشكاوى واملالحظات املرسلة للجمعية عبر البريد مجاناً .	
• دعم أنشطة اجلمعية وإصداراتها ومطبوعاتها مالياً .	

وقع االتفاقية كل من رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني 
ومعالي الدكتور محمد بننت رئيس املؤسسة العامة للبريد السعودي . 

حضر مراسم توقيع املذكرة من جانب املؤسسة العامة للبريد السعودي كل من : املهندس سامي 
بن فريج العويضي نائب الرئيس لشؤون العمليات , املهندس محمد بن عبد الرحمن العبد اجلبار 
نائب الرئيس العام لتطوير األعمال , األستاذ سعد بن عبد الله آل تركي نائب الرئيس للتدريب 
, األستاذ عبد الله بن محمد قشيش مدير عام تقنية املعلومات , األستاذ عبد العزيز بن سابق 

الفوزان مدير عام الشؤون القانونية .
ومن جانب اجلمعية كل من : 

الدكتور صالح بن محمد اخلثالن نائب رئيس اجلمعية , الدكتور إبراهيم بن حمد القعيد عضو 
اجلمعية, الدكتور عبد اخلالق بن عبد الله آل عبد احلي عضو اجلمعية , الدكتور صالح بن 
عبد الرحمن الشريدة رئيس جلنة الشؤون املالية واالستثمار , املستشار خالد بن عبد الرحمن 
الزايدي  عواض  بن  سليمان  األستاذ   , واإلدارية  املالية  الشؤون  على  العام  املشرف  الفاخري 
املشرف العام على مكتب اجلمعية بالعاصمة املقدسة وعضو اجلمعية , الدكتور إبراهيم بن عبد 

الله السليمان عضو اجلمعية .
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املخاطبات الصادرة و الواردة للجمعية
أواًل : املخاطبات الصادرة و الواردة للمقر الرئيسي للجمعية في مدينة الرياض :

 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

60 املقام السامي والديوان امللكي
100 رئاسة مجلس الوزراء

29587امارات املناطق
695410 وزارة الداخلية
7245 وزارة العدل

3612 وزارة اخلارجية
5334 وزارة العمل

128 وزارة الدفاع والطيران
11 وزارة املالية

20 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
32 وزارة املياه والكهرباء

19372 وزارة الشؤون االجتماعية
179 وزارة الشؤون البلدية والقروية

73 وزارة النقل
13339 وزارة الصحة

5917 وزارة التربية والتعليم
139 وزارة التعليم العالي
2517 وزارة اخلدمة املدنية

65 وزارة الزراعة
102 وزارة التجارة والصناعة
11 وزارة الثقافة واإلعالم

10 وزارة اإلسكان
10 وزارة احلج

206185 هيئة التحقيق واالدعاء العام
138 مؤسسة النقد العربي السعودي

64 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
74 املؤسسة العامة للتقاعد واملعاشات

16255 جهات متفرقة متت مخاطبتها
20451029املجموع
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ثانيًا: املخاطبات الصادرة و الواردة لفرع اجلمعية في مدينة جدة :

 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

1614 أمارة منطقة مكة املكرمة

64محافظ محافظة جدة

22محافظ  محافظة خليص

11 محافظ  محافظة ينبع

53 محافظ محافظة الطائف

31وكيل محافظة جدة

10 وكيل أمارة منطقة عسير

10األمني العام لوقف امللك عبد العزيز –  للعني العزيزية مبحافظة جدة

22فرع وزارة التربية والتعليم للبنات مبنطقة مكة املكرمة

21 فرع وزارة التربية والتعليم بنني مبنطقة مكة املكرمة

11 فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة الباحة

65 فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام مبحافظة الطائف

22 فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة املدينة املنورة

1614 فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة مكة املكرمة

74 جوازات منطقة مكة املكرمة

11 محكمة القنفذة

30احملكمة العامة مبنطقة مكة املكرمة

10بلدية محافظة الليث

31بلدية محافظة الطائف

53 إدارة الوافدين مبحافظة جدة

21مرور محافظة جدة

32 شرطة محافظة الطائف

159 شرطة محافظة جدة

10سجن محافظ الليث

42 سجن برميان مبحافظة جدة

10 مكتب العمل مبحافظة جدة

75 فرع وزارة الشؤون االجتماعية مبنطقة مكة املكرمة

65 مكتب الضمان االجتماعي مبنطقة مكة املكرمة

21 جلنة احلماية االجتماعية مبنطقة مكة املكرمة

21 إدارة الشؤون الصحية مبحافظة جدة
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 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

11 الشؤون الصحية مبنطقة عسير

20مطار امللك عبد العزيز الدولي

22مستشفى امللك فهد مبحافظة جدة

11 فضيلة رئيس محكمة االستئناف اإلدارية مبنطقة الرياض

11 رئيس فرع ديوان املظالم مبنطقة عسير

10 رئيس احملكمة اجلزئية مبحافظة جدة

21 رئيس احملكمة العامة مبحافظة جدة

20 رئيس الهيئة العليا لتسوية اخلالفات

10 رئيس مجلس إدارة جمعية البر بعجالن وضواحيها

21 رئيس جلنة رعاية السجناء وأسرهم )تراحم( مبحافظة جدة

43 رئيس جلنة العفو وإصالح ذات البني مبنطقة مكة املكرمة

83 جلنة احملامني بالغرفة التجارية الصناعية بجدة

30 رئيس اللجنة الوطنية للطفولة

10 مديرة إدارة التوجيه واإلرشاد وعضو جلنة احلماية االجتماعية

11 مدير فرع مؤسسة التأمينات االجتماعية مبنطقة مكة املكرمة

10 مدير عام اجلوازات باململكة

12 مدير عام اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة

10مدير األحوال املدنية مبنطقة الرياض

10 مدير سجون محافظة جدة

11 مدير شرطة محافظة ثول

10 مدير مركز شرطة الشرفية

10 مدير الشؤون الصحية مبنطقة املدينة املنورة

11 مدير مستشفى القنفذة العام

20 مدير عام التربية والتعليم للبنات بالعاصمة املقدسة

21 مدير جامعة امللك عبد العزيز

10 مدير عام اخلطوط اجلوية السعودية

21 مدير برامج شركة عبد اللطيف جميل

10 املمثل اإلقليمي بدول اخلليج العربية للمفوضية السامية لشؤون الالجئني بهيئة األمم املتحدة

175105املجموع
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ثالثًا: املخاطبات الصادرة و الواردة لفرع اجلمعية في املنطقة الشرقية :

 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

43 أمارة املنطقة الشرقية
23وزارة الشؤون الصحية

1716 وزارة الشؤون االجتماعية
92 وزارة التربية والتعليم

40 مكاتب العمل
11 هيئة الرقابة والتحقيق

45 هيئة التحقيق واالدعاء العام
20 احملكمة اإلدارية

10 اجلوازات
84الشرطة

129 إدارة السجون
11 إدارة الوافدين

10 قاعدة امللك خالد العسكرية بحفر الباطن

21 جمعية البر باملنطقة الشرقية

10 مركز األمير سلطان لتأهيل املعاقني

10فرع اجلمعية مبنطقة جازان

10 فرع اجلمعية مبنطقة اجلوف

7145املجموع

رابعًا: املخاطبات الصادرة و الواردة لفرع اجلمعية في مدينة جازان :

 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

13 أمير منطقة جازان
84وكيل أمارة منطقة جازان
01 وكيل أمارة منطقة عسير

32 أمني منطقة جازان
11 محافظ محافظة بيش

01 محافظ الدرب
21 رئيس محاكم منطقة جازان
10 رئيس احملكمة العامة بجازان

01 رئيس احملكمة العامة في بلغازي
11 رئيس محكمة صبيا
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 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

10 رئيس احملكمة العامة مبحافظة العارضة
11رئيس احملكمة العامة بأحد املسارحه

01 رئيس احملكمة في بلغازي
11 رئيس احملكمة العامة باملضايا
20 رئيس ديوان املظالم بعسير

12 رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام بجازان
21 مدير سجون منطقة عسير

95مدير إدارة السجون مبنطقة جازان
03 مدير شعبة السجن العام بجازان

01 مدير شرطة أبي عريش
01 قائد قطاع حرس احلدود باخلوبة

10 مدير احلقوق العامة في أمارة جازان
11 رئيس كتابة العدل الثانية بجازان

10 مدير فرع األحوال املدنية بأبي عريش
10 قائد حرس احلدود في منطقة جازان

60 مدير عام األحوال املدنية بجازان
11 مدير عام اجلوازات مبنطقة جازان
---1 مدير احلقوق املدنية بأبي عريش
11 مدير مكتب الضمان بصامطة

01 مدير مكتب الضمان االجتماعي بجازان الفرع النسوي
109مدير الضمان االجتماعي بجازان

11 مدير عام الشؤون االجتماعية مبنطقة جازان
167مدير الشؤون الصحية مبنطقة جازان

71مدير عام التربية والتعليم بجازان
10 مدير عام التربية والتعليم بعسير
20 مدير عام فرع وزارة املالية بجازان

10 مدير مكتب العمل بجازان
10 مدير الشركة السعودية للكهرباء بجازان

10 رئيس اجلمعية اخليرية بأبي عريش
20 مدير فرع هيئة اإلغاثة بأبي عريش

10 مدير بنك الرياض بجازان
10 رئيس جلنة اإلسكان اخليري مبنطقة جازان

10 شركة عبد الله هاشم بجازان
9253املجموع
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خامسًا: املخاطبات الصادرة و الواردة لفرع اجلمعية في مدينة اجلوف :

 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

10أمارة منطقة اجلوف

10أمارة حائل

21أمارة احلدود الشمالية

10محافظة جدة

62 وزارة الداخلية لألحوال املدنية بالرياض

11 وزارة التربية والتعليم باجلوف

10 وزارة املالية مبنطقة اجلوف

20 وزارة التعليم بعرعر

11األحوال املدنية باجلوف

31 هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة اجلوف

33 هيئة التحقيق واالدعاء العام مبحافظة القريات

11 إدارة الوافدين بجوازات منطقة اجلوف

21إدارة البحث اجلنائي باجلوف

11 إدارة التربية والتعليم مبنطقة احلدود الشمالية

20إدارة شؤون األفراد ومصلحة شؤون املتقاعدين بتبوك

10 احملكمة العامة

20 احملكمة العامة بتبوك
22 احملكمة الكبرى مبنطقة اجلوف

31 محكمة القريات العامة

20محكمة طريف

20إدارة السجون مبنطقة تبوك

20اجلوازات باجلوف

11 سجن تبوك العام

11 سجن املباحث العامة بالقصيم

10سجن املباحث العامة باجلوف
10سجن رفحاء
10سجن عرعر
10سجن سكاكا

10فرع مخابرات فلسطني بدمشق بسوريا
11 مركز شرطة زلوم التابع ملنطقة اجلوف
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 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

11قسم شرطة العزيزية بتبوك
10شرطة منطقة اجلوف
10مركز شرطة اخلالدية
20 الشؤون الصحية بتبوك

11 جامعة تبوك
11مكافحة املخدرات بالقريات

20مؤسسة النقد
11 صندوق التنمية الزراعية

10 بنك الراجحي بتبوك
30مجموعة عبد اللطيف جميل خلدمة املجتمع

20شركة عبد الله بن جار الله للمقاوالت باجلوف
20مكتب تهامة لالستقدام

10شركة الكاليد
20البنك العربي بتوك
11وكيل جامعة تبوك

11 مدير الشؤون الصحية بالقريات
7324املجموع

سادسًا: املخاطبات الصادرة و الواردة ملكتب اجلمعية في منطقة مكة املكرمة :

 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

4439أمارة منطقة مكة املكرمة

810 محافظة الطائف

1712 وزارة الصحة

42 وزارة العمل

86وزارة الداخلية

22وزارة التجارة والصناعة

2920وزارة الشؤون االجتماعية

30وزارة احلج

148 وزارة التربية والتعليم

22وزارة املالية

11 فرع وزارة اخلدمة املدنية مبنطقة مكة املكرمة
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 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

62وزارة العدل

159هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة مكة املكرمة

74شرطة العاصمة املقدسة

42 إدارة اجلوازات العامة بالعاصمة املقدسة

11 إدارة احلقوق املدنية مبكة املكرمة

11 إدارة مصلحة املياه بالعاصمة املقدسة

117أمانة العاصمة املقدسة

11 دار األحداث مبحافظة الباحة

33جلنة إصالح ذات البني بالعاصمة املقدسة

11املؤسسة العامة للتقاعد

11 مؤسسة التأمينات االجتماعية

22 الرئاسة العامة لشؤون احلرمني الشريفني

11 فرع شركة االتصاالت السعودية مبكة املكرمة

11 جمعية اإلميان ملرضى السرطان
11 مكتب الضمان االجتماعي مبكة املكرمة

10اإلدارة العامة للهيئة السعودية للتخصصات الطبية )الرياض(

189139املجموع

سابعًا: املخاطبات الصادرة و الواردة ملكتب اجلمعية في منطقة املدينة املنورة :

 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

108أمارة منطقة املدينة املنورة
22أمارة تبوك

41 محافظ محافظة العال
21 محافظ محافظة ينبع

11 محافظ أملج
21محافظ بدر
11محافظ تيماء
11محافظ خيبر

11محافظ املؤسسة العامة للتدريب التقني بالرياض
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 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

98أمانة منطقة املدينة املنورة
22وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف باملدينة املنورة

44 وزارة الشؤون االجتماعية مبنطقة املدينة
11 وزارة الزراعة مبنطقة املدينة املنورة
53 وزارة العمل مبنطقة املدينة املنورة

95هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة املدينة املنورة
21هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر باملدينة املنورة

22هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة املدينة املنورة
125األحوال املدنية مبنطقة املدينة املنورة

11األحوال املدنية بتبوك
88 ديوان اخلدمة املدنية باملدينة املنورة
21احملكمة العامة مبنطقة املدينة املنورة

10 الشؤون الصحية بالعال
84 الشؤون الصحية مبنطقة املدينة املنورة

11دائرة التحقيق في قضايا االعتداء على النفس بتبوك
42دائرة تنفيذ األحكام احلقوقية مبنطقة املدينة
22 دائرة تنفيذ األحكام احلقوقية مبحافظة املهد

22 إدارة التربية والتعليم مبحافظة املهد
32إدارة السجون مبنطقة املدينة املنورة
11إدارة املرور مبنطقة املدينة املنورة

11إدارة الدفاع املدني مبنطقة املدينة املنورة
65إدارة اجلوازات مبنطقة املدينة املنورة
10إدارة مكافحة املخدرات باملدينة املنورة

103 إدارة التربية والتعليم مبنطقة املدينة املنورة
2420شرطة منطقة املدينة املنورة

22 شرطة محافظة املهد
31املباحث اإلدارية مبنطقة املدينة املنورة

33 مكتب الضمان االجتماعي مبنطقة املدينة
2  2 مكتب التأمينات االجتماعية مبنطقة املدينة

11 مكتب العمل مبحافظة ينبع
11 اللجنة التنفيذية لتطوير املنطقة املركزية

30جامعة طيبة باملدينة املنورة
11 اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة



123 التقرير السنوي الثامن للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

اجلمعية الوطنية حلقوق االن�سان
The National Society for Human Rights

 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

10جامعة امللك عبد العزيز
11مستشفى امللك فهد باملدينة املنورة

   31مستشفى النساء والوالدة واألطفال باملدينة املنورة
22 مستشفى الصحة النفسية مبنطقة املدينة املنورة

11 مركز التأهيل الشامل للمعوقني باملدينة
10مركز عالج الطبي
11 مركز ينبع النخل
11 مركز وادي الفرع
11 بلدية احلناكية

10بلدية العال
11 بلدية وادي الفرع

22جلنة رعاية السجناء باملدينة املنورة
84املستودع اخليري باملدينة
10املستودع اخليري خيبر

10البنك األهلي
10االتصاالت السعودية

10شركة االحتاد للتأمني التعاوني
10شركة املشروعات الصناعية السعودية

10شركة بيبسي باملدينة املنورة
20شركة بن الدن السعودية

10شركة املجال العربي بالرياض
10جريدة عكاظ

21قائد املنطقة الشمالية الغربية بتبوك
11مدير املستودع اخليري ينبع

21مدير املؤسسة العامة للتدريب التقني باملدينة
21مدير بنك التسليف باملدينة املنورة
11احلرس الوطني مدير عام األفواج
11قائد كتيبة مشاة احلرس الوطني

21 مدير اجلمعية اخليرية للخدمات االجتماعية
11األمني العام جلمعية البر باملدينة

207135املجموع
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إصدارات وبيانات اجلمعية

أواًل : إصدارات اجلمعية :  

مطوية تشغيل األحداث في ظل نظام العمل باململكة العربية السعودية في 
إصدار باللغة العربية

في  السعودية  العربية  باململكة  العمل  نظام  في  العاملة  املرأة  حقوق  مطوية 
إصدار باللغة العربية

متت السعودي  العمل  نظام  ظل  في  السعوديني  غير  العاملني  حقوق   كتاب 
طباعته باللغتني العربية واإلجنليزية في إصدار واحد

كتيب نظام مزاولة املهن الصحية والئحته التنفيذية في إصدار باللغة العربية
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ثانيًا : البيانات الصادرة من اجلمعية :  

تاريخ البيان 1432/03/19هـ  املوافق 2011/02/22م

 بيان صادر من اجلمعية مبناسبة عودة خادم احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود إلى أرض الوطن
ساملًا معافى

 ال شك أن اجلميع يترقب عودة خادم احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود إلى أرض الوطن ساملاً معافى
 واجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان باسمها وباسم كافة أعضائها ومنسوبيها ترحب بهذه العودة امليمونة وحتمد الله مبنه علينا بشفائه
 , وعودته من رحلته العالجية وقد تكللت ولله احلمد بالنجاح , وشعبه ومجتمعه ينتظرون هذه العودة وهم يتطلعون إلى املزيد من

البناء واإلصالح الذي متيز به عهده حفظه الله .
 فامللك عبد الله يحظى بشعبية جارفة ليس فقط في بالده وإمنا أيضاً خارجها وهذا يعود إلى ما يتمتع به من شخصية إنسانية
 حتب العدل ومتيل إليه وتعمل من أجل احلوار وتدعمه , فاملراقب ألوضاع حقوق اإلنسان في بالدنا ال بد أن يلحظ احلرص الكبير
 خلادم احلرمني الشريفني منذ توليه احلكم على تعزيز حقوق األفراد وحماية حرياتهم ويشمل هذا احلرص املواطنني واملقيمني على

حد سواء.
 ويتأكد اهتمامه حفظه الله بحقوق اإلنسان من خالل توجيهاته املستمرة لألجهزة احلكومية ملراعاة حقوق األفراد ومتكينهم منها
 والتحذير من التجاوز والتعهد مبحاسبة أي مسؤول مهما عال منصبه , ودعمه حفظه الله ملؤسسات حقوق اإلنسان في البالد وقد
 ظهر هذا التوجه جلياً في تأكيده على استقاللية عمل اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان وأنها هي التي ترسم سياستها بنفسها
 والطلب من كافة األجهزة احلكومية تسهيل أعمالها مبا ميكنها من القيام بواجباتها التي نص عليها نظامها وهذا األمر غير مستغرب
 على خادم احلرمني الشريفني الذي ظهر توجهه اإلنساني في مقولته الشهيرة التي تضمنها خطاب توليه سدة احلكم في بالدنا
 حينما قال )سوف أضرب بسيف العدل هامة الظلم( , وقد أكد حفظه الله هذا االلتزام املبدئي من خالل عدة مبادرات في املجال
 احلقوقي ومحاربة الفساد ودعم احلوار ونشر التعليم وتطوير القضاء , ودعم حقوق املرأة , وإيجاد العديد من األنظمة والقوانني
 التي يتطلبها تطور البالد , واالهتمام بالفقراء واملستفيدين من خدمات الضمان االجتماعي , والعمل من أجل تطوير البالد اقتصادياً
 من خالل املدن االقتصادية ودعمه لالقتصاد املعرفي إلى غير ذلك من املجاالت األخرى التي تهدف إلى متتع املواطن بحقه في

العيش الكرمي .
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تاريخ البيان 1432/04/10هـ  املوافق 2011/03/15م

بيان صادر عن املجلس التنفيذي للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان باململكة العربية السعودية

  
 إن املجلس التنفيذي للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان, قياماً بواجبه في حتقيق أهداف اجلمعية, بالعمل على حماية حقوق اإلنسان, وفقاً
 ألحكام الشريعة اإلسالمية والنظام األساسي للحكم في اململكة العربية السعودية, الذي مصدره الكتاب والسنة, ووفقاً لألنظمة املرعية, وما
 ورد في اإلعالنات واملواثيق العاملية اخلاصة بحقوق اإلنسان, وبناءاً على ما رصدته اجلمعية وتابعته من تطورات في الشأن العام احمللي, في
 اآلونة األخيرة, فإن املجلس التنفيذي, يثمن عالياً اخلطوات التي أعلنت عنها حكومة خادم احلرمني الشريفني مؤخراً من احلفاظ على أمن
 اململكة واستقرارها, واملتضمنة دعم املستوى املعيشي للمواطنني, وحتسني الظروف االقتصادية واالجتماعية لبعض الفئات حتقيقاً ملستويات
 أفضل للتنمية في اململكة, وإن املجلس التنفيذي يرقب بتقدير كبير, ما يتحلى به املواطنون من رؤية ثاقبة لألوضاع اإلقليمية حولهم, والتفافهم
 حول ثوابت الدين و الوطن ومكتسباته وقيادته, مما أحبط محاوالت إثارة األفكار واملواقف التي قد تخل باألمن واألمان الذين تنعم بهما
 اململكة, دون إنكار حلق التعبير عن الرأي بالطرق الشرعية والنظامية السارية, التي حتفظ أمن الوطن, واستدامة استقراره, ودون جتاهل
 للمطالب املشروعة لبعض املواطنني, مما سيجد كل عناية وحرص من قبل حكومة خادم احلرمني الشريفني, على توفير احلياة الكرمية لكل

أبناء الوطن رجاالً ونساء, مراعاة حلقوق اإلنسان , ودون أي متييز.
 وإن املجلس التنفيذي لينتهز هذه الفرصة, للتعبير عن ثقته في هذا التالحم بني احلكومة واملواطنني, ويدعوا أبناء هذا الوطن املعطاء,
 إلى املزيد من العمل والتعاون والتالحم, فيما يحقق االستقرار واحلفاظ على املكتسبات التي حتققت حتى اآلن, ويذكر املجلس بأنه الزالت
 هناك حاجة ماسة للعمل على تفعيل وتطوير املمارسات والبرامج, التي تخص الشأن العام الداخلي والتي أشارت إليها ما أصدرته اجلمعية

من تقارير, عن أحوال حقوق اإلنسان في اململكة, ومنها ما يلي :
 1.  االستمرار في مشروع خادم احلرمني الشريفني لإلصالح السياسي مبا يضمن توسيع املشاركة الشعبية, عن طريق التوسع في انتخاب
ملراقبة الصالحيات  املزيد من  وإعطائهم  الشورى,  املناطق ومجلس  انتخاب بعض أعضاء مجالس  والنظر في  البلدية  املجالس   أعضاء 

 امليزانيات ومساءلة املسؤولني التنفيذيني مما يدعم االستقرار االقتصادي واالجتماعي, واألمني, ويحفظ املال العام من التعديات.
 2.   ضرورة احلرص على بث روح املواطنة الصاحلة, وتفعيل الشعور بها بني كل فئات وطبقات املجتمع في مختلف مناطق اململكة, دون

متييز, مما يحفظ هذا الكيان العظيم ويدعم ريادته اإلقليمية والعاملية, ويكرس مكانته منارة لالستقرار واألمن وحماية حقوق اإلنسان.
 3.  وضع اإلستراتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الفساد, التي أقرها مجلس الوزراء باململكة, موضع التنفيذ واملبادرة إلى تأسيس
 هيئة مكافحة الفساد وإصدار ما يلزم لها من أنظمة ولوائح وإجراءات, تعجل مبعاجلة الفسادين املالي واإلداري, وتعزز مبدأ املساءلة في

كافة األجهزة احلكومية مع منع سوء استخدام السلطة والنفوذ.
العدلية, األنظمة  تطبيق  وتفعيل   , منهم  املقصرين  ومحاسبة  عليهم,  والتأثير  التدخل  من  القضاة  وحماية  القضاء  استقالل  تعزيز    .4 

والتفتيش القضائي, ضماناً حلقوق اإلنسان في اململكة.
5. تفعيل دور مؤسسات املجتمع املدني للمشاركة في القرارات الوطنية واحلوار واحترام حرية الرأي والتعبير والدفاع عن احلقوق.

 6. إيجاد حلول عاجلة وفعالة وسريعة, لقضايا األشخاص الذين ال يحملون أوراق ثبوتية أو هويات والعمل على تصحيح أوضاعهم مبا
يضمن حصولهم على حقوقهم ويحول دون اآلثار السلبية املترتبة على أوضاعهم احلالية .

املتهاونني في تطبيقه من اجلهات املختصة, مبا يضمن الفعال والعاجل, ومحاسبة  التنفيذ   7. وضع نظام اإلجراءات اجلزائية, موضع 
 اإلفراج عن املسجونني الذين استنفذوا محكوميتهم, والتعامل مع املوقوفني األمنيني, أو أصحاب اآلراء املرجوحة, مبا يوفر تواصلهم مع
 أسرهم  والدفاع عنهم, وتفعيل مساهمتهم االقتصادية واالجتماعية في وطنهم العزيز, مع متكني هيئة التحقيق واالدعاء العام من سرعة

مباشرة قضاياهم والبت فيها, وتفعيل الرقابة على السجون مبا في ذلك سجون املباحث .
 8. متكني املرأة والطفل واملسنني, من حقوقهم الشرعية والنظامية, وسرعة إصدار مدونة األحوال الشخصية بالرأي الفقهي الراجح املعتبر
 لتغير الظروف واألزمان, وتوجيه اجلهاز القضائي لسرعة البت في قضايا املرأة ذات البعد االجتماعي حماية لألسرة واألطفال, ومعاجلة

لقضايا العنف األسري.
القرارات واألوامر السامية الصادرة بهذا الشأن العمل والسكن والتعليم والصحة لكل املواطنني, من خالل تفعيل   9. ضمان احلق في 
 والتوسع في تطبيقها وتفعيل البرامج ذات الصلة ومراقبة تنفيذ املشاريع املعتمدة لكي حتقق أهدافها التنموية واالجتماعية, ودعم مبدأ
واملساءلة بالرقابة  التضحية  دون  األهداف  لتحقيق  املعيقة  اإلجراءات  إلغاء  وسرعة  احليوية,  القطاعات  لهذه  اإلدارة  في   الالمركزية 

  واحملاسبة.
 10. تؤكد اجلمعية على أهمية احلوار الذي تبناه خادم احلرمني الشريفني كوسيلة إلبداء أي مطالب وتأمل أن توضع اآلليات والوسائل

احملققة لذلك مبا يضمن استمرار التالحم والتكاتف بني املجتمع وقيادته الرشيدة.
حفظ الله مجتمعنا وقيادتنا من كل مكروه
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تاريخ البيان  1432/08/19هـ   املوافق  2011/07/20م

اجلمعية ترحب ببيان مجلس الوزراء  

رحبت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان ببيان مجلس الوزراء الصادر يوم االثنني 1432/8/10هـ املوافق 2011/7/11م ,  و الذي دعا فيه 
احلكومات العربية األخذ باإلصالحات اجلادة التي تكفل حقوق وكرامة اإلنسان العربي, وقالت اجلمعية أن هذه الدعوة تأتي انسجاماً مع 
مشروع امللك عبد الله لإلصالح وتوجيهاته املستمرة باحترام حقوق الناس وحرياتهم و التحذير من اإلساءة في املعاملة مع كافة األفراد 
مواطنني ومقيمني, وقالت اجلمعية إن حقوق وكرامة اإلنسان أصبحت اليوم الركيزة األساسية للتطور والتقدم في العالم, ودعت اجلمعية 

كافة املسئولني في اجلهات احلكومية االلتزام الدقيق بهذه التوجيهات السامية وجعلها معياراً أساسياً لتقومي األداء في أجهزتهم.

تاريخ البيان  1432/08/24هـ  املوافق 2011/07/25م

بيان من اجلمعية بشأن النظام اجلزائي جلرائم اإلرهاب و متويله  

تابعت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان باهتمام ردود فعل بعض املنظمات احلقوقية الدولية على مشروع النظام اجلزائي جلرائم 
اإلرهاب ومتويله و الذي أقره مجلس الشورى مؤخراً,ورغم أن اجلمعية لم تطلع على النظام الصادر بسبب آلية إصدار األنظمة التي 
يتبعها املجلس والتي حتول دون اطالع املواطنني على مشاريع األنظمة قبل املوافقة عليها, ونظراً ملا أثير من مالحظات حول هذا 

النظام الذي علمت اجلمعية أنه لم يحظ بوقت كافي للدراسة واملناقشة في املجلس .
ورغم تقدير اجلمعية للحرص واجلهود الكبيرة التي تبذلها اجلهات احلكومية وفي مقدمتها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن الوطن 
واملواطنني والتصدي لكافة األخطار التي قد تهدد أمن املجتمع واستقراره,وأهمية محاسبة ومعاقبة من ثبت تورطه في أي عمل إرهابي, فإن 
اجلمعية تذكر بأهمية احلفاظ على القيم والتقاليد السامية التي حتكم العالقة  بني القيادة و املواطنني في اململكة واملستمدة من الشريعة 
اإلسالمية السمحة والقيم العربية األصيلة والتي يجب حمايتها ضد أي نصوص نظامية مستمدة من جتارب دول أخرى أصبحت اليوم تعيش 
لتشريع  ودافعاً  أوضاع مؤملة. كما تؤكد اجلمعية على أن ال تكون احلوادث اإلرهابية التي عانت منها اململكة وجتاوزتها بحمد الله أساساً 
أنظمة قد تؤثر سلباً على العالقة  ذات الطبيعة اخلاصة التي تربط  القيادة في اململكة مبواطنيها من خالل إعطاء صالحيات مطلقة لبعض 
األجهزة احلكومية التي قد يتسبب مباشرتها لها في انتهاك حقوق األفراد وحرياتهم وتتعارض مع األنظمة العدلية في اململكة؛ ومن أبرزها 
نظام اإلجراءات اجلزائية ونظام املرافعات الشرعية املستمدة من الشريعة اإلسالمية  واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اململكة واملتوجة 

بالنظام األساسي للحكم الذي يؤكد على قيم العدالة وخصوصية العالقة بني القيادة واملواطنني.
   لذلك فإن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان ترى ضرورة التروي في إصدار هذا النظام الذي ال يزال معروضاً أمام اجلهات 
املختصة ومراجعة مواده بشكل دقيق و صياغتها مبا يحول دون إساءة تفسيرها أو تطبيقها وخاصة تلك املواد التي متس حقوق األفراد 

وحرياتهم أو ميس دور القضاء واستقالله . 
حفظ الله قيادتنا وبالدنا من كل مكروه 

تاريخ البيان  1432/10/27هـ   املوافق  2011/09/25م

بيان للجمعية بشأن املوافقة السامية على إشراك املرأة في عضوية مجلس الشورى واملجالس البلدية

ترحب اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان بقرارات خادم احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز القاضية بتمكني املرأة من 
حقها  في عضوية مجلس الشورى اعتبار من الدورة القادمة, باإلضافة إلى حقها في الترشيح والتصويت في املجالس البلدية , حيث تعد 
هذه القرارات استمراراً لتوجهات خادم احلرمني الشريفني لتعزيز مشاركة املرأة السعودية في احلياة االجتماعية وفق الضوابط التي تقرها 
الشريعة اإلسالمية , كما أن هذه اخلطوة السامية املباركة تأتي متوافقة مع مطالبات اجلمعية خالل الفترات املاضية بضرورة أشراك املرأة 
في شؤون مجتمعها مما يؤكد على استمرار نهج خادم احلرمني الشريفني اإلصالحي و يدعم مشاركة املرأة في املجتمع , واجلمعية الوطنية 

حلقوق اإلنسان تأمل أن تقوم املرأة السعودية بدورها املؤمل منها في خدمة مجتمعها مبا يعكس هذه الثقة السامية .




