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املقدمة

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

القضايا الواردة وأنشطة اجلمعية للعام 1433هـ, حيث تهدف اجلمعية من خالل إصدار هذا التقرير ومن خالل اإلحصائيات 

للباحثني واملهتمني بقضايا حقوق اإلنسان, باإلضافة إلى أنه مؤشر للجمعية ولألجهزة  الــواردة به إلى أن يكون مرجعاً 

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.

ويضم هذا التقرير إحصائيات للشكاوى الواردة للجمعية لـعام 1433هـ والتي بلغت )3813(  شكوى تنقسم إلى تصنيفات 

رئيسية )إدارية, 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 1433هـ  مقارنة باألعوام املاضية , كما يضم 

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

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

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�سايا الواردة للجمعية
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تعريف القضايا حسب تصنيفها 
تتلقى اجلمعية القضايا عبر الفاكس والبريد, أو البريد اإللكتروني, 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 
أو منع من  تعدي  قــرار, أخطاء طبية,  اعتراض على  اعتداء على ممتلكات,  أو  بتنفيذ حكم قضائي,  أو مطالبة  ملكي, 
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:
املــدة, اعتراض على ترحيل سجني, تردي احلالة  إلى اجلمعية من شكاوى متعلقة بطلب عفو عن بقية  هي ما يرد 
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:
هي ما يرد إلى اجلمعية من شكاوى متعلقة بعنف داخل محيط األسرة بسبب عنف بدني,  نفسي, عنف ناجت عن 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.



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:
العنف يتعرض لها أطفال )18 سنة فما دون( من إســاءة جسدية أو نفسية أو  أنــواع من  هي شكاوى ترد للجمعية عن 
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(.

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, 
نظامية,  بيئي, مالحقة غير  تلوث  أخطاء طبية,  تعويضات,  اعتداء على ممتلكات, طلب  بطالة,  اإلجــراءات,  مدة  طول 

باإلضافة إلى شكاوى طلبات املساعدات املالية, املطالبة بتبني بعض املقترحات, تقدمي استشارات قانونية وشرعية. 
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إحصائيات القضايا الواردة للجمعية

أواًل : إجمالي  القضايا  الواردة  منذ اإلنشاء وحتى عام 1433هـ
إجمالي القضايا الواردة حسب التصنيفات الرئيسية واألعوام  :

جدول 9/1/1
التصنيف

العـــــــــام
عنف عماليةسجناءإدارية

أسري
أحوال 
شخصية

أحوال 
مدنية

العنف ضد 
املجموعأخرىقضائيةالطفل

193271289443766561581114عام 1425هـ-2004م

8226363782842962172519953879عام 1426هـ- 2005م

9126034223852983071834653575عام 1427هـ-2006م

12476703412652943312104433801عام 1428هـ-2007م

15307945433062943652424484522عام 1429هـ-2008م

1556558386257311239721764464001عام 1430هـ-2009م

1748709555382356361821304604783عام 1431هـ-2010م

1437759584370312473951465164692عام 1432هـ -2011م

104986132933825527679974843813عام 1433هـ-2012م

10539586138272631245326353281491441534180املجموع

إجمالي القضايا حسب التصنيفات الرئيسية
شكل )1(

عنفعماليةسجناءإدارية
أسري

 أحوال
شخصية

 أحوال
مدنية

 العنف ضد
الطفل

أخرىقضائية

الف�سل الأول

11250

7500

3750

0



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

7873271114عام 1425هـ-2004م

182219401173879عام 1426هـ-2005م

118415036282603575عام 1427هـ-2006م

15811241435301432003801عام 1428هـ-2007م

200810316893911262774522عام 1429هـ-2008م

1536867764435933064001عام 1430هـ-2009م

18776081088614673242054783عام 1431هـ-2010م

2178617755520632822774692عام 1432هـ- 2011م

1897439359399483163553813عام 1433هـ- 2012م

14870857348352920440170583734180املجموع

5000

3750

2500

1250

0
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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
138624273813عام 1433هـ-2012م

125912158934180املجموع

إجمالي القضايا الواردة حسب نوع املتقدم
شكل )4(

ذكور

إنــاث

مكة املكرمةالشرقيةجازانجدةالرياض

15000

11250

7500

3750

0



ثانيًا: إجمالي القضايا الواردة في عام 1433هـ :

إجمالي القضايا الواردة للجمعية لعام 1433هـ حسب التصنيف : 
جدول 9/4/1

التصنيف
عنف عماليةسجناءإداريةالعام

أسري
أحوال 
شخصية

أحوال 
مدنية

العنف ضد 
املجموعأخرىقضائيةالطفل

109486132933825527679974843813عام 1433هـ-2012م

إجمالي القضايا الواردة للجمعية لعام 1433هـ حسب التصنيف 
شكل )5(

إجمالي القضايا الواردة للجمعية لعام 1433هـ حسب الفرع : 
جدول 9/5/1

الفرع
املدينة مكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالعام

املجموعاملنورة

1897439359399483163553813عام 1433هـ-2012م

عنفعماليةسجناءإدارية
أسري

 أحوال
شخصية

 أحوال
مدنية

 العنف ضد
الطفل

أخرىقضائية

1500

1125

750

375

0
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إجمالي القضايا الواردة للجمعية لعام 1433هـ حسب التصنيف والفرع :
جدول 9/6/1

                                      الفـرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالتصنيف

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

54013010675221191021094 إدارية

586426010083035861 سجناء

2420620518497 قضائية

15443214953027329 عمالية

1403044291239276 أحوال مدنية

1084234323630255 أحوال شخصية

11136473335355338 العنف األسري

227751142379  العنف ضد الطفل

23269345602370484 أخرى

1897439359399483163553813املجموع

إجمالي القضايا الواردة للجمعية لعام 1433هـ حسب نوع املتقدم والفرع :

جدول 9/7/1

                                      الفرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالنوع

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

1277239261249351771892427ذكور

62020098150131391661386إناث

1897439359399483163553813 املجموع

إجمالي القضايا الواردة للجمعية لعام 1433هـ حسب الفرع
شكل )6(

مكة املكرمةالشرقيةجازانجدةالرياض

2000

1500

1000

500

0



إجمالي القضايا الواردة للجمعية لعام 1433هـ حسب التصنيف والشهر :
جدول 9/8/1

التصنيف

الشهر 
 عنفعماليةسجناءإدارية

أسري
 أحوال

شخصية
 أحوال
مدنية

 العنف ضد
املجموعأخرىقضائيةالطفل

1176042452926121254397 محرم

118892926263471148388 صفر

75812531183471150332 ربيع أول

10680262720292946345 ربيع ثاني

10895223022228938354 جماد أول

8968383326356735337 جماد ثاني

936927211923101342317 رجب

9155362323186434290 شعبان

5277111911101416201 رمضان

10777323421247543350 شوال

102802437271691052357 ذي القعدة

363017121354226145 ذي احلجة

109486132933825527679974843813 املجموع

إجمالي القضايا الواردة للجمعية لعام 1433هـ حسب الفرع املستلم للقضية والشهر :
جدول 9/9/1

الفرع
املجموعاملدينة املنورةاجلوفمكة املكرمةجازانالشرقيةجدةالرياضالشهر

21538204930342397 محرم

22345353219826388 صفر

14634383844230332 ربيع أول

18030444223026345 ربيع ثاني

19728383428227354 جماد أول

15552313829428337 جماد ثاني

15939222934133317 رجب

13032332426738290 شعبان

1172224512615201 رمضان

15345552736331350 شوال

17048353231437357 ذي القعدة

52262494822145 ذي احلجة

1897439399359316483553813 املجموع
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ثالثًا: قراءة املتغيرات اإلحصائية لقضايا عام 1433هـ مقارنة باألعوام املاضية :

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

التصنيف
 عنفعماليةسجناءإداريةالعـام

أسري
 أحوال

شخصية
 أحوال
مدنية

 العنف ضد
املجموعأخرىقضائيةالطفل

3%4%4%3%2%2%8%5%2%عام 1425هـ -2004م

11%23%17%8%12%11%10%11%8% عام 1426هـ - 2005م

10%11%12%12%12%15%11%10%9% عام 1427هـ -2006م

11%10%14%13%12%10%9%11%12% عام 1428هـ -2007م

13%10%16%14%12%12%14%14%15% عام 1429هـ -2008م

12%10%12%22%9%13%10%10%10%15% عام 1430هـ -2009 م

14%10%9%25%14%15%15%15%12%17% عام 1431هـ -2010 م

14%12%10%29%18%13%14%15%13%14%عام 1432هـ -2011م

11%11%7%24%10%10%13%9%15%10%عام 1433هـ -2012م

نسبة القضايا الواردة للجمعية حسب التصنيف واألعوام 
شكل )7(

30%

22%

15%

7%

0
عنفعماليةسجناءإدارية

أسري
 أحوال
شخصية

 أحوال
مدنية

 العنف ضد
الطفل

أخرىقضائية

عام 1432 هـ - 2011م

عام 1433 هـ - 2012م



قراءة املتغيرات اإلحصائية لعام 1433هـ وفقًا للتصنيفات الرئيسية للقضايا:

وفقاً لقراءة املتغيرات اإلحصائية لعام 1433هـ بشكل عام نالحظ أنه قد شهد تراجعاً في عدد القضايا املسجلة حيث بلغت 
3813 قضية بنسبة 11% من إجمالي القضايا الواردة للجمعية منذ التأسيس بنسبة تراجع قدرها 3% عن العام املاضي. 

وفيما يتعلق بقراءة املتغيرات اإلحصائية لعام 1433هـ وفقاً للتصنيفات الرئيسية للقضايا فنالحظ التالي:
• بلغت نسبة القضايا اإلدارية املسجلة في عام 1433هـ 10% من إجمالي القضايا اإلدارية الواردة للجمعية منذ تأسيسها 	

بنسبة تراجع قدرها 4% عن العام املاضي .
• بلغت نسبة قضايا السجناء املسجلة في عام 1433هـ 15% من إجمالي قضايا السجناء الواردة للجمعية منذ تأسيسها 	

حيث حققت أعلى نسبة  .
• بلغت نسبة القضايا العمالية املسجلة في عام 1433هـ 9% من إجمالي القضايا العمالية منذ التأسيس بنسبة تراجع 	

قدرها 6% عن العام املاضي .
• بلغت نسبة قضايا العنف األسري املسجلة في عام 1433هـ 13% حيث حققت تراجع بنسبة قدرها 1% عن العام املاضي.	
• بلغت نسبة قضايا األحوال الشخصية املسجلة في عام 1433هـ 10%حيث حققت تراجع بنسبة قدرها 3% عن العام املاضي .	
• بلغت نسبة قضايا األحوال املدنية املسجلة في عام 1433هـ 10% بنسبة تراجع  قدرها 8% عن العام املاضي .	
• بلغت نسبة قضايا العنف ضد الطفل املسجلة في عام 1433هـ24 % بنسبة تراجع  قدرها 5% عن العام املاضي 	
• بلغت نسبة القضايا القضائية املسجلة في عام 1433هـ 7% بنسبة تراجع قدرها 3% عن العام املاضي .	
• بلغت نسبة القضايا األخرى املسجلة في عام 1433هـ 11%  بنسبة تراجع قدرها 1% عن العام املاضي .	

نسبة القضايا الواردة للجمعية حسب الفرع واألعوام

جدول  3/2/2 

الفرع
املدينة املنورةمكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالعـام

4%5.3%عام 1425هـ-2004م

2%23%12.3%عام 1426هـ-2005م

9%13%18%8.0%عام 1427هـ-2006م

11.7%10%10%9%14%10.6%عام 1428هـ-2007م

16.2%29%13%14%12%13.5%عام 1429هـ-2008م

17.9%21%15%16%10%10.3%عام 1430هـ-2009م

24.5%19.0%15%21%23%7%12.6%عام 1431هـ-2010م

33.1%16.5%14%18%16%7%14.6%عام 1432هـ -2011م

42.4%18.5%11%14%7%5%12.8%عام 1433هـ -2012م

100%100%100%100%100%100%100% املجموع
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وفقًا للمتغيرات اإلحصائية لعام 1433هـ حسب فروع اجلمعية نالحظ التالي:

• سجل املقر الرئيسي للجمعية في الرياض تراجع  في عدد القضايا الواردة له  عام 1433هـ بنسبة 2% عن العام املاضي.	
• سجل مكتب املدينة املنورة ارتفاعاً في عدد القضايا الواردة له في عام1433 هـ بنسبة ارتفاع قدرها 9% عن العام 	

املاضي .
• سجل فرع جدة تراجع في عدد القضايا الواردة له بنسبة %2.	
• سجل فرع املنطقة الشرقية تراجع في عدد القضايا الواردة في عام 1433هـ بنسبة 4% عن العام املاضي .	
• سجل فرع مكة املكرمة زيادة في عدد القضايا الواردة  عام 1433هـ بنسبة 2% عن العام املاضي.	
• سجل فرع جازان تراجع  في عدد القضايا الواردة لعام 1433هـ بنسبة قدرها 9% عن العام املاضي .	
• سجل فرع اجلوف انخفاضاً في عدد القضايا الواردة لعام 1433هـ بنسبة قدرها 3% عن العام املاضي .	

نسبة القضايا الواردة للجمعية في عام 1432هـ وعام 1433هـ والفرع املستلم للقضية 

جدول  3/3/2

الفرع
 املدينة املنورة مكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالعام

0.8%0.8%0.2%1.5%2.2%1.8%6.4%عام 1432هـ

1.0%0.9%0.1%1.2%1.1%1.3%5.6%عام 1433هـ

• تصدر املقر الرئيسي الرياض في عدد القضايا املستلمة في عام 1433هـ باختالف أنواعها حيث بلغت نسبتها 	
5.6% من اجمالي القضايا الواردة للجمعية منذ التأسيس  بنسبة ارتفاع 1% عن العام املاضي .

• سجل فرع جدة وجازان والشرقية ومكة املكرمة ومكتب املدينة املنورة نسب متقاربة في عدد القضايا الواردة 	
لعام 1433هـ .

     





23 التقرير السنوي التاسع للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

القضايا الواردة للجمعية حسب التصنيفات الرئيسية لعام 1433هـ :
أواًل : القضايا اإلداريــــــــة:

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

الفرع
 مكة اجلوف الشرقية جازان جدةالرياضالنوع

 املكرمة
 املدينة
 املجموع املنورة

442949454189078870ذكر

9836122142924224أنثى

54013010675221191021094املجموع

2. حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية  

جدول 5/2/3

الفرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاجلنسية

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

509117996921116911022سعودية

683010220مينية

910201215مصرية

420200210سورية

00000000هندية

00010012سودانية

00000101فلسطينية

41010006أردنية

30000025باكستانية

01200003أثيوبية

10000001لبنانية

الف�صل الثاين



الفرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاجلنسية

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

10000001مغربية

10000001 برماوية

10000012بنجالدشية

00000101أفغانية

00000011موريتانية

10000001 فلبينية

00200002 غير محددة

54013010675221191021094املجموع

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

جدول 5/3/3
 

الفرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاملنطقة

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

480100000481الرياض

4007500180الشرقية

30000003القصيم

04000105الباحة

311040000108جازان

00000000جنران

2402000026عسير

91220001180249مكة املكرمة

70001097105املدينة املنورة

40001016حائل

41001039تبوك

00000000احلدود الشمالية

1000190020اجلوف

11000002خارج اململكة

54013010675221191021094املجموع
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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
مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض  اجلهة                        

املكرمة
املدينة 
املجموعاملنورة

 وزارة الشؤون البلدية
والقروية

10010002ديوان وزارة الشؤون البلدية والقروية

13721011640أمانات املناطق

19710104243البلديات

1535005836جلنة إزالة التعديات و مراقبة األراضي

وزارة التربية والتعليم
45514709989ديوان وزارة التربية والتعليم

350000311مدارس حكومية

30000003املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني

وزارة الداخلية

5350702067ديوان وزارة الداخلية

464511021أمارات املناطق

112322213هيئة التحقيق واالدعاء العام

40000004 إدارة الترحيل

311252411671 املديرية العامة للشرطة

1040112422املديرية العامة للجوازات

30600009املديرية العامة حلرس احلدود

544014018محافظات املناطق

72010414إدارة الوافدين

14300008املديرية العامة للدفاع املدني

2400017األحوال املدنية

61400011قوات االمن

5210109املديرية العامة للسجون

1032102018املديرية العامة ملكافحة املخدرات

21000104امن الطرق

52000108احلقوق املدنية

701301315اإلدارة العامة للمرور

00000101امن املنشآت

411001310املباحث العامة

31000004 البحث اجلنائي

20000002جلنة النازحني

00100001 جلنة رعاية السجناء



                                                الفرع
مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض  اجلهة                        

املكرمة
املدينة 
املجموعاملنورة

وزارة التعليم العالي
1132305327ديوان وزارة التعليم العالي

00000011املركز الوطني للقياس والتقومي

وزارة الصحة

3221203040ديوان وزارة الصحة

4051714664املستشفيات احلكومية

0000011الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

717149332املديرية العامة للشؤون الصحية

وزارة املياه والكهرباء
11100216ديوان وزارة املياه والكهرباء

01000012املديرية العامة للمياه

 وزارة الدفاع والطيران
واملفتشية العامة

71010009ديوان وزارة الدفاع والطيران

10000113القوات البرية

10020003القوات اخلاصة

01100002القوات البحرية

40000004القوات اجلوية

01100002القطاع العسكري

00010001قاعدة امللك عبد العزيز اجلوية

وزارة العدل
21000104ديوان وزارة العدل

801111012احملكمة العامة

00400307ديوان وزارة املاليةوزارة املالية

11110004مصلحة اجلمارك

41001208شركة االتصاالت السعودية

702102214الشركة السعودية للكهرباء

 وزارة الشؤون
االجتماعية

00010001دار الرعاية االجتماعية

1022102017ديوان وزارة الشؤون االجتماعية

330100411مركز التأهيل الشامل للمعاقني

136311621الضمان االجتماعي
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                                                الفرع
مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض  اجلهة                        

املكرمة
املدينة 
املجموعاملنورة

800112012الرئاسة العامة لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

00000101الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي

70000209ديوان رئاسة  مجلس الوزراءرئاسة مجلس الوزراء

 مؤسسة النقد العربي
1700001321مؤسسة النقد العربي السعوديالسعودي

 املؤسسة العامة
44000008املؤسسة العامة للـتأمينات االجتماعيةللـتأمينات االجتماعية

41100006املؤسسة العامة للتقاعداملؤسسة العامة للتقاعد

وزارة العمل
1312302122مكتب العمل

 الهيئة العليا لتسوية اخلالفات
10000001العمالية

40001005ديوان وزارة التجارة والصناعةوزارة التجارة والصناعة

وزارة الزراعة
20100003ديوان وزارة الزراعة

00000011صندوق التنمية الزراعية

وزارة اخلارجية

50000005ديوان وزارة اخلارجية

01000001امللحقية الثقافية بنيوزيالندا

10000001السفارة السعودية باليمن

 سفارات دول
10020003السفارة االمريكية

10000001السفارة الكندية

 وزارة الشؤون
 اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد

303003110ديوان وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف

20000002 مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف

341345261377ديوان وزارة  اخلدمة املدنيةوزارة  اخلدمة املدنية

10000001 الهيئة السعودية للمهندسني

20100104ديوان وزارة الثقافة و اإلعالموزارة الثقافة و اإلعالم

21000115 ديوان وزارة النقلوزارة النقل



                                                الفرع
مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض  اجلهة                        

املكرمة
املدينة 
املجموعاملنورة

احلرس الوطني
40110017احلرس الوطني

10000001مدينة امللك عبدالعزيز الطبية

10000001ديوان املظالمديوان املظالم

60110008شركة ارامكوشركة ارامكو

10000001مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

10000001الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 املؤسسة العامة للبريد
10000001املؤسسة العامة للبريد السعوديالسعودي

01000001صندوق تنمية املوارد البشرية

وزارة اإلسكان
00000213ديوان وزارة االسكان

10000001صندوق التنمية العقارية

 الهيئة العامة للطيران
املدني

10000012الهيئة العامة للطيران املدني

22000105اخلطوط اجلوية العربية السعودية

40000004مطار امللك خالد الدولي

10000001مطار امللك عبدالعزيزالدولي

00000101هيئة الرقابة والتحقيق

54013010675221191021094املجموع

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

الفرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضتصنيف القضية

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

243261994212153طلب إعادة نظر

4752591422335583اعتراض على قرار

1001301116تعديل الوضع الوظيفي

036200112مطالبة مبستحقات مالية لدى اإلدارة

12120103172496جتاوز أوتعدي من بعض اجلهات اإلدارية

0111451141661طول مدة اإلجراءات

01302017مطالبة بتنفيذ حكم قضائي
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الفرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضتصنيف القضية

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

12100307فصل تعسفي

0914504436بطالة

314104013اعتداء على ممتلكات

1960310029طلب تعويضات

00320005طلب إعادة للوظيفة

03020106طلب نقل

1911407335أخطاء طبية

00230005منع من السفر بسبب قرار إداري

10002003عنف نفسي على املوظف

00100001نقل تعسفي

43100109تلوث بيئي

50100219مالحقة غير نظامية

00020046ترحيل إجباري

00000000فصل بسبب تهمة

00002002طلب عفو

01000001 طلب ترحيل

00000000 أضرار السيول

00000000متعثرين من سداد الديون

00000000متضرري األسهم

54013010675221191021094املجموع

ثـانيـًا : السجـــنـــاء:
1. حسب النوع والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/1/4

الفرع
 املدينةمكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالنوع

املجموعاملنورة

37234599862030619ذكر

2148122105242أنثى

586426010083035861املجموع



2. حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/2/4

الفرع
املدينةمكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاجلنسية

املجموع املنورة

54926499442425771سعودية

834101118مينية

962000320مصرية

41103009سورية

20020004هندية

20000114سودانية

30001004أردنية

33000118باكستانية

11000103صومالية

00000101أثيوبية

01000001لبنانية

20020004مغربية

30010004أفغانية

00000134بنجالدشية

01000001أرترية

00000011تشادية

00400004 غير محددة

586426010083035861 املجموع
 

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

جدول 5/3/4

الفرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاملنطقة

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

550000000550الرياض

500100000105الشرقية

1000000010القصيم

01000001الباحة

0060000060جازان

80000008عسير
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الفرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاملنطقة

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

94000030079مكة املكرمة

1000003435املدينة املنورة

20001014تبوك

00000000احلدود الشمالية

00007007اجلوف

11000002خارج اململكة

586426010083035861املجموع

4. قضايا السجناء 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

00010001وزارة الداخلية

42929451961417559املديرية العامة للسجون

00010001املديرية العامة للجوازات

043002211إدارة الوافدين

00100001البحث اجلنائي

941166104167املباحث العامة

221501011اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات

3835808668الشرط

00200103حرس احلدود

10200003 دار املالحظة

030014614هيئة التحقيق واالدعاء العامهيئة التحقيق واالدعاء العام

1300000013سجون العراق

10000001سجون اإلمارات

10000001سجون لبنان

40000004سجون الكويت

30000003 سجون سوريا

586426010083035861 املجموع



5. حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية  

جدول 5/5/4

الفرع

تصنيف القضية
 مكة اجلوف الشرقيةجازانجدةالرياض

 املكرمة
 املدينة
املجموع املنورة

75101201439التظلم من عدم احملاكمة

56830357462614753مطالبة بإطالق سراح

01410028إنهاء محكوميته ولم يطلق سراحه

سوء معاملة و تعدي وجتاوز لألنظمة 
1032011017داخل  السجن

03300017طلب عفو عن بقية املدة

910200012ضعف الرعاية  الصحية لدى  السجن

00020002منع الزيارة

00300216اعتراض على ترحيل سجني

10130005طلب نقل إلى سجن آخر

00001001طلب ترحيل

00120003ضغط معنوي على السجني

00001034 اعتراض على قرار

02020004 متعثرين من سداد الديون

586426010083035861املجموع

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

جدول 5/1/5

الفرع
 املدينةمكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالنوع  

املجموعاملنورة

21510117550ذكر

9031373224650288أنثى

11136473335355338املجموع
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2.   حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/2/5

الفرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاجلنسية

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

10132463234947310سعودية

00100214مينية

12000115مصرية

20000024سورية

01000012هندية

41000005فلسطينية

10010002أردنية

00000101صومالية

00000011 لبنانية

10000023 أفغانية

10000001 بنجالدشية

11136473335355338 املجموع

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

جدول 5/3/5

الفرع
املدينة مكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاملنطقة

املجموعاملنورة 

104000000104الرياض

0003300033الشرقية

10000001الباحة

1044000045جازان

20200004عسير

03610053292مكة املكرمة



الفرع
املدينة مكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاملنطقة

املجموعاملنورة 

0000005353املدينة املنورة

20000002حائل

00003003اجلوف

10000001خارج اململكة

11136473335355338املجموع

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

جدول 5/4/5

الفرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاجلهة

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

02200015أم

3512961141289أب

605001214ابن

12391115647أخ

00110002جد

10000001عم

00000000 خال

931302220األسرة

4015121112124124زوج

00200114زوجة

00100102 زوجة األب

00100001أهل الزوج

00000000اخو الزوج

810108725طليق

00000000والد الطليق

00300003أهل الزوجة

00100001أهل األم

11136473335355338املجموع
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5. حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/5/5

الفرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضتصنيف القضية

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

10922272824349280عنف بدني ونفسي

11310219حرمان من التعليم

01300206عنف ناجت عن إدمان

134301012حرمان من الزواج

02110004حترش جنسي

053002212طلب إيواء

00200002اتهام وقذف

00200316حرمان من رؤية األم

01100024حرمان من الراتب أو تعدي على ممتلكات

00100001حرمان من العمل

00001001حرمان من األب 

01000001هروب 

11136473335355338املجموع

رابعًا: القضايا العمالية:
1. حسب النوع والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/1/6

الفرع  
  النوع

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموع املنورة 

14432214252823295ذكر

10110702434أنثى

15443214953027329املجموع



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

الفرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاجلنسية

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

30121906866سعودية

534401219مينية

58992441410128مصرية

2010000122سورية

1312500021هندية

524102115سودانية

250002110فلسطينية

820010112أردنية

21130018باكستانية

10000304صومالية

02000002أثيوبية

21000003لبنانية

01010103فلبينية

01000102مغربية

10010002أندونيسية

10000001نيبالية 

11000013بنجالدشية

00010012سيرالنكية

11000002تونسية

00000000أفغانية

00000000تركية

10000001روسية

00000000عراقية

20000002أسترالية

10000001أمريكية 

15443214953027329املجموع 
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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

143000000143الرياض

1004900050الشرقية

20000002القصيم

00000000الباحة

0018000018جازان

00000000جنران

40300007عسير

14200030073مكة املكرمة

0000002626املدينة املنورة

20000002حائل

00000011تبوك

00000000احلدود الشمالية

00005005اجلوف

11000002خارج اململكة

15443214953027329املجموع

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

الفرع  
مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض  اجلهة

املكرمة
املدينة 
املجموع املنورة 

13323202952114245الكفالء ) أفراد(

1519114091270شركات أهلية

00060006مستشفيات أهلية

00000011مدارس أهلية  

60000006بنوك سعودية

00000000مكاتب االستقدام 

01000001الهيئة العليا لتسوية اخلالفات العمالية

00000000املديرية العامة للجوازات

15443214953027329املجموع



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

الفرع  
مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض  تصنيف القضية

املكرمة
املدينة 
املجموع املنورة 

851514252914164مطالبة العامل بحقوقه املالية

111024211444طلب نقل الكفالة

221203212فصل تعسفي

712613121منع العامل من السفر إلى بالده

111602213ضغط معنوي على العامل

00100012إجبار على دفع رسوم جتديد اإلقامة

4670201359اعتراض على قرار

00000000مطالبة بالتأمني الصحي

00000000إجبار على عمل

00000000عدم استكمال إجراءات التعيني

20000002تخفيض الدرجة الوظيفية

00000000ترحيل إجباري

02000002طلب إعادة للعمل

00000000حرمان من الترقية

00010001إجبار على إنهاء التعاقد 

00000000إرغام على تقاعد مبكر 

01000001فصل بسبب تهمة

04000004طلب إعادة نظر 

00030104طول مدة اإلجراءات 

15443214953027329املجموع

خامسًا: القضائية:
1. حسب النوع والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/1/7

الفرع  
  النوع

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموع املنورة 

22115859363ذكر

2911209134أنثى

2420620518497املجموع
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2. حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/2/7

الفرع  
مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض  اجلنسية

املكرمة
املدينة 
املجموع املنورة 

2217519515487سعودية

01000102مينية

01000102مصرية

10000001سورية

00000101سودانية

00010001أردنية

10000001صومالية

01100002أرتيرية

2420620518497املجموع 

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

جدول 5/3/7

الفرع  
  املنطقة

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموع املنورة 

2000000020الرياض

0002001021الشرقية

00600006جازان

10000001عسير

12000017038مكة املكرمة

10000045املدينة املنورة

10000001القصيم 

00000000تبوك

00005005اجلوف

2420620518497املجموع



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

جدول 5/4/7

الفرع  
  اجلهة

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموع املنورة 

2112618414277القضاء

260114216القاضي

12010004ديوان املظالم

2420620518497املجموع

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

الفرع  
  تصنيف القضية

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموع املنورة 

22711024349اعتراض على حكم

041115012طلب إعادة النظر

20101004طلب تعويضات

083908028طول مدة اإلجراءات

01001114سوء معاملة من القاضي

2420620518497املجموع

سادسًا: قضايا األحوال الشخصية:
1. حسب النوع والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/1/8

الفرع  
  النوع

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموع املنورة 

2856400649ذكر

803728283624206أنثى

1084234323630255املجموع
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2. حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/2/8 

الفرع  
  اجلنسية

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

993032313328366سعودية

24200109مينية

22000015مصرية

15000017فلسطينية

01000102أردنية

10010002مغربية

00000000 إثيوبية

00000101اندنوسية

00000000غير محددة

30000003 سورية

1084234323630255 املجموع

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

99000001100الرياض
1003200033الشرقية
10000001القصيم
00000000الباحة
0028000028جازان
10100002جنران
20300005عسير

2422006254مكة املكرمة
1000002526املدينة املنورة

00000011حائل
10000001تبوك

00000000احلدود الشمالية
00003003اجلوف

00000011خارج اململكة
1084234323630255املجموع



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

2821181812492زوج
20010014زوجة
561354221597طليق
511000310طليقة
10000001ابن 
932400220أب
10310016أخ
00000000جد
01000001عم 

00110002أهل الزوجة
00000033 والد الزوجة

00200002زوجة أب
00000000ابن العم 
12210006أهل الزوج

00000000شقيق الزوج 
01000214ابن الزوج
50020007األسرة
1084234323630255املجموع

5. قضايا األحوال الشخصية حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية

جدول 5/5/8

الفرع  
  تصنيف القضية

املدينة مكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املجموعاملنورة

34913720469نفقة
271410116حضانة

58762031793حرمان من رؤية األوالد
31261400136طالق

22030029نزع والية
945003223حرمان من امليراث

01320039تعليق وهجر
00000000عدم االعتراف بالزواج ومطالبة بالطالق

1084234323630255املجموع
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سابعًا: قضايا األحوال املدنية:
1. حسب النوع والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/1/9

الفرع  
  النوع

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموع املنورة 

10783610020163ذكر
33228191219113أنثى

1403044291239276املجموع

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

الفرع  
  اجلنسية

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة 

48195190115107سعودية
964003022مينية

10000102مصرية
30000126سورية

00001001كاميرونية
10000001فلسطينية

20000002أردنية
00000011نيجيرية
50000005عراقية 
31000206أثيوبية
00000101مغربية
00000011مورتانية

13010106بنجالدشية 
00000000جزائرية
10000203باكستانية

661359010112غير محددة 
1403044291239276املجموع 

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 

122200000124الرياض
2002900031الشرقية
10041000051جازان
10000001القصيم



الفرع  
  املنطقة

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة 

00200002عسير

32810023055مكة املكرمة

000010910املدينة املنورة

20000002اجلوف

00000000خارج اململكة

1403044291239276املجموع

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

جدول 5/4/9

الفرع  
  اجلهة

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة 

140174417073228األحوال املدنية

030602011وزارة الداخلية

040204212زوج

030315214طليق

01000001عم 

00010001أخ 

00000000ابن الزوج

02000529أب

1403044291239276املجموع

5. حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/5/9

الفرع  
  تصنيف القضية

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموع املنورة 

51322801085طلب جنسية
85247191229167أوراق ثبوتية

30300006طلب استرداد اجلنسية
10000001اعتراض على قرار 
00000000طلب إعادة نظر 

0312200017طول مدة اإلجراءات 
1403044291239276املجموع
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ثامنًا : قضايا العنف ضد الطفل :
1- حسب النوع والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/1/10

الفرع  
    النوع

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة 

2611041024ذكر
021641101356أنثى

227751142379املجموع

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

الفرع  
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض    اجلنسية

املكرمة
 املدينة
املجموع املنورة

222551121764سعودية
01200115مينية
01000012سورية

02000103فلسطينية
01000001لبنانية
00000022مصرية
00000011أردنية

00000011باكستانية
227751142379املجموع

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

01050006الشرقية

00600006جازان

01000001الباحة

00100001عسير

02300014138مكة املكرمة

0200002224املدينة املنورة

00001001اجلوف 

227751142379املجموع



4- حسب الشخص املتظلم منه أو اجلهة التي مت مخاطبتها إلزالة أسباب التظلم والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/4/10

الفرع  
    اجلهة

 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

 املدينة
املجموع املنورة

12061171147أب
05000106أم

02020026زوجة أب 
10000214األسرة

00000022عم
00120227مدرسة 

00000011 مركز تنمية السلوك
00000011مستشفيات

00000101دار الرعاية  
00000011املعلم 

00000123جد
227751142379املجموع

 5- حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/5/10

الفرع  
    تصنيف القضية

 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

 املدينة
املجموع املنورة

050307318إساءة جسدية 
230202312إساءة نفسية 

01000034إساءة جنسية 

02000035حرمان من التعليم 

093014522حرمان من األوراق الثبوتية 

04000015حرمان من رؤية األم

01000001حرمان من رؤية األب 

023001511إهمال 

00100001زواج األطفال 

227751142379املجموع
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تاسعًا : قضايا أخــــرى:
1. قضايا أخرى حسب النوع والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/1/11

الفرع  
    النوع

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة 

13944293101734294ذكر

93255250636190أنثى

23269345602370484املجموع

2. قضايا أخرى حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/2/11

الفرع  
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض    اجلهة

املكرمة
 املدينة
املجموع املنورة

21659294902262437سعودية
873200222مينية

10010024مصرية
40010027سورية

11000013سودانية
01010002فلسطينية

20000002أردنية
01100013باكستانية
00010001تونسية
00100102أثيوبية

00010001غير محددة 

23269345602370484املجموع 

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

الفرع  
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض    اجلهة

املكرمة
 املدينة
املجموع املنورة

220000000220الرياض
0005600056الشرقية
1032000033جازان
02000013الباحة



الفرع  
    اجلهة

 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

 املدينة
املجموع املنورة

50200007عسير
5670002369164مكة املكرمة
10000001املدينة املنورة

23269345602370484املجموع

4. قضايا أخرى 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

143324320845264أخرى

831713130813147أفراد

31497031248شركات أهلية

317203016بنوك سعودية

01000001مكتب استقدام 

04120108مستشفيات

23269345602370484املجموع

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

الفرع  
    تصنيف القضية

 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

 املدينة
املجموع املنورة

137254240626222طلب مساعدات مالية

8827191801124187منازعات بني أفراد أو شركات

640301014مطالبة بتبني بعض املقترحات

0304022029تقدمي استشارات قانونية وشرعية

00330006اعتراض على قرار 

072003012طلب إعادة نظر

10620009طلب تعويضات 

03010004أخطاء طبية 

00010001طول مدة اإلجراءات

23269345602370484املجموع



الباب الثاين
توثيق ن�شاطات اجلمعية 
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زيارات الوفود 

أواًل: زيارات الوفود للجمعية:

تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

أعضاء الوفد :وفد البرملان البريطاني 1
األمير/ سلطان بن فهد آل سعود

رئيس القسم السياسي بالسفارة السعودية في لندن 
السيد/ دانيال كاوزنسكي 

رئيس الوفد
املستقبلون :

د/ مفلح القحطاني  ، د/ صالح الشريدة  ،  د/ عبد اجلليل السيف    
د/ محسن احلازمي  ،  د/ مازن خياط  ،  املستشار/خالد الفاخري  

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها .	
• زواج 	 املتعلقة بحقوق اإلنسان ومنها  املوضوعات  إلى عدد من  تطرق احلديث 

القاصرات وحقوق الطفل ومشروع نظام مكافحة اإلرهاب .
• توضيح اجلهود املبذولة من أجل تعزيز حقوق اإلنسان في اململكة .	
• اإلجابة على تساؤالت الوفد الزائر .	
• احلديث عن التقارير احلقوقية التي تصدرها اجلمعية .	

متت الزيارة يف مقر اجلمعية بالريا�ض بتاريخ 1433/1/12هـ املوافق 2011/12/7م

أعضاء الوفد :القائم بأعمال السفارة العراقية 2
السيد / عبد الله األلوسي

القائم باألعمال في السفارة العراقية في اململكة 
د/ معد العبيدي

السكرتير الثاني بالسفارة العراقية في اململكة 
املستقبلون :

د/ مفلح بن ربيعان القحطاني  ، املستشار/خالد الفاخري
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

• عام 	 بشكل  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  املوضوعات  بعض  إلى  احلديث  تطرق 
وأوضاع املعتقلني السعوديني في العراق بشكل خاص .

• اتفاقية 	 لتوقيع  والعراقي  السعودي  اجلانب  من  املبذولة  اجلهود  عن  احلديث 
إلى  اجلانبني  من  السجناء  جميع  لنقل  الهادفة  البلدين  بني  السجناء  تبادل 

بلدانهم مبن فيهم احملكومني باإلعدام .
• احلديث عن أوضاع السجناء العراقيني في اململكة .	

متت الزيارة يف مقر اجلمعية بالريا�ض بتاريخ 1433/2/17هـ املوافق 2012/1/11م 



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

أعضاء الوفد :مركز األسرة للتدريب والتطوير3
أ/مليحة اجلشي

معلمة 
أ/خديجة العوامي

معلمة 
أ/مدينة دهنيم

معلمة 
أ/غادة الرميح

معلمة 
أ/غادة آل سيف

مدربة
مجموعة من الطالبات

املستقبلون :
د/ عبد اجلليل السيف ، أ/جمعة الدوسري 

  أ/فاطمة اخلردواي ، أ/عبد الله آل رمضان ، أ/مها اللوميي
 أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

• التعريف باجلمعية وأهدافها .	
• توزيع مجلة »حقوقي« )اعرف حقوقك ولونها ( على جميع الطالبات ، وتزويد 	

املعلمات مبجموعة من إصدارات اجلمعية.
• التعريف بأهداف نادي ) خطوة واعدة ( وتتمثل في اآلتي :	

تعزيز ثقافة احلوار لدى الطالبات .	 
التعلم على كيفية التعبير عن الرأي .	 
تنمية ثقافة الصغيرات في التعرف على احلقوق .	 

متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1433/2/17هـ املوافق2012/1/11م

أعضاء الوفد :وفد أمن املنشآت 4
عدد من ضباط قوات أمن املنشآت

املستقبلون :
د/ محمد السهلي ، أ/عبد الله خضراوي ، أ/شاكر العبدلي 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها .	
• عرض منوذج عن إحصائية مكتب اجلمعية بالعاصمة املقدسة لعام 1432هـ ، 	

من قضايا ، وندوات ، ومشاركات ، ومعارض ، وزيارات . 
متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1433/2/21هـ املوافق2012/1/16م 
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أعضاء الوفد :سفير االحتاد األوروبي5
السفير/ لويجي ناريون

رئيس بعثة االحتاد األوروبي في اململكة
املستقبلون :

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

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها .	
• احلديث عن بعض املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان في اململكة ومنها  حقوق 	

املرأة السعودية السياسية واإلجتماعية .
• تطرق احلديث ملشروع امللك عبد الله لتطوير مرفق القضاء ومحاكمة السجناء 	

األمنيني .
متت الزيارة يف مقر اجلمعية بالريا�ض بتاريخ 1433/3/2هـ املوافق 2012/1/25م

وفد أمن املنشآت 6
» الدفعة الرابعة «

أعضاء الوفد :
عدد من ضباط وأفراد قوات أمن املنشآت

املستقبلون :
أ/جمعة الدوسري ، أ/عبد الله آل رمضان   

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها .	
• جهود اجلمعية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان بني أفراد املجتمع .	
• مع 	 ومتابعتها  واملقيمني  املواطنني  من  والشكاوى  القضايا  استقبال  آلية  شرح 

اجلهات املختصة والتحقق من  دعاوى املخالفات والتجاوزات املتعلقة بحقوق 
اإلنسان .

• اإلجابة على استفسارات الزوار.	
• توزيع مجموعة من اإلصدارات ونشرة حقوق على جميع احلضور .	

متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1433/3/7هـ املوافق 2012/1/30م
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وفد أمن املنشآت 7
» الدفعة اخلامسة «

أعضاء الوفد :
عدد من ضباط وأفراد قوات أمن املنشآت

املستقبلون :
أ/جمعة الدوسري ، أ/عبد الله آل رمضان ، أ/غازي الوهابة

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها .	
• جهود اجلمعية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان بني أفراد املجتمع .	
• مع 	 ومتابعتها  واملقيمني  املواطنني  من  والشكاوى  القضايا  استقبال  آلية  شرح 

اجلهات املختصة والتحقق من  دعاوى املخالفات والتجاوزات املتعلقة بحقوق 
اإلنسان .

• اإلجابة على استفسارات الزوار .	
• توزيع مجموعة من اإلصدارات ونشرة حقوق على جميع احلضور .	

متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1433/3/13هـ املوافق 2012/2/5م

أعضاء الوفد :وزارة اخلارجية الهولندية  8
السيد/ليونل فير

وزير حقوق اإلنسان بوزارة اخلارجية الهولندية
السيد/ رون ستريكر

السفير الهولندي لدى اململكة 
املستقبلون :

د/ مفلح القحطاني، املستشار/خالد الفاخري، أ/ ابراهيم السليمان، أ/ سهيلة زين 
العابدين، أ/ ثريا عابد شيخ  

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• مناقشــــــة دور املرأة في املجتمع الســــــعودي وما صدر من قرارات ســــــامية حول 	

متكينها من حقها في عضوية مجلس الشورى واملشاركة في االنتخابات البلدية.
• التطرق ألوضاع حقوق اإلنسان في العالم العربي وأثار التطورات األخيرة على 	

هذه احلقوق .
• نظــــــرة احلقوقيني في هولندا لألوضاع في ســــــوريا وما يقوم به املجتمع الدولي 	

والــــــدول العربية واململكة في ســــــبيل االنتهاكات الالإنســــــانية التي ترتكب بحق 
املدنيني .

• تثمني دور اجلمعية في املجال احلقوقي في اململكة . 	
متت الزيارة يف مقر اجلمعية بالريا�ض بتاريخ 1433/3/20هـ املوافق 2012/2/12م 
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أعضاء الوفد :وزارة اخلارجية الهولندية  9
السيد/ليونل فير

وزير حقوق اإلنسان بوزارة اخلارجية الهولندية
السيد/ رون ستريكر

السفير الهولندي لدى اململكة 
املستقبلون :

د/ عبد اجلليل السيف ، أ/جمعة الدوسري ، أ/جعفر الشايب  
أ/محمد اجلبران ، أ/عالية آل فريد،  أ/فاطمة اخلردواي

أ/غازي الوهابه ، أ/عبدالله آل رمضان ، أ/مها اللوميي
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها .	
• التأكيد على الروابط القوية بني البلدين، وتبادل املعلومات لتطوير العمل في 	

مجال احلقوق .
• التأكيد على أن هذه الزيارة امتداد واستكمال لزيارات سابقة متبادلة، قامت 	

وفود من  بها  قامت  وباملثل  إلى هولندا  اإلنسان  الوطنية حلقوق  بها اجلمعية 
هولندا إلى اململكة .

• إمكانية االستفادة من التجربة الهولندية في مجال حقوق اإلنسان .	
• أبرز التحديات التي تواجه العمل احلقوقي في اململكة العربية السعودية.	

متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1433/3/22هـ املوافق 2012/2/14م 

طالب مدرسة األحنف بن قيس االبتدائية 10
بالتوبي 

أعضاء الوفد :
أ/سعيد بن جواد

رائد النشاط
أ/وائل املرهون

املرشد الطالبي
مجموعة من طالب  املدرسة 

املستقبلون :
أ/جمعة الدوسري، أ/غازي الوهابه، أ/عبدالله آل رمضان 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها .	
• استعراض إصدار اجلمعية املخصص لألطفال »مجلة حقوقي« )اعرف حقوقك 	

ولونها( وتوزيعها على جميع الطالب .
• تزويد رائد النشاط واملرشد الطالبي مبجموعة من إصدارات اجلمعية .	
• اإلجابة على أسئلة الطالب وكذلك األساتذة املرافقني .	
• تثمني دور اجلمعية وما تقوم به في املجال احلقوقي .	

متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1433/3/28هـ املوافق 2012/2/20م



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

أعضاء الوفد :سفير مملكة بلجيكا11
السيد/ مارك فينك

سفير مملكة بلجيكا لدى اململكة 
املستقبلون :

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

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها .	
• حول 	 سامية  قرارات  من  وما صدر  السعودي  املجتمع  في  املرأة  دور  مناقشة 

متكينها من حقها في عضوية مجلس الشورى واملشاركة في االنتخابات البلدية.
• باحترام حقوق 	 يتعلق  فيما  اململكة  تشهده  الذي  امللحوظ  التقدم  احلديث عن 

تتلقاه من خادم  الذي  املرأة بشكل خاص والدعم  اإلنسان بشكل عام وحقوق 
احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده .

متت الزيارة يف مقر اجلمعية بالريا�ض بتاريخ 1433/4/3هـ املوافق 2012/2/25م

مكتب حقوق اإلنسان في األمانة العامة 12
ملجلس التعاون اخلليجي

أعضاء الوفد :
أ/مضحي العارضي

مدير مكتب حقوق اإلنسان في األمانة العامة ملجلس التعاون اخلليجي
أ/فهد البراك

مستشار في مكتب حقوق اإلنسان في األمانة العامة ملجلس التعاون اخلليجي
أ/مبارك املبارك

مستشار في مكتب حقوق اإلنسان في األمانة العامة ملجلس التعاون اخلليجي
املستقبلون :

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

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها .	
• دول 	 بني  إقراره  املزعم  اإلنسان  اخلليجي حلقوق  امليثاق  الضوء حول  تسليط 

املجلس .
• احلديث عن دور مؤسسات حقوق اإلنسان في دول اخلليج وآلية تفعيل دورها 	

في القضايا املشتركة .
متت الزيارة يف مقر اجلمعية بالريا�ض بتاريخ 1433/4/6هـ املوافق 2012/2/28م
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وفد أمن املنشآت 13
»الدفعة السادسة«

أعضاء الوفد :
عدد من ضباط وأفراد قوات أمن املنشآت

املستقبلون :
أ/جمعة الدوسري ، أ/عبد الله آل رمضان ، أ/غازي الوهابة 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها .	
• جهود اجلمعية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان بني أفراد املجتمع .	
• مع 	 ومتابعتها  واملقيمني  املواطنني  من  والشكاوى  القضايا  استقبال  آلية  شرح 

اجلهات املختصة والتحقق من  دعاوى املخالفات والتجاوزات املتعلقة بحقوق 
اإلنسان .

• اإلجابة على استفسارات الزوار .	
•  توزيع مجموعة من اإلصدارات ونشرة حقوق على جميع احلضور .	

متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1433/6/9هـ املوافق 2012/4/30م

أعضاء الوفد :مسئول الشؤون السياسية بالسفارة األملانية14
السيد/ سيمون برومبايس

مسئول الشؤون السياسية بالسفارة األملانية
املستقبلون :

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

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها .	
• الثقافة 	 نشر  وأثر  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  املوضوعات  من  عدد  إلى  التطرق 

احلقوقية بني أفراد املجتمع .
متت الزيارة يف مقر اجلمعية بالريا�ض بتاريخ 1433/6/28هـ املوافق 2012/5/20م
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وزير الدولة لشؤون الشرق األوسط بوزارة 15
اخلارجية البريطانية

أعضاء الوفد :
السيد/ اليستر بيرت

وزير الدولة لشؤون الشرق األوسط بوزارة اخلارجية البريطانية
والوفد املرافق له

املستقبلون :
د/ مفلح القحطاني ، املستشار/خالد الفاخري 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها .	
• تطرق احلديث إلى عدد من املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان .	
• دور املرأة في املجتمع السعودي وما صدر من قرارات سامية حول متكينها من 	

حقها في عضوية مجلس الشورى واملشاركة في االنتخابات البلدية .
• جهود اجلمعية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان .	
• على 	 واستنادها  الشريعة  في  اإلعدام  عقوبة  مبفهوم  يتعلق  ما  حول  احلديث 

أحكام الشريعة اإلسالمية، وأن ذوي املجني عليه هم أصحاب احلق في املطالبة 
بتنفيذ العقوبة أو العفو عنها.

• حرية إقامة الشعائر الدينية للجاليات األجنبية املقيمة في اململكة وما لذلك من 	
أثر إيجابي في توعية أفراد املجتمع.

• السوري 	 الشعب  لتمكني  إيجابي  دور  البريطانية  للحكومة  يكون  أن  ضرورة 
والفلسطيني من حقوقه ملا لذلك من انعكاسات على حقوق اإلنسان في العالم 

العربي.
متت الزيارة يف مقر اجلمعية بالريا�ض بتاريخ 1433/7/1هـ املوافق 2012/5/22م

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 16
الالجئني

أعضاء الوفد :
السيد/ عمران رضا 

املمثل اإلقليمي للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني لدى دول مجلس التعاون  
السيد/ نبيل عثمان

نائب املمثل اإلقليمي
السيد/ هيثم الشاذلي

مسئول احلماية الدولية باملفوضية
املستقبلون :

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

• تطرق احلديث إلى بعض املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق 	
الالجئني بشكل خاص.

• ســــــبل التعاون بني اجلمعية واملفوضية في إيجاد حلول لألشخاص املتابعني من 	
قبل املفوضية.

• العمــــــل على إقامة الندوات التثقيفية املشــــــتركة وورش العمل و اإلعداد لبرامج 	
التدريب.

متت الزيارة يف مقر اجلمعية بالريا�ض بتاريخ 1433/7/23هـ املوافق 2012/6/13م
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أعضاء الوفد :نائب رئيس بعثة ايرلندا في اململكة17
السيد/ جسنت رايان

 نائب رئيس بعثة ايرلندا في اململكة
املستقبلون :

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

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها .	
• تطرق احلديث إلى عدد من املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان.	
• والذي 	 اململكة  في  اإلنسان  حقوق  ألحوال  الثالث  التقرير  تضمنه  ما  مناقشة 

السعودية في دعم  والقيادة  الشريفني  أصدرته اجلمعية ودور خادم احلرمني 
مجاالت حقوق اإلنسان.

• مناقشة موضوع زواج القاصرات .	
• احلديث عن  دور اجلمعية في دعم البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملني في 	

مجال تنفيذ القوانني وتطبيقها بهدف حماية وتعزيز حقوق اإلنسان.
• احلديث حول مفهوم عقوبة اإلعدام في الشريعة واستنادها على أحكام الشريعة 	

اإلسالمية .
• دعم وتشجيع العفو في املجتمع السعودي مما كان له أثر كبير في عتق بعض 	

الرقاب جتسيداً ألحكام الشريعة اإلسالمية السامية التي حتث عليه.
متت الزيارة يف مقر اجلمعية بالريا�ض بتاريخ 1433/7/23هـ املوافق 2012/6/13م

وفد أمن املنشآت 18
»الدفعة السابعة«

أعضاء الوفد :
عدد من ضباط وأفراد قوات أمن املنشآت

املستقبلون :
أ/جمعة الدوسري ، أ/عبد الله آل رمضان 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها .	
• جهود اجلمعية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان بني أفراد املجتمع .	
• مع 	 ومتابعتها  واملقيمني  املواطنني  من  والشكاوى  القضايا  استقبال  آلية  شرح 

اجلهات املختصة والتحقق من  دعاوى املخالفات والتجاوزات املتعلقة بحقوق 
اإلنسان .

• اإلجابة على استفسارات الزوار .	
•  توزيع مجموعة من اإلصدارات ونشرة حقوق على جميع احلضور .	

متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1433/10/16هـ املوافق 2012/9/3م



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

أعضاء الوفد :سفير السويد19
السيد/ داغ يولني دانفيلت

سفير السويد
أ/فريدا ياجنسنت

املسؤولة السياسية
املستقبلون :

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

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها .	
• أوضاع األقليات من الطوائف األخرى .	
• قضايا اإلعدام .	

متت الزيارة يف مقر اجلمعية بالريا�ض بتاريخ 1433/10/23هـ املوافق 2012/9/9م

أعضاء الوفد :طالبات كلية املجتمع بالقطيف20
أ/ أريج آل عباس

عضوة جلنة النشاط الال منهجي  
أ/ عبير بوكر  

عضوة جلنة النشاط الال منهجي
مجموعة من الطالبات                                                                                     

املستقبلون :
أ/جمعة الدوسري ، أ/فاطمة اخلرداوي         

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها .	
• جهود اجلمعية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان بني أفراد املجتمع .	
• شرح آلية استقبال القضايا والشكاوى من املواطنني واملقيمني ومتابعتها مع اجلهات 	

املختصة والتحقق من  دعاوى املخالفات والتجاوزات املتعلقة بحقوق اإلنسان .
• اإلجابة على استفسارات الزوار .	
•  توزيع مجموعة من اإلصدارات ونشرة حقوق على جميع احلضور .	

متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1433/11/29هـ املوافق 2012/10/15م
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ثانيًا : زيارات اجلمعية
أ ( زيارات اجلمعية ملسؤولي اجلهات احلكومية :

تفاصيل الزيارةاجلهةم

فرع هيئة حقوق اإلنسان باملنطقة1
 الشرقية                                          

أعضاء الوفد:
د/ عبد اجلليل السيف ، أ/جمعة الدوسري

أ/جعفر الشايب ، أ/محمد اجلبران ، أ/غازي الوهابة
املستقبلون:

أ/عبد الله السهيل 
املشرف العام على فرع الهيئة باملنطقة الشرقية

 أ/إبراهيم العسيري
رئيس قسم املتابعة والتحقيق بفرع الهيئة

أ/عيسى احلسينان 
رئيس وحدة العالقات العامة واإلعالم

 أ/حبيب السماعيل 
رئيس وحدة اخلدمات اإلدارية بفرع الهيئة

أ/محمد السهيل
رئيس قسم االتصاالت اإلدارية بفرع الهيئة

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة:
• مناقشة طرق معاجلة الشكاوى .	
• التدريب املشترك .	
• التعاون في نشر ثقافة حقوق اإلنسان و التعاون في القيام باألنشطة والفعاليات.	

التوصيات:
• االتفاق على عقد اجتماع بني اجلهتني كل ثالثة أشهر لتبادل اآلراء واملقترحات.	
• التركيز على التعاون في اجلوانب العملية .	
• تشكيل جلنة من اجلهتني للتنسيق والترتيب جلميع أوجه التعاون .	

متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1433/2/3هـ املوافق 2011/12/28م

سمو ولي العهد األمير 2
 نايف بن عبد العزيز آل سعود  »رحمه الله«

أعضاء الوفد:
د/ مفلح القحطاني ، د/ صالح اخلثالن ، د/ إبراهيم القعيد 

 د/ حمد املاجد ، د/ عبد اجلليل السيف ، د/ عبد اخلالق العبد احلي 
 د/ محمد الفاضل ، د/ صالح الشريدة ، د/ نوره اليوسف 

 أ/سهيلة زين العابدين ، املستشار/خالد الفاخري ، أ/ثريا عابد شيخ 
املستقبلون :

األمير/ نايف بن عبد العزيز آل سعود »رحمه الله«
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

األمير/ سعود بن نايف بن عبد العزيز
رئيس ديوان سمو ولي العهد املستشار اخلاص لسموه 

األمير الدكتور/ مشعل بن عبد الله بن مساعد
املستشار بديوان سمو ولي العهد

األمير/ فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز 
املستشار بديوان سمو ولي العهد 

أ/عبد الرحمن بن علي الربيعان
السكرتير اخلاص لسمو ولي العهد



تفاصيل الزيارةاجلهةم

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة:
• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها .	
• األمنيني 	 السجناء  قضايا  منها  احلقوقية  القضايا  من  عدد  عن  احلديث 

والسجناء السعوديني في العراق .
• مناقشة أوضاع األشخاص الذين ال يحملون أوراق ثبوتية باإلضافة إلى أوضاع 	

أبناء السعوديات املتزوجات بأجانب .
• التأكيد على أن تلك املوضوعات محل اهتمام وزارة الداخلية .	

متت الزيارة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1433/2/6هـ املوافق 2012/1/1م

أعضاء الوفد:مدير عام الشؤون الصحية3
م/توفيق جوهرجي ، أ/سليمان الزايدي

املستقبلون:
د/ خالد ظفر

مدير عام الشؤون الصحية مبنطقة مكة املكرمة 
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة:

• اإلطالع على املالحظات التي رصدتها فرق اجلمعية عن اخلدمات الصحية 	
في املستشفيات .

• توضيح اإلجراءات التي استخدمتها الشؤون الصحية من أجل االرتقاء باملستوى 	
العام للخدمات الصحية .

• الطوارئ 	 مستشفى  تشغيل  أهمها  ومن  الصحية  اخلدمات  إجراءات  مناقشة 
في منى وزيادة الطاقة االستيعابية ملدينة امللك عبد الله الطبية للتخفيف عن 

مستشفى النور .
متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1433/2/24هـ املوافق 2012/1/19م

أعضاء الوفد:محافظ محافظة رابغ4
د/ حسني الشريف ، أ/نايف الثقفي ، أ/خالد الغامدي

املستقبلون:
طه آل مبيريك

محافظ محافظة رابغ
الهدف من الزيارة :

التعريف باجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان ودورها في خدمة املجتمع ومد جسور 
التعاون املشترك بني اجلهات احلكومية ذات العالقة بحقوق اإلنسان وبني اجلمعية 

والتأكد من عدم وجود جتاوزات وانتهاكات حلقوق اإلنسان .
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة:

• مناقشة بعض القضايا احلقوقية .	
• التأكيد على ضرورة فتح فرع ملكتب العمل في احملافظة للتسهيل على الشركات 	

والعمال فيها .
• رغبة محافظ رابغ في دعوة اجلمعية إلقامة عدد من الندوات واحملاضرات في 	

ما يتعلق بحقوق اإلنسان .
• تثمني دور اجلمعية وما تقوم به في املجال احلقوقي من قبل احملافظ .	

متت الزيارة يف منطقة جدة  بتاريخ 1433/2/29 هـ  املوافق 2012/1/23 م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

أعضاء الوفد : اإلدارة العامة للتربية والتعليم5
د/ عمر حافظ ، د/ طلحة غوث 

 د/ خالد الدعجاني ، أ/شرف القرافي
املستقبلون:

أ/خالد الوسيدي
مساعد املدير العام للتربية والتعليم للشؤون التعليمية 

د/ نوره البقعاوي
مساعدة املدير العام للشؤون التعليمية

أ/محمد القايدي
مدير إدارة التوجيه واإلرشاد

د/ عويضه البالدي
مدير إدارة االختبارات والقبول

أ/حسني عويضه
مدير إدارة النشاط الطالبي

أ/عبد العزيز طباخ
مدير إدارة محو األمية

أ/فهد احلازمي
مدير إدارة التخطيط املدرسي

أ/عمر برناوي
مدير إدارة اإلعالم التربوي

أ/جنالء قاضي
مديرة إدارة توجيه وإرشاد الطالبات

أ/عفراء القريشي
مديرة إدارة االختبارات والقبول

أ/راقية أبو شوشه
مديرة إدارة نشاط الطالبات

أ/وداد الصبحي
مديرة إدارة تعليم الكبيرات

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة : 
• التعريف بآلية عمل اجلمعية عند استقبال الشكاوى والتظلمات .	
• القضايا احلقوقية منها أوضاع الطالب والطالبات 	 تطرق احلديث لعدد من 

اللذين ال ميلكون أوراق ثبوتية ، أوضاع املباني املستأجرة ، قضايا محو األمية 
وتعليم الكبار وآليات قبول الطالب والطالبات .

• مناقشة اخلدمات الصحية املقدمة للمعلمني واملعلمات والطالب والطالبات .	
• ضرورة احملافظة على حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة والعمل على دمجهم 	

مع الطالب .
• احلديث عن برنامج روافد وما يقدم من خالله من رعاية للطالب والطالبات 	

ذوي احلاجات املادية .
• التنسيق إلقامة بعض األنشطة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان .	
• التأكيد على أهمية التواصل مع القائمني على التربية والتعليم من أجل طرح 	

بعض القضايا التي مت رصدها . 
متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1433/3/14هـ املوافق 2012/2/6م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

الرئيس العام لهيئة األمر باملعروف والنهي 6
عن املنكر

أعضاء الوفد:
د/ مفلح القحطاني ، د/ صالح اخلثالن 

 املستشار/خالد الفاخري 
املستقبلون:

د/ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ
الرئيس العام لهيئة األمر باملعروف و النهي عن املنكر

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة:
• التأكيد على إهتمام وحرص هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر على نشر 	

ثقافة حقوق اإلنسان فيها .
• واتخاذ 	 األداء  تطوير  على  والعمل  اجلمعية  ومالحظات  الترحيب مبقترحات 

اإلجراءات الالزمة.
• إشادة اجلمعية بالعمل الذي تقوم به الهيئة واحلراك التطويري امللحوظ .	
• مناقشة املوضوعات املشتركة بني اجلانبني .	
• تأكيد  الهيئة على أهمية التزام اجلميع باألنظمة والتعليمات وإيصال رسالتها بالطريقة 	

احملببة للنفوس واملتوافقة مع مفاهيم الشريعة اإلسالمية وتوجيهات والة األمر .
• احلديث مبجاالت التعاون املشترك في مجاالت التدريب وتبادل وجهات النظر 	

حول بعض القضايا .
• أحدثت الهيئة عدداً من اإلجراءات املعززة حلفظ حقوق اإلنسان ونشر ثقافتها 	

بني العاملني في الرئاسة باإلضافة إلى أن لديها وحدة مستقلة حلقوق اإلنسان.
متت الزيارة يف منطقة الريا�ض بتاريخ  1433/8/5 هـ  املوافق 2012/6/25 م

رئيس الفريق املكلف بتصحيح أوضاع 7
البرماويني

أعضاء الوفد:
أ/سليمان الزايدي ، د/ حسني الشريف 

د/ طالل قستي ، أ/معتوق الشريف ، أ/محمد الغامدي
املستقبلون:

السفير/محمد أحمد طيب
مدير فرع وزارة اخلارجية في منطقة مكة املكرمة رئيس الفريق املكلف بتصحيح أوضاع البرماويني 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة:
• تبادل وجهات النظر حول قضية البرماويني وسبل حلها خصوصاً فيما يتعلق 	

بوضعهم النظامي .
• مناقشة دور حكومة اململكة في دعم قضية البرماويني على املستوى اإلسالمي 	

الستعادة  الالزمة  التدابير  اتخاذ  مسؤولية  ميامنار  سلطة  وحتميل  والدولي 
االستقرار والشروع في عملية إعادة التأهيل واملصاحلة الوطنية في بالدهم .

• االطالع  على ما أعدته اجلمعية من دراسات و رؤى من أجل معاجلة أوضاعهم.	
• في 	 اجلالية  هذه  أبناء  من  املوقوفني  حال  في  الفريق  نظر  بضرورة  املطالبة 

مراكز الترحيل في اجلوازات .
• التعريف بدور اجلمعية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان ورفع مستوى الوعي بها 	

بني أفراد املجتمع .
• تثمني دور السفير طيب في نشر ثقافة حقوق اإلنسان وما يحمله من تصورات 	

ورؤى حول حقوق اإلنسان .
متت الزيارة يف منطقة جدة  بتاريخ 1433/11/9هـ املوافق 2012/9/25م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

أمير املنطقة الشرقية األمير8
»محمد بن فهد آل سعود«

أعضاء الوفد:
د/ عبد اجلليل السيف ، أ/جمعة الدوسري

املستقبلون:
األمير/ محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود

أمير املنطقة الشرقية
حسن اجلاسر

مدير عام مكتب أمير املنطقة الشرقية
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها .	
• عرض االجنازات التي متت في املجاالت احلقوقية .	
• مناقشة أوضاع السجون في املنطقة الشرقية والتطرق للعديد من األمور والتي 	

من أهمها :
مطلوب  ? هو  مما  بكثير  أقل  التوقيف  ودور  للسجون  االستيعابية  الطاقة 

وبالرغم من اعتماد عدد من مشاريع سجون جديدة وبطاقات كافية حلل 
الوضع احلالي واملستقبلي إال إنها حتتاج لسرعة اإلجناز .

احلاجة إلى دعم مشروع إيجاد محاكم جزائية داخل السجون أو قريبه منها  ?
لسرعة اجناز األحكام حيث يعاني السجناء من بطء أنها اإلجراءات سواء 
من احملاكم أو من إدارات السجون إن بطء هذه اإلجراءات حتول أيضا دون 

اإلفراج عمن انتهت محكوميتهم . 
إيضاح أن نظام الســــــجون في مادته )25( أعطى حوافز تتمثل في استفادة  ?

املوقوف بنســــــبة 25% من مدة محكوميته ، متى اســــــتوفى الشروط املطلوبة 
والهدف من ذلك الرغبة في أن يعود الســــــجني إلى مجتمعه عنصراً صاحلا 
وقــــــد أضافــــــت اجلهات الرقابيــــــة واإلصالحية )15%( من مــــــدة محكومية 
الســــــجني متى اجتــــــاز برامج التعليم ليســــــتفيد مبا يســــــاوي 40% من مدة 

محكوميته.
اخلدمات  ? أفضل  تقدمي  على  حتث  التي  الكرمية  للتوجيهات  االستماع 

للمواطنني واملقيمني باملنطقة .
متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1433/11/23هـ املوافق 2012/10/9م



ب( زيارات اجلمعية امليدانية

تفاصيل الزيارةاجلهةم

أعضاء الوفد : معهد التربية الفكرية للفتيات 1
أ/شرف القرافي 

املستقبلون:
أ/نعيمة جان 

مديرة املعهد 
أ/أمينة مدني

املرشدة الطالبية 
أ/سميرة اجلهني
األخصائية النفسية 
أ/منى املطيري

وكيلة املعهد
هدف الزيارة :

• رصد وحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية .	
•  تقصي حقائق البالغ الذي رصده مكتب اجلمعية عن وجود فتاة عليها آثار عنف .	

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها وتسليم بعض من إصدارات 	

اجلمعية .
• توضيح الهدف من الزيارة .	
• القيام بجولة ميدانية على مرافق املعهد واخلدمات املقدمة فيه .	
• االجتماع باألخصائية النفسية واملرشدة الطالبية لإلطالع على ملف الطالبة املعنفة.	

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :
اإليجابيات :

• مستوى النظافة ممتاز في كافة املرافق مبا فيها دورات املياه .	
• تنظيم وتهيئة الفصول التعليمية جيد .	

السلبيات :
• املقصف املدرسي صغير ويتم بيع وجبات الطالبات من خالل نافذة حديد.	
• مت وضع طاوالت لتناول اإلفطار في الفناء لعدم وجود صالة طعام وهو مكان غير مهيأ 	

لهذه الفئة .
• ضيق مساحة املبنى مما نتج عنه تقليص عدد الفصول الدراسية واخلدمات و األنشطة .	
• عدم وجود عيادة طبية و عدم وجود أي ممرضة حيث  يوجد فقط سرير صغير وضع 	

في أحد زوايا الغرف ، مع وجود عدد من الطالبات يعانون من حاالت صحية مثل ثقب 
في القلب، تشنجات .

• تكدس بعض الفصول بطالبات من مختلف فئات اإلعاقة الذهنية حيث أن عدد طالبات 	
املعهد 166 طالبة من مرحلة ما قبل االبتدائي وحتى نهاية املرحلة االبتدائية .

• ذلك 	 مراعاة  يتم  لم  أنه  إال  5 حاالت  يبلغ عددها  والتي  التوحد  اختالف حاالت  رغم 
االختالف حيث جميعهن في فصل واحد،األمر الذي يجعله بيئة غير جيدة للتعلم مما 

يؤثر على عطاء املعلمة .
• عدم وجود  صالة للتمارين الرياضية، فاملوجود غرفة صغيرة جداً وضعت فيها األجهزة 	

القدمية وال يوجد معلمة مختصة .
• في 	 عملها  إلى  باإلضافة  14حصة  بتدريس  تقوم  فهي  متفرغة  غير  الطالبية  املرشدة 

دراسة حاالت الطالبات واإلرشاد األسري واألنشطة .
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• هناك فئة من الطالبات قابالت للتعلم ومازلن يدرسن في املعهد مع أنه يفترض أن يكون 	
قد مت نقلهن إلى مدارس التعليم العام.

• يوجد 70 حالة على قائمة االنتظار ال يوجد مكان لهن في املعهد كما أنه يوجد 12 حالة 	
توحد على قائمة االنتظار ، وحاالت لم يتم قبولها. 

التوصيات التي تضمنتها الزيارة :
• ضرورة وجود مبنى أكبر مساحة وأكثر مالئمة .	
• التعليم العام 	 يجب دمج جميع الطالبات القابالت للتعليم والالتي يوصي بدمجهن في 

السيما وأن هذا النظام مفعل في مدارس البنني وقد صدر به تعميم معالي وزير التربية 
والتعليم رقم )7/25/7/32 في 1416/4/22هـ ( .

• ضرورة توفير الكوادر املؤهلة خلدمة هذه الفئة من املجتمع .	
• ضرورة إنشاء عيادة طبية عاجاًل وجتهيزها وتوفير طبيبة أو ممرضة .	
• وتدريبهم 	 التوحد  أطفال  لتأهيل  متخصص  مركز  إنشاء  على ضرورة  وبشدة  التوصية 

لالعتماد على أنفسهم والقيام مبهام احلياة األساسية ومساعدتهم على النمو والتفاعل 
االجتماعي طبقاً لقدراتهم ،واألخذ بعني االعتبار كونهم أطفال قبل أن يكونوا توحديني .

• اخلاصة 	 االحتياجات  ذوي  لصالح  والفردية  واملؤسسية  اإلجتماعية  املشاركات  تعزيز 
وضمان حقوقهم .

• إذكاء الوعي االجتماعي بشأن هذه الفئة على مستوى األسرة ، وتعزيز احترام حقوقهم .	
• تضمني ما مت رصده من سلبيات وايجابيات وتوصيات عبر تقرير لرفعه إلى اجلهات 	

املختصة للقيام مبا هو مناسب .
متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1433/1/2هـ املوافق 2011/11/27م

أعضاء الوفد :مستشفى النور التخصصي 2
د/ سليمان جستنية ، أ/سليمان الزايدي ، أ/عبد الله خضراوي 

العميد م/توفيق جوهرجي ، أ/محمد كلننت 
املستقبلون:

د/ خالد عطاس
املدير الطبي ورئيس مركز قلب األطفال

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :
اإليجابيات :

• حرص العاملني في املستشفى على التطوير حسب إمكانيات املبنى واملوارد املتاحة .	
• وجود كفاءات مؤهلة من األطباء والفنيني و توفر جميع التخصصات.	
• تقدمي املستشفى برامج تعليمية وتدريبية لكليات الطب ومعاهد التمريض وللعاملني في 	

احلقل الصحي .
• وجود املراكز الطبية املتخصصة في املستشفى و التحديث املستمر لألجهزة الطبية .	
• التجديد واإلضافات املستمرة في مبنى املستشفى .	

السلبيات :
• مسمى املستشفى وسجالته تذكر بأنه مستشفى تخصصي في حني أن وزارة الصحة 	

تعامله مثل أي مستشفى عام من حيث االعتمادات املالية والتصنيف اإلداري والفني مما 
أثر على ميزانيته السنوية .

• املواطنني 	 من  املقدسة  العاصمة  سكان  عن  به  والعمليات  املستشفى  خدمات  إيقاف 
ذي  منتصف شهر  ومن  منتصف شهر شوال  إلى  رمضان  منتصف شهر  من  واملقيمني 
للمعتمرين  غالبها  في  خدماته  لتخصيص  عام  كل  احلجة  ذي  شهر  نهاية  إلى  القعدة 

واحلجاج .
• نقص االستشاريني في بعض األقسام .	



تفاصيل الزيارةاجلهةم

• عدم وجود آلية تسهل مراجعة ذوي االحتياجات اخلاصة العيادات والطوارئ .	
• الزال مستوى اجلودة في املستشفى لم يصل إلى الدرجة املستهدفة .	
• طول انتظار مراجعي العيادات في املستشفى .	
• توقف التكييف في بعض أجنحة املستشفى .	
• عدم وجود مواقف كافية لسيارات املترددين على املستشفى .	
• تكدس املرضى ومرافقيهم في قسم الطوارئ .	

التوصيات التي تضمنتها الزيارة :
• لتخفيف 	 بكامل طاقتها االستيعابية  للعمل  الطبية  الله  امللك عبد  سرعة تشغيل مدينة 

الضغط عن مستشفى النور .
• رفع درجة مستشفى النور إلى مستشفى تخصصي يحصل على كامل االعتمادات وامليزات 	

الفنية وليس كمستشفى عام كما تعامله وزارة الصحة حالياً من حيث االعتمادات املالية 
السنوية .

• إلزام شركة الصيانة باإلسراع في صيانة وتشغيل نظام التكييف في اجلزء املعطل في 	
املستشفى .

• زيادة عدد األطباء واالستشاريني لتقصير طول مدة انتظار مراجعة املرضى للمستشفى .	
• زيادة التعاون مع جامعة أم القرى واستثمار الكفاءات املوجودة في اجلامعة .	
• فتح املجال للمستثمرين لبناء مواقف للسيارات خلدمة املترددين على املستشفى .	

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1433/1/12هـ املوافق 2011/12/8م

أعضاء الوفد :مدينة امللك عبد الله الطبية3
د/ محمد السهلي ، العميد م/توفيق جوهرجي ، أ/عبد الله خضراوي 

املستقبلون:
د/ حسن باخميس

املدير العام التنفيذي للمدينة الطبية
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :

اإليجابيات :
• وجود كفاءات مؤهلة من األطباء والفنيني .	
• تقدمي البرامج التعليمية والتدريبية لكليات الطب ومعاهد التمريض وللعاملني في احلقل الصحي .	
• التحديث املستمر لألجهزة الطبية .	
• مت تشغيل قسم صحة القلب وقسم األورام بشكل متكامل .	

السلبيات :
• معاناة مرضى األورام في جدة من مشقة االنتقال لتلقي عالجهم في املدينة الطبية مبكة 	

املكرمة القتصار مركز األورام بجدة على املرضى من األطفال .
• املقدسة 	 العاصمة  سكان  الضخمة خلدمة  وإمكانياتها  طاقتها  كامل  توظف  لم  املدينة 

للحد من معاناتهم في البحث عن العالج خارجها .
• عدم وجود قسم طوارئ .	
• املدينة لم حتدث نقله نوعية في اخلدمات الصحية باملستوى املتوقع منها.	
• يتم تشغيل مابني 30% 	 40% من طاقة املستشفى االستيعابية .	
• مت تصنيف مستوى اخلدمات املقدمة في املدينة على أنها من الدرجة الرابعة وهو ماال 	

يتفق مع واقع اخلدمات الصحية في العاصمة املقدسة ، إذ أنها مسبوقة بدرجتني من 
اخلدمات الصحية .

التوصيات التي تضمنتها الزيارة :
• إنشاء قسم طوارئ الستقبال احلاالت الطارئة .	
• ضرورة توظيف إمكانات املدينة لتقدمي خدمات صحية نوعية ترتقي باحلالة الصحية 	

لسكان العاصمة املقدسة لرفع املعاناة عن املرضى الذين يترددون على املستشفيات خارج 
العاصمة املقدسة طلبا للرعاية الصحية .

• زيادة التعاون مع جامعة أم القرى واستثمار الكفاءات املوجودة في اجلامعة .	
متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1433/1/23هـ املوافق 2011/12/19م



69 التقرير السنوي التاسع للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

تفاصيل الزيارةاجلهةم

أعضاء الوفد :مستشفى الوالدة واألطفال4
أ/عبد الله خضراوي 

املستقبلون:
د/ فريد بوقري

مساعد مدير املستشفى
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :

• إخالؤها 	 مت  التي  القدمية  أجزائه  بعض  في  ومتصدع  مالئم  وغير  جداً  قدمي  املبنى 
خلطورتها .

• سوء التهوية وسوء البيئة في املنطقة املجاورة.	
• أسرة 	 وعشر  للكبار  يوجد سوى سريرين  ال  املركزة حيث  العناية  في  األسرة  قلة عدد 

للصغار.
• صغر مساحة غرف األطفال مع عدم وجود تهوية بها .	
• لوحظ افتراش بعض املراجعات واألطفال ألرض املمرات .	
• عدم كفاية غرف العزل الطبي ملواجهة تفشي مرض معد داخل احلاضنات التي ال يوجد 	

بها جهاز منبه على أبوابها لقياس الضغط السلبي داخلها .
• عدم وجود منطقة مشتركة الستقبال العينات الواردة للمختبر وعدم توزيع األجهزة بشكل 	

مناسب داخل معمل الكائنات الدقيقة.
• معظم األجهزة املوجودة في معمل أبحاث األمراض الوراثية وفحوصات ما قبل الزواج 	

مغطاة بأكياس نفايات يكسوها الغبار.
• عدم توفر أجهزه حديثة لعمل الفحوصات املعملية ومنها فحوصات ما قبل الزواج .	

التوصيات التي تضمنتها الزيارة :
• سرعة نقل املستشفى إلى مقره اجلديد في مدينة امللك عبد الله الطبية .	
• ضرورة تطبيق املستشفى ملعايير اجلودة خاصة في املختبرات .	
• االهتمام بتهوية املمرات والغرف .	
• زيادة عدد أسرة العناية املركزة.	
• االهتمام بتخزين األجهزة الطبية في مكان مناسب ال يؤثر على جودة هذه األجهزة .	
• توفير مساحة أكبر للمعامل وعادة توزيع األجهزة بشكل مرتب حسب معايير السالمة 	

املهنية املعملية.
• االستفادة من وحدة املبنى اجلديد وحتويله إلى غرف تنومي للمرضى بدالً من استخدامه 	

احلالي للخدمات املساندة .
• احدهما هو قسم األنسجة واخلاليا واآلخر قسم األحياء 	 إضافة قسمني هامني جداً 

اجلزيئية حيث يتم حالياً إرسال العينات التابعة لهذين القسمني إلى مستشفيات أخرى 
إلكمال التحاليل مما قد يؤدي إلى تأخير النتائج املعملية لها .

• متابعة الشركة املتعاقد معها لصيانة األجهزة املعطلة .	
• إعادة النظر في نقل األخصائي حمد الفهمي واالستفادة من خبرته وتأهيله العلمي في 	

مجال دراسته وتخصصه .
متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1433/2/8هـ املوافق 2012/1/2م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

مشروع مستشفى الوالدة واألطفال 5
اجلديد بالعزيزية 

أعضاء الوفد :
أ/عبد الله خضراوي 

املستقبلون:
م/ظفر الله خان

مهندس مدني
م/سعيد احلاج 

احد العاملني بالشركة العربية الطبية للتسويق احملدودة
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :

• العمل مازال جارياً في املبنى ولم يتم تشغيل التيار الكهربائي وال شبكة املياه .	
• مت تقدير مدة أربعة أشهر لعمل املستشفى من تاريخ الزيارة .	

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1433/2/16هـ املوافق 2012/1/11م

أعضاء الوفد :مستشفى رابغ العام6
د/ حسني الشريف ، أ/نايف الثقفي ، أ/خالد الغامدي

املستقبلون:
د/ عبد الله الشمراني 

مدير املستشفى واملشرف على اخلدمات الصحية
هدف الزيارة :

التعريف باجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان ودورها في خدمة املجتمع ومد جسور التعاون 
املشترك بني اجلهات احلكومية وبني اجلمعية للتأكد من عدم وجود جتاوزات أو انتهاكات 

حلقوق اإلنسان .
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :

اإليجابيات :
• عدم وجود تكدس للمراجعني أو اكتظاظ في املمرات .	
• وجود مواقف لسيارات املراجعني .	
• توفر وحدة غسيل كلى .	
• غرف الوالدة واحلضانة وبقية مرافق املستشفى لم يكن هناك ضغط ووجود سهولة في 	

احلصول على املواعيد .
• مستوى النظافة جيد جداً . 	
• وجود قاعة للمحاضرات والتدريب .	
• يوجد أمام كل سرير حقوق وواجبات املرضى .	
• يوجد مكان للحاالت احملولة من سجن رابغ العام .	
• حسن استقبال جميع املسؤولني ورؤساء اجلهات لوفد اجلمعية .	

السلبيات :
• تعطل جهاز االستقبال في بعض األحيان .	
• عدم وجود سرير للمرافق .	
• عدم وجود مركز حروق باملستشفى .	

التوصيات التي تضمنتها الزيارة :
• ضرورة اإلسراع في إنشاء وحدة مركزية للحروق .	
• يجب زيادة عدد أسرة املرضى .	

متت الزيارة يف منطقة جدة  بتاريخ 1433/2/29هـ املوافق 2012/1/23 م
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أعضاء الوفد :مركز شرطة رابغ7
د/ حسني الشريف ، أ/نايف الثقفي ، أ/خالد الغامدي

املستقبلون:
العقيد/ عايض النفيعي

مدير مركز شرطة رابغ
هدف الزيارة :

التعريف باجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان ودورها في خدمة املجتمع ومد جسور التعاون 
املشترك بني اجلهات احلكومية وبني اجلمعية للتأكد من عدم وجود جتاوزات أو انتهاكات 

حلقوق اإلنسان .
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :

اإليجابيات :
• حسن استقبال جميع املسؤولني ورؤساء اجلهات لوفد اجلمعية .	

السلبيات :
• قدم املبنى و قدم أثاث غرف التوقيف.	
• عدم مناسبة مساحة الغرف مع أعداد املوقوفني .	
• مكتب 	 مع  التنسيق  وقت  طول  بسبب  وذلك  األجانب  املوقوفني  معامالت  في  التأخير 

اجلوازات مبحافظة جدة .
التوصيات التي تضمنتها الزيارة :

• ضرورة إنشاء مبنى حكومي للشرطة مكتمل املرافق واخلدمات .	
متت الزيارة يف منطقة جدة  بتاريخ 1433/2/29هـ املوافق 2012/1/23 م

أعضاء الوفد :معهد النور للمكفوفني8
أ/محمد كلننت ، أ/شاكر العبدلي

املستقبلون:
أ/حامد السلمي 

مدير عام التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :

اإليجابيات :
• توفر الكادر التعليمي اجليد.	
• العاب 	 وصناعة  أسرية  منتوجات  من  اليدوية  األعمال  ملمارسة  متكامل  معمل  وجود 

األطفال.
• يوجد صالة رياضة متكاملة مبدربني أكفاء.	
• بذل اجلهود من قبل هيئة التدريس باملعهد.	
• نظافة املبنى ووجود قاعات للنشاطات املختلفة مثل قاعة التربية الفنية ، قاعة التربية 	

الرياضية.
• تقدمي وجبات مجانية للطالب واملدرسني ذوي االحتياجات اخلاصة .	
• قبول املعهد للطالب الغير سعوديني وصرف لهم مكافآت إضافة إلى توفر باصات لنقل 	

الطالب.



تفاصيل الزيارةاجلهةم

السلبيات :
• عدم توفر مصعد في املبنى الذي يتكون من ثالث طوابق .	
• صعوبة توفير األجهزة املطورة في املعهد مثل جهاز “برايل سنس” وتأخر الكتب الدراسية.	
• عدم وجود صيانة لألجهزة املستخدمة بنظام برايل .	
• غالء أسعار البرامج الناطقة اخلاصة باحلاسب اآللي .	
• عدم توفر الكتب اإللكترونية للمرحلة االبتدائية. 	

التوصيات التي تضمنتها الزيارة :
• ضرورة توفير الوسائل التعليمية احلديثة للمكفوفني مثل “برايل سنس” حيث املتوفر في 	

املعهد آالت قدمية .
• يجب توفر مصعد كهربائي في املبنى نظراً للصعوبة التي يواجهها الطالب عند صعود 	

املبنى .
• ضرورة زيادة املكافأة الشهرية في ظل غالء املعيشة . 	
• ضرورة توفير الكتب االلكترونية وأجهزة محمولة للطالب .	

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1433/3/5هـ  املوافق 2012/1/28 م

أعضاء الوفد :مركز التأهيل الشامل9
أ/محمد كلننت 

املستقبلون:
أ/عبد الصمد صبحي

مدير املركز
أ/جنوى األمير

مشرفة القسم النسائي
د/ فاطمة محمد

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :
اإليجابيات :

• وجود كادر إداري متكامل .	
• وجود ملف اجتماعي واستمارة متابعة حالة لكل نزيل ونزيله .	
• املتابعة الصحية اجليدة لكل النزالء .	
• وجود صالة ترفيه في املركز .	

السلبيات :
• عدم وجود طبيب نفسي مقيم .	
• ال يوجد مركز متكامل للعالج الطبيعي .	

التوصيات التي تضمنتها الزيارة :
• ضرورة توفير طبيب مقيم في املركز .	
• وجوب توفير مركز متكامل للعالج الطبيعي .	
• ضرورة إلزام ذوي النزالء بزيارتهم شهرياً وإيجاد آلية تواصل بينهم .	

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1433/3/9هـ  املوافق 2012/2/1 م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

أعضاء الوفد :سجن النساء 10
أ/ آمال الصابري ، أ/ مروه البركاتي 

املستقبلون:
أ/حصة اللقماني 

نائبة مديرة السجن
أ/أمل احلازمي

األخصائية اإلجتماعية 
هدف الزيارة :

• مد جسور التعاون مع املسئوالت والقائمات على السجن باإلضافة إلى احلفاظ على حقوق اإلنسان .	
• التأكد من مدى صحة ما ينشر في الصحف من عدمه حتى تكون هناك مصداقية للرأي 	

العام حول ما يحصل في سجن النساء .
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة:

• نظراً 	 واملوقوفات  السجينات  بني  الهدوء  ويسود  جداً  جيد  كان  للسجن  العام  الوضع 
للتنظيم في العنابر .

• توفير الرعاية الصحية وتوفير متطلبات السجينات وفقاً للوائح واإلجراءات النظامية للسجن .	
• األثاث مرتب ، والتكييف والنظافة جيدة .	
• السجن االنفرادي نظيف .	
• غرف التوقيف واسعة .	
• ال يوجد تكدس في العنابر .	

التوصيات التي تضمنتها الزيارة:
• أهمية توفير سجانات حيث توجد 3 سجانات فقط الحتياجهم كمرافق مع السجينة عند 	

خروجها للوالدة أو للعالج أو غيره من طلبات السجينة لدى اجلهات احلكومية .
• أهمية توفير أدوات وخامات للمشغل إلشغال وقت فراغ السجينات.	

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1433/3/21هـ املوافق 2012/2/14م

أعضاء الوفد :دار الرعاية اإلجتماعية للمسنات 11
أ/ثريا عابد شيخ ، أ/اعتماد السنيدي

املستقبلون:
أ/اجلوهرة الغشيان

مديرة الدار 
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

• تبادل وجهات النظر مع اإلدارة واالستماع ملالحظاتهم ومعرفة الطاقة االستيعابية للدار .	
• االلتقاء بالنزالء واالستماع لهم وتدوين بعض املالحظات. 	

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة:
اإليجابيات :

• سالمة املبنى والنظافة الدورية .	
• الكشف الدوري على طاقم العامالت .	
• االهتمام بالنواحي الصحية والطبية .	

السلبيات :
• لوحظ تواجد بعض املريضات نفسياً بني النزيالت األصحاء .	

متت الزيارة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1433/4/5هـ املوافق 2012/2/27م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

جولة ميدانية للمشاريع املتعثرة 12
التابعة للشؤون الصحية 

أعضاء الوفد :
د/ حسني الشريف ، د/ طالل قستي 

 أ/عبد الله أبو السمح ، أ/سلطان العمودي
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة:

• الثالث )شمال جدة ، شرق جدة، برج 	 مناقشة أسباب تأخير تسليم مستشفيات جدة 
مستشفى امللك فهد العام ( .

• عدم توفر العمالة الكافية الجناز املشاريع في أسرع وقت ممكن .	
التوصيات التي تضمنتها الزيارة:

• ضرورة العمل على سرعة إنهاء تلك املشاريع .	
• التوسع في اخلدمات الصحية وإيجاد مستشفيات جديدة ورفع الطاقة االستيعابية لها .	
• إيجاد مراكز جديدة لغسيل الكلى بجدة بحيث تتناسب مع عدد سكانها . 	
• الرفع بتقرير عن الزيارة واملالحظات ألمارة منطقة مكة املكرمة .	
• مخاطبة الشؤون الصحية مبحافظة جدة باملالحظات .	

متت الزيارة يف منطقة جدة بتاريخ 1433/4/5 هـ املوافق 2012/2/27م

أعضاء الوفد :سجن بيشة العام13
د/ منصور القحطاني ، أ/محمد القحطاني ، أ/محمد العابسي

املستقبلون:
املقدم/سفر الشهراني

مدير السجن 
النقيب/عبد الله القحطاني 

نائب مدير السجن 
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة:

اإليجابيات :
• يعتبر سجن بيشة من السجون اجليدة على مستوى منطقة عسير .	
• القرآن 	 حتفيظ  مع  اجلمعة  ولصالة  للفروض  خصص  جامع  مسجد  بالسجن  يوجد 

واحملاضرات التوعوية باإلضافة لنظافة املسجد، وتوفر املصاحف بداخله ، ووجود إمام 
من حفظة كتاب الله الكرمي .

• وجود عيادة صحية ومستوصف خارجي تابع لقوى األمن .	
• قلة عدد السجناء باحملافظة مقارنة بغيرها من محافظات املنطقة ، إضافة إلى قلة عدد 	

السجينات بالقسم النسائي .
• وجود مكتبة ثرية باملعلومات ولكن حتتاج إلى دعم وقد وعدهم الدكتور منصور القحطاني بتزويدهم 	

مبراجع عديدة من مكتبة جامعة امللك خالد عن طريق اإلهداء ومت ترتيب هذا املوضوع .
السلبيات :

• عدم نظافة دورات املياه والفرش بصفة مستمرة .	
• شكوى بعض السجناء من وجود حشرات داخل السجن .	
• شكوى بعض السجناء من سوء تعامل بعض األفراد مع منسوبي السجن .	
• ضعف املتابعة لبعض القضايا والتأخر في البت بها ووجود بعض السجناء التي انتهت 	

محكوميتهم ومازالوا في السجن .
• التشميس غير جيد وقريب من تصريف املياه .	
• مغاسل املالبس غير جيدة .	
• زيادة أسعار محتويات البوفيه .	
• زيادة أعطال السباكة والكهرباء و انقطاع املياه بني فترة وأخرى .	
• النظر في إعادة تنظيم الزيارات وفق األنظمة املتبعة في ذلك .	
• قلة برامج التوعية الدينية واإلرشادية .	
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

التوصيات التي تضمنتها الزيارة:
• املطالبة بإنشاء عنابر جديدة مبا فيها عنبر للنساء .	
• توفير أجهزة ذات جودة عالية للكشف عن املمنوعات .	
• توفير قواطع إرسال .	
• تأمني كاميرات مراقبة .	
• االهتمام بالعاملني في سجن بيشة من حيث توفير سكن والنوادي الترفيهية .	
• تأمني أجهزة مكتبية تساعد على سير العمل مثل مكاتب املسئولني وأجهزة الكمبيوتر 	

والطابعات والهواتف ونحوها .
• سرعة البت في إنهاء معامالت السجناء ومحكومياتهم .	
• متابعة العيادة الصحية والصيدلية املرفقة وتوفير العالج بصفة مستمرة لراحة السجناء.	
• إعطاء دورات تدريبية ألفراد السجون تقضي حسن التعامل مع النزالء .	
•  إعادة النظر في التغذية ومناقشة أوضاع اللحوم والوجبات ونحوها .	
• عقد زيارات بصفة مستمرة ملسئولي السجن واالجتماع بالسجناء والسماع ملطالبهم ومقترحاتهم .	
• النظر في إيجاد بدل خطر وبدل عدوى للعاملني مع السجناء .	

متت الزيارة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1433/4/11 هـ املوافق 2012/3/28

سجن اإلصالحية بالعاصمة 14
املقدسة 

أعضاء الوفد :
د/ محمد السهلي ، أ/سليمان الزايدي ، العميد م/توفيق جوهرجي 

 أ/محمد كلننت ، أ/سلطان احلارثي ، أ/شاكر العبدلي ، أ/عمر قاضي
املستقبلون:

العميد/محمد بن هشلول
مدير السجن 

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة:
اإليجابيات :

• التعامل احلسن من مدير وضباط وأفراد سجن اإلصالحية مع السجناء .	
• فصل عنابر من تقل أعمارهم عن )23 سنة ( في عنابر خاصة .	
• وجود مكتبة بها كتب دينية وثقافية وتقام بها ندوات ومحاضرات وأنشطة ثقافية .	
• عمل دورات مهنية للسجناء بالتعاون مع املعاهد الفنية واملهنية .	
• وجود صالة رياضية وملعب ملزاولة األنشطة الترفيهية للسجناء .	
• وجود عدد كافي من العمالة في املطبخ حيث يوجد )15 طباخاً ( و )20 مساعد طباخ(.	

السلبيات :
• بني 	 االستيعابية  السجن  طاقة  بينما  سجيناً   )1366( الزيارة  وقت  السجناء  عدد  بلغ 

)900	800( مما أدى لتكدس السجناء في العنابر .
• عدم وجود مياه بدورات املياه عند زيارة الفريق لعنبر تراحم .	
• دمج السجناء املختلني عقليا بالطبيعيني في عنبر تراحم .	
• بطء األعمال املدنية التي تنفذ في السجن .	
• عدم سرعة التجاوب مع السجناء الراغبني في االنتقال إلى سجون أخرى قريبة من سكن 	

أسرهم في اململكة .
• بقاء السجناء الغير سعوديني املنتهية مدة محكوميتهم لفترة طويلة بالسجن قبل أطالق 	

سراحهم .
• سوء فرش العنابر وقدمه مما يؤدي النتشار احلشرات .	
• التكييف داخل العنابر غير جيد وبحاجة لصيانة دورية .	
• التأخر في إسعاف السجناء املرضى .	
• سوء بيئة اإلصالحية ) األفنية ، املمرات ، العنابر ...( .	



تفاصيل الزيارةاجلهةم

التوصيات التي تضمنتها الزيارة:
• اإلسراع بفك االختناق املوجود في اإلصالحية وااللتزام بالطاقة االستيعابية ) 800	900 	

سجني ( .
• إنشاء مباني منوذجية لإلصالحية .	
• السرعة في النظر في طلبات نقل السجناء من غير أهل مكة املكرمة إلى السجون التي 	

يرغبونها للقرب من أسرهم .
• إعادة النظر في موضوع )إعادة املدة على السجني( حيث انه عند احلكم على شخص سبق 	

له أن خرج من السجن بعفو عام أو بتخفيض محكوميته فإنه حتسب له املدة املعفي منها 
ما قبل احلكم األخير وتضاف ملدة سجنه اجلديدة ، مما ينتج عن ذلك تكدس السجون .

• ضرورة تطبيق األحكام البديلة خاصة مع صغار السن ملا فيه املصلحة من تقليل أعداد 	
السجناء وألن بعض القضايا ال حتتاج ألحكام مغلظة .

• الذين يعانون من اعتالالت نفسية مراكز متخصصة ورعايتهم صحياً 	 إدخال السجناء 
ونفسياً .

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1433/5/12 هـ املوافق 2012/4/4م

احملكمة اإلدارية مبنطقة جازان15
» ديوان املظالم «

أعضاء الوفد :
د/أحمد البهكلي ،  د/ محمد احلارثي، أ/العباس احلازمي 

أ/العباس بشيري ، أ/محمد هاشم ، أ/غازي رياني 
املستقبلون:

عبد العزيز بن عبد الله العقيل
رئيس احملكمة اإلدارية مبنطقة جازان

عدد من قضاة احملكمة 
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة:

مناقشة بعض املوضوعات التي وردت إلى اجلمعية ومنها:
• حدود صالحيات احملكمة اإلدارية.	
• قبول ورفض القضايا ومدة التقاضي.	
• آلية تنفيذ األحكام .	
• ادعاء السجني على اجلهات القابضة .	
• قضايا الفساد اإلداري .	
• عالقة احملكمة اإلدارية بقضايا متلك األراضي والصكوك .	

متت الزيارة يف منطقة جازان بتاريخ 1433/5/24هـ املوافق 2012/4/16م

أعضاء الوفد :السجن العام باملدينة املنورة16
د/ عمرحافظ ، د/ طلحة غوث 

 أ/مصعب الزهراني ، أ/شرف القرافي 
املستقبلون:

العميد/عبد الرحمن احلازمي 
مدير شعبة السجن 

العقيد/ نايف العمري 
مساعد املدير

أ/معال الرفاعي
مندوب اإلمارة

أ/إميان مدين
مديرة السجن

بعض املسئولني في اإلدارة



77 التقرير السنوي التاسع للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

تفاصيل الزيارةاجلهةم

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة:
• أعداد السجناء والطاقة االستيعابية للسجن حيث يبلغ عدد السجناء في شعبة سجن 	

املدينة العام حوالي 1300 سجني )رجال ونساء( .
• مناقشة أوضاع السجناء املوقوفني دون محاكمة  واملنتهية محكوميتهم واملرضى النفسيني 	

واملرضى ذو األمراض املعدية .
• استعراض دور جلنة رعاية السجناء واملفرج عنهم وأسرهم ودور جلنة العفو ومدى تفعيل 	

أمر وزير الداخلية بالعفو عن السجناء .
• دور هيئة التحقيق واالدعاء العام في متابعة السجناء .	
• تكلفة السجني على الدولة واألحكام البديلة ودورها في تخفيض التكاليف .	
• برامج الرعاية التي يقدمها السجن للسجناء ) تعليمية ، صحية ، دينية ، تأهيلية (.	
• مشروع توسعة السجن الذي يجري العمل حالياً على إنشاءه وهو في مراحله النهائية .	
• التنسيق مع الغرفة التجارية فيما يخدم مصلحة السجني .	
• إنشاء مكتب للمتابعة داخل السجن مشكل من عدة جهات )هيئة التحقيق واالدعاء العام، 	

القضاء ، والشرطة ، حقوق اإلنسان ( تشرف عليه إدارة السجن .
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة على سجن الرجال :

اإليجابيات :
• متكني السجناء من أكمال تعليمهم وكل سجني يرغب في مواصلة دراسته ميكنه ذلك ويتم 	

اختبارهم داخل السجن .
• يسمح لكل سجني أن يقوم بتوكيل من يشاء عن طريق كتاب العدل .	
• وجود مكتبة وتوفير وقت للسجني لزيارتها ساعتني لكل عنبر .	
• تنفيذ حصص رياضية للسجناء كل يوم ساعتني لكل عنبر .	
• بدء إنشاء مستشفى خاص بالسجن .	
• تنفيذ برامج توعوية عن طريق مسئول الشؤون الدينية .	

السلبيات :
• قدم املبنى حيث مت إنشائه في عام 1394هـ .	
• تكدس السجناء في العنابر حيث يوجد في كل عنبر 300 سجني بينما الطاقة االستيعابية 	

للعنبر 100 سجني .
• تصنيف السجناء يكون على حسب األغلبية .	
• تدني مستوى النظافة في العنبر 8 الذي مت تفقده .	

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة على سجن النساء :
اإليجابيات :

• وجود مكتبة خاصة بالسجينات اتفاقاً مع املادة )18( من نظام السجن والتوقيف .	
• وبرامج 	 والتعليمية،   ، اإلصالحية  الدينية  بالبرامج  االلتحاق  على  السجينات  تشجيع 

التدريب  والتأهيل .
• وجود عيادة طبية مجهزة و بها ممرضة حتضر بصفه دورية وعند احلاجة وهذا يتفق 	

مع ما ورد في الئحة اخلدمات الطبية بالسجن الصادر بالقرار الوزاري رقم 4092 تاريخ 
1398/10/22هـ .

• تنفيذ زيارة االختالء الشرعي وفق ما نص عليه قرار صاحب السمو امللكي وزير الداخلية 	
رقم 1745 تاريخ 1411/6/17هـ .

السلبيات :
• عدم السماح للنزيالت باالتصال بذويهن وهذا مخالفاً لقرار صاحب السمو امللكي وزير 	

الداخلية رقم 3919 تاريخ 1398/10/22هـ .
• عدم وجود لوحات إرشادية داخل العنابر تبني حقوق السجينات والسبل القانونية في 	

حصول السجينة على حقوقها .



تفاصيل الزيارةاجلهةم

• العشوائية في توزيع النزيالت في العنابر رغم تنوع قضاياهن مابني األخالقية واجلنائية 	
واملخدرات واحلقوق وهذا مخالف لقرار مجلس الوزراء )725( تاريخ 1380/12/22هـ  

والئحة تصنيف السجناء الصادر بالقرار الوزاري رقم )44( تاريخ 1399/1/3هـ.
• عدم توفير تكييف جيد ، وخلو املمرات التي أمام العنابر من التكييف والتهوية .	
• قصور في إجراءات صيانة دورات املياه حيث أن األبواب متهالكة يعلوها الصدأ كما يوجد 	

تشققات وتسرب في أسقف العنابر .
التوصيات التي تضمنتها الزيارة:

• مخاطبة مدير إدارة السجن مبا مت رصده من مالحظات .	
• دراسة القضايا التي تقدم بها السجناء مبشاركة اللجنة االستشارية ومخاطبة اجلهات 	

املختصة إذا استدعت احلالة .
• متابعة ما مت التوصية به أثناء االجتماع ) مشروع توسعة السجن ، التنسيق مع الغرفة 	

داخل  واضح  مكان  في  السجناء  حقوق  نشر   ، السجني  مصلحة  يخدم  فيما  التجارية 
السجن ليطلع عليها السجناء( .

متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1433/5/24هـ املوافق 2012/4/16م

أعضاء الوفد :سجن امللز )نساء(17
أ/ثريا عابد شيخ ، أ/اعتماد السنيدي 

املستقبلون:
أ/أمل خضر 

مديرة السجن
أ/هيا أبو نيان  
نائبة مديرة السجن

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة:
اإليجابيات :

• حسن تعامل القائمات على السجن مع النزيالت وإملام األخصائيات بحالة كل نزيلة .	
• تعاون القائمات على السجن مع وفد اجلمعية الزائر بتمكينه من التواصل مباشرة مع كل 	

نزيلة واحلصول على كافة املعلومات عنها .
• جهود شخصية من موظفات السجن حلل وضع بعض النزيالت اللواتي ترفض أسرهن 	

استالمهن ومحاولة تقريب وجهات النظر بني الطرفني يشكرن عليها .
• مستوى نظافة املبنى جيد .	
• إقامة برامج دينية ومحاضرات توعوية ومكتبة إضافة إلى مشغل خياطة وتطريز كما 	

يسمح للسجينات بالتواصل مع أسرهن شهرياً .
السلبيات :

• عنبر التوقيف شديد االزدحام والتهوية تكاد تكون معدومة إضافة إلى تعطل التكييف في 	
بعض الغرف مما يجعل املكان بيئة سهلة النتقال األمراض واجلراثيم .

• بعض دورات املياه ال تعمل وأحدها يصاحبه مس كهربائي قد يترتب عليه إحلاق الضرر 	
بالنزيالت .

• بتنفيذ 	 دورهن  ينحصر  حيث  السجن  على  للقائمات  املمنوحة  الصالحيات  ضعف 
التوجيهات دون التحقق من نظاميتها .
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• قد متتد فترة عمل السجانات العسكريات ملدة 60 ساعة متواصلة في حالة تغيب أحدهن 	
بعدم  إقرارات  على  توقيعهن  ويتم  أسرهن  ومصالح  مصاحلهن  تعطيل  عنه  ينتج  مما 

التضرر من عدم اخلروج .
• السجينات اللواتي ترفض أسرهن استالمهن تقوم إدارة السجن مبخاطبة وزارة الشؤون 	

اإلجتماعية إلحالتهن لدار الضيافة إال أنهن ال يتلقون أي جتاوب من قبل الوزارة . 
• أغلب السجينات ليس لديهن أي أرقام للتواصل مع أسرهن .	
• تعاني إحدى السجينات من تخلف عقلي وقد تشاجرت مع بعض النزيالت في العنابر 	

مما أدى إلى نقلها لعنبر األمهات واألطفال علماً أنها تشكل ضرراً عليهم و وقد طالبت 
ملا  واملتخلفات عقلياً  مديرة السجن بإيجاد جهة أخرى غير السجن للمريضات نفسياً 

يترتب على وجودهن من أضرار على النزيالت والقائمات على إدارة السجن.
• ال يوجد أي لوحات إرشادية ملخارج الطوارئ .	
• عدم وجود مسؤولة قانونية في السجن لتوعية السجينات واملوقوفات بحقوقهن .	
• ال يوجد سوى طبيبة واحدة وعيادة واحدة  أما باقي العيادات فكانت مغلقة.	

التوصيات التي تضمنتها الزيارة:
• العمل على حل مشكلة االزدحام التي تعاني منها النزيالت وإنهاء الترميمات في العنابر 	

األربعة التي ال تزال حتت الترميم .
• توفير صيانة دورية للتكييف ووسائل التهوية في املمرات .	
• متكني املوقوفة من حقها في التواصل مع أسرتها مبجرد القبض عليها وإفهامها باحلقوق 	

املكفولة لها حسب الشريعة اإلسالمية واألنظمة املرعية .
• حتسني اخلدمات املعيشية املقدمة وتوفير اخلدمات األساسية التي تتيحها الدولة من 	

مياه للشرب دون جلوء النزيالت لشرائها .
• وضع لوحات إرشادية ملخارج الطوارئ ووسائل السالمة .	
• توظيف مسؤولة قانونية على علم ودراية باألنظمة وأحكام الشريعة اإلسالمية لتوعية 	

السجينات واملوقوفات مبا لهن وما عليهن من حقوق .
• تكثيف اجلهود اإلرشادية حلاالت السجينات التي ترفض أسرهن استالمهن  .	
• اإليعاز إلدارة السجن النسائية باستقبال شكاوى السجينات وتظلماتهن وإرسالها للجمعية 	

الوطنية حلقوق اإلنسان ملتابعة وضع النزيلة مع اجلهات املعنية وإنهاء معاناتها .
• منح إدارة السجن املزيد من الصالحيات فيما يتعلق بالنزيالت وأوضاعهن النظامية .	
• بالنزيالت 	 بأمراض نفسية وعدم دمجهن  النزيالت املصابات  إيجاد حل عاجل ملشكلة 

النزيالت  بقية  تعرض  ولضمان عدم  نوع خاص  من  لرعاية  نظراً حلاجتهن  السليمات 
لألذى  .

•  تفعيل جميع العيادات في املبنى وتوفير وسائل الوقاية الطبية للعاملني فيها والتعقيم 	
اليومي للعنابر لضمان عدم سرعة تفشي األمراض مع االزدحام امللحوظ .

• حفظ حق السجانات في عدم تشغيلهن لساعات طويلة تتجاوز ساعات العمل املكفولة 	
في األنظمة حرصا على استقرارهن األسري وعدم تأثير طول مدة عملهن على تعاملهن 

مع النزيالت .
• النوافذ في غرف احلبس االنفرادي واستبدالها 	 إلغاء األعمدة احلديدية الفاصلة عن 

بالزجاج الغير قابل للكسر الجتناب تكرار حاالت االنتحار.
متت الزيارة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1433/6/8هـ املوافق 2012/4/29م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

أعضاء الوفد :سجن امللز )رجال(18
د/ عبد اخلالق آل عبد احلي ، املستشار/خالد الفاخري 

أ/عاصم احلصني 
املستقبلون:

العقيد/علي احلمود 
مدير السجن 

عدد من منسوبي السجن 
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :

اإليجابيات:
• التعامل اجليد من قبل إدارة السجن مع السجناء.	
• احلرص على إقامة برامج ثقافية واجتماعية داخل السجون.	
• خصوصية املكان املخصص للخلوة الشرعية في بعض السجون ونظافته .	
• حسن التعامل مع النزالء بشكل عام .	
• الرغبة الشديدة لدى إدارة السجن للتطوير وحرصهم على تقدمي اخلدمة في حدود ما 	

لديهم من إمكانيات مادية وبشرية.
السلبيات :

• عدم وجود صيانة جيدة للعنابر ومرفقات السجن حيث أن أكثر عنابر السجن ومرفقاته 	
تعاني من تعطل أجهزة التكييف أو ضعف إمكانياتها  .

• تكدس النزالء في صالة النتظار نظراً لقلة الكوادر العاملة في السجن مما يبقي املساجني 	
على األرض لفترات طويلة .

• التأخر في عرض بعض السجناء على القضاء نتيجة نقص الكوادر الالزمة ملرافقتهم.	
• تظلم عدد من السجناء من سوء التغذية “ اإلعاشة “.	
• تكدس أعداد السجناء في بعض العنابر وزيادة أعدادهم عن الطاقة االستيعابية .	
• شكوى بعض السجناء من مصادرة البطانيات املصروفة لهم مع اجلوالت التفتيشية على العنابر.	
• دورات املياه امللحقة بالعنابر تفتقد ملتابعة نظافتها وصيانتها.	
• صغر األماكن املخصصة للتشميس مما يجعل الفائدة منها أقل بكثير من املأمول منها .	
• ملواعيد 	 السجناء  حضور  تخلف  في  تسبب  ما  غالباً  التي  نقل  وسائل  لتوفير  احلاجة 

جلساتهم .
• معاناة السجناء في إصدار بطاقاتهم الوطنية ، حيث يطلب توكيل شخص خارج السجن 	

بتعبئة مناذج األحوال املدنية وبعض النزالء من خارج الرياض مما يشكل صعوبة عليهم 
في إصدار بطاقاتهم ، التي تعود بالضرر في تأخير نظر قضاياهم أمام جهات التقاضي.

• املخاطرة بصحة العاملني بالسجن من العساكر واألطباء وذلك في نقل املسجونني الذين 	
يعانون من أمراض وبائية دون أي احترازات للوقاية من عدواها .

• نقص الكادر الطبي ومحدودية تقدمي العناية الطبية الالزمة للسجناء .	
التوصيات التي تضمنتها الزيارة:

• ضرورة إنشاء محاكم ملحقة مبباني السجون .	
• إيجاد حل عاجل إلشكالية تكدس السجناء.	
• التنسيق مع وزارة الشؤون اإلجتماعية واحملسنني من املواطنني للسداد عن املسجونني في 	

قضايا مالية الذين يعانون وأسرهم من تدهور في املستوى املادي .
• االختيار للحراس اجليدين املباشرين للسجناء وإبعاد العناصر التي متيل إلى رد الفعل 	

السريع والقاسي على أي تصرف يصدر من السجناء.
• بها شرح 	 الوفاء  تعذر  وإذا  والتعليمات  لألنظمة  املوافقة  السجناء  طلبات  تلبية  سرعة 

األسباب للسجناء ووعدهم بتحقيقها مبجرد زوال السبب.
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• تنســــــيق اجتماع شــــــهري أو أسبوعي مع الســــــجناء من قبل إدارة السجن لسماع شكواهم 	
ومتابعة معامالتهم وتزويدهم عن أي معلومات عن أسرهم.

• صرف بدل مالي للعاملني في الســــــجون مقابل ما يعانونه من مشــــــاكل نفســــــية وصحية 	
وجسدية بسبب احتكاكهم اليومي مع السجناء .

•  ســــــرعة توفير كوادر عاملة في الســــــجن من أجل املساهمة في ســــــرعة إرسال السجناء 	
للمحاكم للنظر في قضاياهم .

• تخصيص قضاة وانتدابهم للنظر في قضايا السجناء في مكاتب ملحقة بالسجون .	
• ضرورة االســــــتعجال في بناء إصالحيات وتوســــــيع القائم منها مبا يسمح إلدارة السجون 	

بتقدمي برامجها املعدة بهدف تدريب السجناء وإصالحهم.
متت الزيارة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1433/6/10هـ املوافق 2012/5/1م

أعضاء الوفد :مستشفى ابن سيناء19
أ/ سليمان الزايدي ، أ/الشريف أبو رياش 

العميد م/توفيق جوهرجي ، أ/محمد كلننت ، أ/عبد الله اخلضراوي 
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة:

اإليجابيات :
• ارتفاع نسبة الشفاء من مرض اجلذام بنسبة %90.	
• النظافة العامة جيدة  .	
• وجود العديد من التخصصات خلدمة أهل القرية كعيادات خارجية ووجود قسم للطوارئ 	

واإلسعافات األولية  .
• حرص العاملني في املستشفى على التطوير حسب إمكانات املبنى واملوارد املتاحة.	

السلبيات :
• ال يوجد آلية واضحة للفصل بني مراجعي مرضى اجلذام واملرضى اآلخرين مما يعرض 	

املراجعني خلطورة انتقال املرض إليهم .
• عدم وجود قسم للعناية املركزة .	
• عدم توفر جميع األدوية .	
• غرفة استقبال اآلالت غير املعقمة تفتقد إلى أساسيات ومقومات التعقيم.	
• طرق مكافحة العدوى ليست على مستوى املعايير الطبية املعتمدة .	
• معايير اجلودة غير مطبقة في كثير من وحدات املستشفى .	
• تغطيــــــة وحــــــدة الطوارئ بأطبــــــاء مقيمني بعد انتهــــــاء الدوام الرســــــمي وال يوجد طبيب 	

استشاري.
• املستشفى غير مجهز إلجراء عمليات جراحية .	
• ال توجد شبكة للصرف الصحي .	
• قدم املبنى حيث تعدى عمره خمسون عاماً .	
• جتهيزات املستشفى الفنية ال ترقى لتجهيزات مستشفيات اململكة األخرى .	
• ال يوجد برامج ترفيهية للمرضى املنومني وعدم وجود حراس أمن .	
• ال يوجد مغسلة خاصة ملالبس مرضى األمراض املعدية .	

التوصيات التي تضمنتها الزيارة:
• ضــــــرورة وضــــــع آلية محكمة وصارمة للســــــيطرة علــــــى عزل مرضى اجلذام أو املشــــــتبه 	

بإصابتهم باملرض في مباني منفصلة متاماً عن مراجعي املستشفى لسرعة انتقال املرض.
• ضرورة مقابلة النمو السكاني بتوسعة املستشفى وزيادة عدد األسرة وإنشاء قسم للعناية 	

املركزة .
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• ضرورة تقييم املستشفى من قبل املختصني في املجلس املركزي العتماد جودة املنشآت 	
الصحية.

• ضرورة مراجعة تصنيف درجة املستشفى لكي تطابق واقعها الفعلي.	
• ضرورة االهتمام بالبنية التحتية للمستشفى وإنشاء شبكة للصرف الصحي .	
• لتخدم 	 وجتهيزها  اجلراحية  العمليات  غرفة  إنشاء  من  االنتهاء  في  اإلسراع  ضرورة 

مراجعي املستشفى.
• ضرورة توفير بيئة أكثر أماناً خلدمة املرضى وتقدمي عناية طبية متقدمة.	
• إنشاء وحدة تعقيم لغسيل مالبس املرضى.	
• صرف بدل عدوى للممرضني والفنيني.	
• إنشاء حديقة للمرضى وتوسعة املساحة اخلضراء.	
• القسم 	 وإشراف  رعاية  وذويهم حتت  للمرضى  تأهيلي  اجتماعي  برنامج  ضرورة وضع 

املختص باملستشفى خاصة للمرضى الذين أمضوا فترة طويلة فيها.
متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1433/6/11هـ املوافق 2012/5/2م

أعضاء الوفد :مدرسة أبن رشد20
أ/مونس الرويلي ، أ/عمر املنديل  

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
• االلتقاء بطالب املدرسة والتعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها .	
• اإلجابة عن استفسارات املعلمني والطالب وكيفية التواصل مع اجلمعية.	
• توزيع املطبوعات التعريفية والكتيبات التوعوية على احلضور.	
• الشكر والثناء من قبل إدارة املدرسة واملعلمني والطالب جلهود الوفد الزائر.	

متت الزيارة يف مدينة �شكاكا بتاريخ 1433/6/14هـ املوافق 2012/5/5م

أعضاء الوفد :مدرسة زلوم الثانوية21
أ/مونس الرويلي ، أ/عمر املنديل  

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
• االلتقاء بطالب املدرسة التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها .	
• اإلجابة عن استفسارات  املعلمني والطالب وكيفية التواصل مع اجلمعية.	
• توزيع املطبوعات التعريفية والكتيبات التوعوية على احلضور.	
• الشكر والثناء من قبل إدارة املدرسة واملعلمني والطالب جلهود الوفد الزائر.	

متت الزيارة يف مدينة �شكاكا بتاريخ 1433/6/15هـ املوافق 2012/5/6م
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مدرسة سلطان بن عبد العزيز 22
الثانوية

أعضاء الوفد :
أ/مونس الرويلي ، أ/عمر املنديل  

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
• االلتقاء بطالب املدرسة التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها .	
• اإلجابة عن استفسارات  املعلمني والطالب وكيفية التواصل مع اجلمعية.	
• توزيع املطبوعات التعريفية والكتيبات التوعوية على احلضور .	
• الشكر والثناء من قبل إدارة املدرسة واملعلمني والطالب جلهود الوفد الزائر.	

متت الزيارة يف مدينة �شكاكا بتاريخ 1433/6/16هـ املوافق 2012/5/7م

أعضاء الوفد :مرمى النفايات بحي احلرازات23
د/ حسني الشريف ، د/ طالل قستي 

أ/معتوق الشريف ،  أ/سلطان العامودي 
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة:

• وجود أدخنة متصاعدة من باطن األرض ورائحة كريهة منبعثة منها.	
• وجود حفرة عميقة تستخدم كرجيع للعمائر ومرمى النفايات .	
• انعدام  توفر الهواء النقي والبيئة السليمة .	
• قرب املوقع من األحياء السكنية .	

التوصيات التي تضمنتها الزيارة:
• مخاطبة أمير منطقة مكة املكرمة وأمني محافظة جدة ورئيس املجلس البلدي مبحافظة 	

املواطنني  للحفاظ على صحة  النظامية  اإلجراءات  اتخاذ  منهم بسرعة  والطلب  جدة  
ومنع اتخاذ هذا املكان كرجيع للعمائر والنفايات .

• مخاطبة مدير إدارة الدفاع املدني مبحافظة جدة والطلب منه بسرعة اتخاذ اإلجراءات 	
للحفاظ على صحة املواطنني وإخماد األدخنة املوجودة بباطن األرض.

• مخاطبة مدير فرع الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة مبحافظة جدة والطلب منه 	
احملافظة على الوضع البيئي املذكور باملوقع .

متت الزيارة يف منطقة جدة  بتاريخ 1433/6/30هـ املوافق 2012/5/21م
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أعضاء الوفد :مركز التأهيل الشامل باجلوف 24
د/ طارش الشمري ، أ/مونس الرويلي 

 أ/عمر املنديل ، أ/خليفة املسعر 
املستقبلون:

أ/سالم اجلميد
مدير املركز

د/ فالح الشمري
رئيس قسم العالج الطبيعي 

د/ مصطفى كامل 
عدد من موظفني املركز 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة:
•  االطالع على قسم العالج الطبيعي وعلى جميع املعدات املوجودة بالقسم وآلية العمل 	

واستقبال احلاالت حسب اجلداول املعدة لذلك .
• االطالع على قسم العيادات الطبية داخل املركز واحملتويات الصيدلية .	
• زيارة صالة العالج بالعمل وأطلع الفريق على جميع األعمال املوجودة والتي قام املعاقني 	

باملركز بعملها.
• االطالع على صالة األلعاب الرياضية واملسارح التي يشارك فيها اجلميع .	
• وضع جداول للرحالت اخلارجية وهي ثالث مرات أسبوعياً حسب احلاالت اإلدراكية 	

واحلركية للمعاقني .
• االطالع على قسم احلضانة باملركز وقامت املسئولة عن القسم بإعطاء نبذة مختصرة 	

عن القسم واخلدمات التي يقدمها املركز.
• مت اإلطالع على صاالت الطعام واملطبخ.	

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة:
اإليجابيات :

• مستوى النظافة جيد بوجه عام.	
• أتضح عدم وجود أي قرحة فراش ألي من النزالء حسب إفادة إدارة املركز والعاملني 	

باخلدمات الطبية .
السلبيات :

• تقدميها 	 وأوقات  املقدمة  اخلدمات  بطبيعة  ومعلن  مكتوب  زمني  جدول  توفر  عدم 
كاخلدمات الغذائية والعالجية والترفيهية .

• املكان املخصص لزيارة أولياء النزالء صغير نسبياً، وأوضح مدير املركز أن املبنى اجلديد 	
للمركز واملتوقع االنتهاء منه قريباً تتوفر فيه صاالت استقبال وزيارة أسر النزالء صممت 

بشكل مناسب .
التوصيات التي تضمنتها الزيارة:

• استعجال االنتقال للمبنى اجلديد املخصص للمركز حال انتهائه .	
• العمل على استقرار العاملني باملركز من املوظفني خاصة األخصائيني من املوظفني .	
• أوقات 	 فيه  يوضح  املركز  في  معاق  فرد  لكل  ونشاط  خدمات  جدول  وجود  ضرورة 

فعاليتها  مدى  وتقييم  تقدميها  على  القائمني  وحتديد  اخلدمات  هذه  تقدمي  وأماكن 
بشكل مستمر.

متت الزيارة يف منطقة اجلوف  بتاريخ 1433/7/9هـ املوافق 2012/5/30م
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أعضاء الوفد :مركز التأهيل الشامل للمعاقني25
د/ محمد العوفي ، أ/شرف القرافي 
أ/أحمد الزاحم ، أ/محمد الرحيلي 

هدف الزيارة :
• تقصي حقائق ما مت رصده من مالحظات وما مت استالمه من شكاوى عن الوفيات في 	

مركز التأهيل الشامل للمعاقني .
• الوقوف على حقيقة أوضاع املعاقني ومستوى اخلدمات املقدمة لهم .	

املستقبلون:
أ/ خالد الزغيبي

مدير املركز
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة:

• مناقشة عدد من القضايا منها قضية الوفيات السبعة التي حدثت خالل شهر وقضية 	
هروب النزيل املتوفى )تركي العنزي( حيث ذكر مدير املركز ومشرفة القسم النسائي أن 

جميع الوفيات طبيعية باستثناء املعاق تركي العنزي .
• ومرافق 	 الرياضية  والصالة  الطبية  والعيادات  املشددة  العناية  وغرف  الوحدات  تفقد 

اخلدمات ) صالة تناول الطعام ،غرفة الغسيل والتعقيم ، دورات املياه (
• تقصي حقائق الشكوى املقدمة عن سوء املعاملة مع النزيالت من قبل العاملني باملركز. 	
• نقل معاقي مركز التأهيل الشامل بتبوك إلى مركز التأهيل الشامل باملدينة املنورة.	
• مهام وأدوار املركز جتاه النزالء .	

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة:
اإليجابيات :

• مستوى النظافة ممتاز.	
• وهو 	 املشي  على  وتساعده  املعاق  تناسب  التي  األحذية  يصنع  املركز  في  مصنع  وجود 

املصنع الوحيد في السعودية على مستوى مراكز التأهيل الشامل .
•  مت ابتكار أكثر من جهاز  ساعد بعض املعاقني على املشي مما أدى إلى حتسن وضعهم الصحي.	
• وجود بعض احلاالت في املركز منذ سنوات ولم يصابوا بتقرحات الفراش أو جروح.	
• يحضى النزالء باالهتمام والرعاية واملتابعة من قبل املركز .	

السلبيات :
• نقل عدد 250 معاق من مركز التأهيل الشامل بتبوك دون دعم إضافي .	
• أنابيب 	 توجد  وبعضهم  منها حرجة جداً  وبعضاً  املنقولني صعبة  املعاقني  أغلب حاالت 

طبية بداخل أجسامهم .
• عدم توفر العدد الكافي من الكوادر التشغيلية والفنية والطبية فقد رفض اغلب العاملني 	

التشغيليني والفنيني في مركز تبوك احلضور للمدينة بسبب أن ديانتهم مسيحية ورفض 
بعض أولياء أمور األخصائيات السعوديات احلضور من تبوك للمدينة لظروفهن األسرية 

مما ضاعف العبء على الكوادر في مركز املدينة .
• محدودية استيعاب مركز التأهيل الشامل باملدينة مما أدى إلى تكدس النزالء بعد ضم 	

القادمني من مركز تبوك .
• عدم وجود إدارة للخدمات بحيث تكون مستقلة ومسئولة ملا يطلبه املراجعني من اإلعانات 	

واملنح واإلجراءات التي تقدم للنزيل من تقارير طبية وغيرها حيث أن جميع هذه اخلدمات 
تكون على عاتق اإلدارة .

• عدم وجود إدارة قانونية أو مستشار قانوني متخصص في النظر في مشاكل املوظفني 	
والعاملني والفنيني ومن ثم رفعها إلى الوزارة التخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة جتاههم 

حيث أن جميع هذه املهام تكون على عاتق اإلدارة .
• قلة خدمات العالج الطبيعي من خارج املركز فيحتاج بعض املراجعني من خارج املركز 	

إلى عالج طبيعي يومياً  بسبب شدة الضغط على املركز وزيادة عدد احملتاجني للرعاية .
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التوصيات التي تضمنتها الزيارة:
• مخاطبة وزارة الشؤون اإلجتماعية ألخذ االحتياطات الالزمة في مرحلة إعادة معاقي 	

تبوك إلى املنطقة مع ضرورة توفير إخالء طبي للحاالت الصعبة.
• العبء على مدير املركز وذلك 	 مخاطبة وزارة الشؤون اإلجتماعية في ضرورة تخفيف 

على النحو التالي:
	 زيادة عدد الكادر اإلداري والفني والطبي واستحداث وظيفة نائب مدير أو مساعد مدير .

	 استحداث إدارة خاصة باخلدمات
	 استحداث وظيفة مستشار قانوني أو باحث قانوني للنظر في قضايا املوظفني ومن ثم 

رفعها للوزارة التخاذ الالزم حيالهم .
• ضرورة تنفيذ برامج اجتماعية تؤهل األسر للتعامل مع هذه الشريحة.	
• تدريب من يعملون في مركز التأهيل على مراعاة ظروف املعاقني .	
• القيام بحمالت توعية للتعريف بحقوق املعاق وواجباته.	
• وضع كاميرات داخل الوحدات وتكثيف الفرق الرقابية على مدار الساعة خاصة وان الكثير من 	

املعاقني ال يستطيعون الكالم والتعبير عما يجيش في صدورهم من متاعب وما يتعرضون له .
متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1433/7/16هـ املوافق 2012/6/6م

أعضاء الوفد :سكن عمال النظافة26
د/ محمد السهلي ، أ/محمد كلننت ، أ/عبد الله خضراوي 

املستقبلون:
أ/محمد احلمزي

مدير املجمعات السكنية واألمن والسالمة
نائب مدير املجمعات السكنية واألمن والسالمة

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة:
• تدني مستوى  رواتب العمال والذي ال يتناسب مع ارتفاع تكاليف املعيشة  .	
• تدني الرواتب قد يؤدي إلى مشاكل أمنية واجتماعية وسلوكية منها حتول عمال النظافة 	

إلى التسول وجتميع النفايات وبيعها وترتب على ذلك قصور واضح في مستوى نظافة 
مكة املكرمة .

• مهاجع العمال مكتظة ، عدمية التهوية ، مما يجعلها بيئة مناسبة النتشار األمراض بني العمال .	
• دورات املياه سيئة جداً وانقطاع املاء متكرر .	
• السيما 	 األمراض  انتشار  على  يساعد  مما  مزفلته  وغير  ترابية  الغرف  بني  املمرات 

الصدرية منها .
• عدم وجود أنشطة توعوية وترفيهية تساعد على استثمار وقت فراغ العمال فيما هو مفيد .	

التوصيات التي تضمنتها الزيارة:
• ضرورة رفع رواتب العمال مبا يتناسب مع املستوى االقتصادي ومع قيمة العقد للقضاء 	

على هروبهم من مواقع العمل للتسول أو العمل عند الغير .
• إعادة تنظيم مهاجع العمال وجتديد الفرش حفاظا على الصحة العامة .	
• ضرورة صرف رواتب العمال في موعد محدد معروف لهم في نهاية كل شهر .	
• إيجاد بيئة توعوية ترفيهية للعمال الستثمار وقت الفراغ فيما يفيد .	
• احملافظة على األمن والسالمة داخل السكن ومن ذلك منع الطبخ داخل غرف سكن العمال .	
• اإلسراع في بناء صيدلية املجمع حلفظ األدوية حسب الطرق العلمية .	

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1433/8/26هـ املوافق 2012/7/15م
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أعضاء الوفد :مصليات العيد 27
أ/عادل الثبيتي

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة:
• مصليات العيد ال تلقى عناية واهتماماً من قبل اجلهات املسؤولة ومن بينها مصلى الردف حيث أنه :	

	 مداخله مجرفة و األرض غير مستوية ونتوءاتها كثيرة يصعب جتاوزها من قبل كبار 
السن والنساء واألطفال واملصلني على الكراسي املتحركة .

	 أجهزة الصوت بدائية وغير كافية للوصول إلى بقية املصلى .
	 وجود عبارات خادشة للحياء على السور اخلارجي للمصلى و أرصفته متهالكة .

	 اللوحات اإلرشادية محطمة .
	 عدم وجود فرق للصيانة مما يدل على عدم وجود خطة لدى اجلهة املسئولة إلعداد 

املصليات الستقبال املصلني في يوم العيد مما يعد تعديا على حقوقهم وعدم ضمانها .
• في 	 سوء  بني  متنوعة  مالحظات  وإعداد  للعيد  مصليات  تسعة  على  اجلمعية  وقوف 

النظافة وعدم جاهزية البعض منها ونقص اخلدمات األخرى .
• التوصيات التي تضمنتها الزيارة:	
• ضرورة تنظيم وجتهيز مصليات العيد وتسهيل الوصول إليها وفرشها حفاظاً حلقوق املصلني .	

متت الزيارة يف حمافظة الطائف بتاريخ 1433/9/30هـ املوافق 2012/8/17م

جلنة احلماية التابعة للشؤون 28
الصحية

أعضاء الوفد :
أ/شرف القرافي

املستقبلون:
د/ علي احملمدي 

مدير مستشفى النساء والوالدة
أ/خالد عبد الرحمن

مدير جلنة احلماية األسرية بالشؤون الصحية
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها وتسليم بعضاً من إصداراتها .	
• مناقشة سبل التعاون بني مكتب اجلمعية وجلنة احلماية في املستشفى .	
• مناقشة آليات إحالة احلاالت من اجلهات املختصة إلى جلنة احلماية في املستشفى .	
• مناقشة بعض قضايا العنف األسري .	
• مناقشة أبرز اخلدمات التي تقدمها اللجنة واللوائح التنظيمية لها .	
• مناقشة بعض املوضوعات املتعلقة بحقوق املرأة والطفل وما قامت به اململكة في هذا 	

الشأن ومنها انضمامها إلى اتفاقية  سيداو واتفاقية حقوق الطفل .
• االهتمام الذي توليه احلكومة الرشيدة لضمان الرعاية احلقوقية واإلجتماعية للمواطنني 	

واملقيمني على حد سواء .
• اإلشادة بالتعاون والتجاوب وحسن االستقبال من قبل مدير مستشفى النساء واألطفال 	

في  واجلادة  الصادقة  رغبتهم  على  وتأكيدهم  الصحية  بالشؤون  احلماية  ومدير جلنة 
التعاون فيما يخدم قضايا حقوق اإلنسان .

• التوصيات التي تضمنتها الزيارة:	
• تعزيز التعاون بني جلنة احلماية في الشؤون الصحية ومكتب اجلمعية.	
• التأكيد على حق ضحايا العنف في توفير الرعاية  الصحية واحلماية اإلجتماعية والقانونية .	
• العمل على تبادل اخلبرات فيما يخدم قضايا العنف األسري.	

متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1433/10/18هـ املوافق 2012/9/4م
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أعضاء الوفد :حي الفيصلية )5(29
د/ حسني الشريف ، د/ طالل قستي 
 د/ عمر حافظ ، أ/رياض القحطاني 

هدف الزيارة :
تلقى فرع اجلمعية بجدة شكوى من سكان احلي تتضمن معاناتهم من سوء اخلدمات املقدمة لهم .

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة:
• وجود حفر كبيرة وبعض املستنقعات واملجاري في املدخل الرئيسي للحي حالياً .	
• وجود رائحة كريهة مستمرة جراء تكدس النفايات في بعض املناطق في احلي .	
• وجود عدد من صهاريج الصرف الصحي و صهاريج املياه الصاحلة للشرب بداخل شوارع 	

احلي .
• وجود عدد كبير من مخلفات املباني امللقاة بشكل عشوائي في بعض األراضي الفضاء .	
• املشاريع 	 بسبب  وضيق  والغربية  الشرقية  اجلهة  من  للحي  واحد  مدخل  إال  يوجد  ال 

التطويرية حول احلي .
• أدى ضيق مدخل احلي إلى وجود صعوبة بالغة في وصول السيارات إلى داخله األمر 	

الذي يؤدي إلى تأخر وصول اجلهات ذات العالقة في حال حدوث أي طارئ من حريق 
أو انهيار للمباني .

• بعض الشوارع حتتاج إلعادة سفلته .	
• قرب بعض األحياء العشوائية من احلي مما يؤدي إلى التأثير على احلالة األمنية باحلي .	
• وجود عمالة غير نظامية في احلي .	

التوصيات التي تضمنتها الزيارة:
• مخاطبة أمانة جدة والطلب منها بسرعة اتخاذ اإلجراءات النظامية للحفاظ على صحة 	

املواطنني وتوجيه من يلزم ملنع اتخاذ هذا املكان كرجيع للعمائر والنفايات وللنظر في 
شوارع احلي ومياه الصرف فيه .

• اإلجراءات 	 اتخاذ  بسرعة  منه  والطلب  جدة  البلدي مبحافظة  املجلس  رئيس  مخاطبة 
للحفاظ على صحة املواطنني ومتابعة أوضاع احلي .

• مخاطبة مدير إدارة املرور مبحافظة جدة والطلب منه سرعة اتخاذ اإلجراءات املناسبة 	
للتأكد من عدم مخالفة الصهاريج املتواجدة بداخل احلي .

• مخاطبة مدير الشرطة مبحافظة جدة وطلب مالحظة احلي من النواحي األمنية .	
متت الزيارة يف منطقة جدة بتاريخ 1433/10/25هـ املوافق 2012/9/11م

أعضاء الوفد :مستشفى امللك فهد30
د/ محمد العوفي ، أ/شرف القرافي  
أ/خالد الدعجان ، أ/محمد الرحيلي 

املستقبلون:
أ/عبد احلميد شحاتة

مدير املستشفى
أ/أمين الصيدالني
مدير العالقات العامة

هدف الزيارة :
تقصي حقائق ما تلقاه وما رصده مكتب اجلمعية من تظلمات بعض ملواطنني ضد 

اخلدمات والرعاية الصحية املقدمة في مستشفى امللك فهد .
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أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة:
• ضعف الطاقة االستيعابية للمرضى في املستشفى ونقص في عدد األسرة في أقسام 	

التنومي ووجود بعض املرضى في قسم الطوارئ .
• نقص الكوادر الطبية املؤهلة حيث يوجد فقط 7 أطباء 4 منهم في القسم الرجالي و3 	

في القسم النسائي ويبلغ عدد املمرضني 80 ممرضا موزعني على ثالث مناوبات جلميع 
األقسام ويشرف ممرض واحد فقط في الفترة املسائية على 25 مريضا.

• املبنيني وعدم مناسبة األسرة 	 الكلى في كال  نقص شديد في عدد أسرة مركز غسيل 
وكراسي الغسيل للمرضى وسوء التهوية في املركز .

• تعطل التكييف وضعفه في مركزي غسيل الكلى وبعض األقسام الداخلية ووجود إشكالية 	
في املصاعد .

• في 	 التنومي  غرف  وأغلب  الكلى  غسيل  مركز  في  النظافة  مستوى  في  شديد  تدني 
املستشفى .

• عدم مناسبة األغذية املقدمة للمرضى أثناء فترة الغسيل حلالتهم الصحية حيث يوجد 	
البعض منهم مرضى سكر .

• غرف االنتظار اخلاصة باملرافقني ملرضى الغسيل الكلوي غير مناسبة إطالقاً .	
• سوء الصيانة لدورات املياه وعدم نظافتها .	
• ندرة األجهزة الطبية ونقص األدوية في مركز مرضى السكر .	
• ضعف الطاقة االستيعابية في ثالجة املوتى حيث يوجد فيها 36 رف فقط .	
• إجراء 	 اتخاذ  يتم  ولم  شهرا  عشر  إحدى  منذ  موجودة  املوتى  ثالجة  في  اجلثث  بعض 

بشأنها .
• عدم وجود لوحات إرشادية في جميع األقسام توضح حقوق املريض وواجباته .	
• وجود هبوط ارضي في قسم الكلى وحاجته إلى الترميم .	

التوصيات التي تضمنتها الزيارة:
• مخاطبة اجلهات ذات العالقة مبا مت رصده من مالحظات واملطالبة باملعاجلة العاجلة 	

كرامته  له  يحفظ  بشكل  الصحية  الرعاية  في  املواطن على حقه  يسرع حصول  بشكل 
اإلنسانية .

• إصالح وضع املستشفى الذي ال يتناسب مع ما تبذله الدولة من أموال طائلة لالرتقاء 	
مبستوى اخلدمات الصحية التي تقدمها للمواطنني وفق ما نصت عليه املادة )3( من 

النظام السعودي الصحي السعودي )تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية (.
• العمل على توفير كادر طبي مؤهل من أطباء وممرضني يتناسب مع عدد املرضى السيما 	

أن القسم الواحد يحتاج إلى 120 ممرضاً من اجل متابعة عدد املراجعني الذي يصل إلى 
أكثر من 450 مريضاً في اليوم الواحد في قسم الطوارئ .

• إنشاء مبنى جديد لقسم الكلى والعمل على ترميم املبنى احلالي حتى يتم إنشاء املبنى 	
اجلديد .

• إيجاد حل جذري ملشكلة التكييف واملصاعد .	
• إيجاد مستشفى رديف السيما وان احلاجة تتطلب أكثر من مستشفى واحد حلل األزمة 	

واملشكلة التي تواجهها أقسام املستشفى أو العمل على توسيع املستشفى بشكل اكبر .
• مضاعفة عدد األسرة .	
• العمل على توفير املزيد من أدراج ثالجة املوتى والذي يبلغ عددهم في مستشفى امللك 	

فهد 136 درجاً .
متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1433/10/29هـ املوافق 2012/9/16م
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أعضاء الوفد :دارّي الضيافة التابعني لبر جدة31
أ/نورة التومي ، أ/هالة مهدلي

املستقبلون :
أ/فائقة توفيق

مديرة الدار
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة:

• مت تخصيص الدار لكبيرات السن السعوديات .	
• يوجد لكل نزيلة غرفة مستقلة مرفق بها دورة مياه .	
• يوجد صاالت الستقبال الزوار في كل دور .	
• واألصدقاء 	 األقارب  واستقبال  العائلية  للزيارات  باخلروج  للنزيالت  الدار  إدارة  تسمح 

كذلك عند رغبة النزيلة اإلقامة لدى أبنائها خالل فتره ال تتعدى أربعة أشهر حتى ال يتم 
طي قيدها بالدار .

• يتم مراعاة اشتراطات السالمة في املبنى حيث انه مت توفير مخارج طوارئ في كل دور 	
وطفايات حريق .

• مت تصميم الدار بحيث يراعي كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة بتوفير املصاعد 	
ومقابض حديديه للمشي بجميع املمرات . 

• وجود عيادة وطبيبة ملتابعة الوضع الصحي للنزيالت يومياً .	
• إقامة النشاطات الترفيهية والرحالت بشكل أسبوعي .	
• ثناء النزيالت على حسن تعامل اإلدارة وتوفير سبل الراحة لهن وسماع متطلباتهن .	

متت الزيارة يف منطقة جدة بتاريخ  1433/11/1هـ املوافق 2012/9/17م

سجن برميان32
)سجن اإلصالحية – السجن 

العام (

أعضاء الوفد :
د/ حسني الشريف ، د/ طالل قستي ، أ/معتوق الشريف 

 أ/حسام املالكي ، أ/نورة التومي ، أ/ليلى حلواني
املستقبلون :
أ/فايز إسحاق
مدير سجون جدة

أ/أحمد الشهراني
مدير سجن اإلصالحية

أ/علي القرني
مدير السجن العام

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة على سجن الرجال :
اإليجابيات :

• سجن اإلصالحية جيد جداً .	
• مستوى األكل والتشميس واخلدمات الصحية في السجون جيد .	
• املدرسة مقبولة من حيث املبنى واملعلومات .	
• معاملة أفراد األمن والضباط مع جميع املسجونني جيده .	
• يجري العمل على جتهيز مصنع داخل السجن العام و توفر مخبز .	
• وجود 8 عنابر جديدة على وشك االنتهاء مما سيقلل التكدس .	
• تعاون إدارة السجن مع أعضاء الوفد وتسهيل مهمتهم أثناء الزيارة .	
• واجلهود 	 للسجناء  املقدمة  اخلدمات  لتحسني  اجلهود  بذل  على  السجن  إدارة  حرص 

إلى خفض  أدى  الدرن مما  القضاء على مرض  قبلها في  املبذولة من  الكبيرة  اجلهود 
نسبة اإلصابة به .
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السلبيات :
• ارتفاع أسعار البوفيه .	
• طول مواعيد مستشفى امللك فهد .	
• انقطاع املاء عن السجناء .	
• تكدس العنابر وارتفاع نسبة السجناء غير السعوديني .	
• طول مدة النظر في بعض قضايا السجناء لدى اجلهات القضائية .	
• صعوبة توكيل محامني من قبل بعض النزالء من املوقوفني واملخالفني لنظام اإلقامة .	
• مشكلة مجهولي الهوية .	
• غياب السفارات عن متابعة مساجينهم غياب تام باستثناء السفارة الفلبينية .	
• السجن يحتاج لدعم طبي من الكوادر املؤهلة  وزيادة عدد أفراد األمن .	

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة على سجن النساء :
اإليجابيات :

• حسن املعاملة من قبل منسوبات السجن جتاه السجينات .	
السلبيات :

• ارتفاع عدد السجينات الغير سعوديات .	
• قدم املبنى .	
• طول مدة انتظار القضايا لدى اجلهات املختصة .	
• نقص اخلدمات الطبية وعدد الكادر الطبي في العيادة غير كافي .	

التوصيات التي تضمنتها الزيارة:
• ضرورة سرعة اجناز املشاريع القائمة والتي من ضمنها إنشاء عدد من العنابر وتطوير 	

العيادة الطبية .
• ضرورة تفعيل اتفاقية اململكة مع بعض الدول من حيث تبادل السجناء .	
• ضرورة تفعيل التفتيش القضائي في السجون .	
• زيادة عدد أعضاء دائرة الرقابة على السجون التابعة لهيئة التحقيق واإلدعاء العام  من 	

اجل التواصل مع السجناء .
متت الزيارة يف منطقة جدة بتاريخ 1433/11/8هـ املوافق 2012/9/25م

أعضاء الوفد :املدرسة السابعة املتوسطة33
أ/دعد عمران ، أ/ليلى حلواني

املستقبلون :
أ/زينب الكنوي

مديرة املدرسة
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

• رفضت مديرة املدرسة مقابلة وفد اجلمعية لعدم وجود أمر من وزارة التعليم .	
متت الزيارة يف منطقة جدة بتاريخ 1433/11/17 هـ املوافق 2012/10/3م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

أعضاء الوفد :دار )الزهراء( التابع جلمعية البر34
أ/دعد عمران ، أ/ليلى حلواني

املستقبلون :
أ/جنالء اليامي
مديرة جمعية البر
أ/أمل العمري

مسئولة العالقات العامة
أ/منال الشعالن

مسؤولة قسم املساعدات
أ/سهام فيصل

مسؤولة شؤون األبناء
أ/أمال بوقري

مسؤولة قسم تنمية املوارد
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة:

• حسن الضيافة وحسن أخالق املشرفات و اإلداريات .	
• وجود مكان مخصص للصالة .	
• وجود برامج ووسائل ترفيهية .	
• غرف املعيشة نظيفة ومرتبة .	
• وجبات الطعام مقدمة من التموين العربي .	

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1433/12/27 هـ املوافق 2012/11/11م
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ثالثًا : مشاركات اجلمعية

نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

مشاركة احلملة مركز التنمية اإلجتماعية1
امليدانية للتصدي 
للعنف األسري 

“ نحو بيئة أسرية 
آمنة ومستقرة ”

                                                                                                                     

املشاركون :
األميرة/عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

رئيس مجلس إدارة برنامج األمان األسري الوطني
أ/رهام أبو حسان

رئيسة القسم النسائي ملركز التنمية اإلجتماعية 
أ/لطيفة أبو نيان

املديرة العامة لإلشراف النسائي 
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

أ/اعتماد السنيدي
اجلهات املشاركة في احلملة :

برنامج األمان األسري 
املديرية العامة للسجون )قسم اخلدمة اإلجتماعية( 

إدارة احلماية اإلجتماعية 
وزارة التربية والتعليم )وحدة اخلدمات اإلرشادية بإدارة 

توجيه وإرشاد الطالبات( 
اجلهات املشاركة في املعرض :

جمعية رعاية الطفولة
جلنة التنمية األهلية بوسط وجنوب الرياض

مركز اإلرشاد االجتماعي 
املديرية العامة للسجون

برنامج األمان األسري الوطني
وزارة التربية والتعليم

اللجنة الوطنية لتنمية الطفولة
اإلدارة العامة للحماية اإلجتماعية

األمانة العامة للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات
جمعية مودة للحد من الطالق 

جمعية الوفاء اخليرية
جمعية واعي

أبرز احملاور التي تضمنتها احلملة :
• بعض 	 طالب  قبل  من  الوطني  بالنشيد  احلملة  افتتحت 

املدارس في األحياء املقصودة .
• عرض تعريفي بأعمال وأهداف مركز التنمية اإلجتماعية .	
• قيام الباحثــــــة القانونية بجولة علــــــى جميع أركان اجلهات 	

املشــــــاركة مت خاللها تقدمي املشــــــورة القانونية للحاضرات 
والتعريف باجلمعية.

• توزيع عدد من املنشورات اخلاصة باجلمعية .	
• تثمني مشاركة اجلمعية في املعرض التوعوي .	

عقدت احلملة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1433/1/1هـ 
املوافق 2011/11/26م
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أهم ما بحث وعنوانها 

ندوة نادي اجلوف األدبي2
“تطور حقوق 
اإلنسان في 
السعودية ”

املشاركون :
د/ علي الرويشد 

مدير فرع هيئة حقوق اإلنسان باجلوف
أ/فواز اجلعفر

مساعد مدير عام التربية والتعليم مبنطقة اجلوف
أ/صالح الصاعدي  

مدير الندوة
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :
د/ عبد الرحمن العناد ، أ/مونس الرويلي 

أبرز احملاور التي تضمنتها الندوة :
• التأكيد على أن الدولة حتمي حقوق اإلنسان وفق الشريعة 	

اإلسالمية ومنها احلقوق اإلجتماعية واحلقوق األساسية 
السياسية .

• تطور حقوق اإلنسان في اململكة تطوراً ايجابياً ملحوظاً.	
• احلديث عن نشأة العديد من األنظمة  والتي منها )نظام 	

احملاماة ، نظام االستئناف ، نظام املرافعات الشرعية(.
• ذكر أمثلة على املمارسات اخلاطئة التي يقوم بها البعض 	

ضد املرأة.
• التأكيــــــد على أن اجلمعيــــــة الوطنية حلقوق اإلنســــــان في 	

اململكة هي جمعية أهلية مستقلة وغير حكومية .
• اجلمعية 	 بها  تقوم  التي  واالجنازات  للمهام  سرداً  تقدمي 

مبنطقة اجلوف.
• توزيع نشرات توعوية وعدد من إصدارات اجلمعية.	
• تلقي مداخالت من احلضور.	
• تكرمي املشاركني وشكرهم على حضورهم .	

عقدت الندوة يف منطقة اجلوف  بتاريخ 1433/1/11هـ 
املوافق 2011/12/6م

ملتقى مركز باحثات لدراسات املرأة 3
“املرأة السعودية 
مالها و ما عليها ”

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

د/ مفلح القحطاني ، د/ نوره العجالن 
أ/ثريا شيخ  ، املستشار/خالد الفاخري 

أبرز احملاور التي تضمنها امللتقى :
• اإلجتماعية 	 املكاسب  لرفع  احلثيث  السعي  على  التأكيد 

واالقتصادية والصحية للمرأة السعودية.
• مع 	 لتتوافق  والتنظيمات  التشريعات  في  التجديد  أهمية 

التغيرات اإلجتماعية التي يشهدها املجتمع. 
• اإلسالمية 	 الشريعة  في  املرأة  حقوق  على  الضوء  تسليط 

من خالل األنظمة املعمول بها في اململكة وسد الفجوة بني 
الواقع االجتماعي وتلك األنظمة .

• مت خالل امللتقى طرح العديد من الرؤى واألفكار ومناقشات 	
قدمها املشاركون واملشاركات .
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نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

التوصيات التي تضمنها امللتقى  :
• من 	 واالستفادة  والطفل  املرأة  حلقوق  عليا  هيئة  إنشاء 

جتارب الدول في ذلك املجال .
• التركيز على أهمية العناية باملطلقات ، وخاصة التي تعول 	

أطفالها .
• من 	 النفقة  واستقطاع   ، لهم  سكن  بتوفير  املطلق  إلزام   

راتب الزوج .
• بالبت 	 واإلسراع  األسرة  بقضايا  تختص  محاكم  إنشاء 

في قضايا املرأة وحتديد مدة زمنية لها ومتابعة تنفيذها 
ومعاقبة املتسبب في تأخيرها .

• في 	 البحثية  والكراسي  املراكز  في  املرأة  مشاركة  ضرورة 
إدراجها  إلى  إضافة   ، احلكومية  واملؤسسات  اجلامعات 
أحوال  دراسة  بعد  العقاري  البنك  من  املستفيدين  ضمن 

املتقدمات .
• عن 	 األب   فيها  يتخلف  التي  القضايا  عالج  إلى  الدعوة 

اإلبالغ عن الوالدة بقبول تبليغ األم بشهادة أحد األقارب 
مع دراسة احلالة، وتفعيل حق األم في املوافقة على دخول 

ابنها املدرسة .
•  النظر في أحقية التجنيس ملن آباؤهم ال يحملون اجلنسية 	

السعودية .
• تبني اإلعالم التعريف بحقوق املرأة التي حفظتها الشريعة 	

اإلسالمية والقوانني الدولية .
عقد امللتقى يف منطقة الريا�ض بتاريخ 15-1433/1/16هـ 

املوافق 10-2011/12/11 م

مشاركة مستشفى القطيف املركزي   4
“اليوم العاملي 

للمعاقني”

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

أ/غازي الوهابة
أبرز احملاور التي تضمنتها املشاركة:

• اإلنسان 	 حلقوق  الوطنية  اجلمعية  باسم  ركن  تخصيص 
التركيز  وكان  اجلمعية  إصدارات  من  مبجموعة  وتزويده 
بشكل اكبر على إصدار اجلمعية “ حقوق املعاق” الذي مت 

توزيعه على جميع احلضور واجلهات املشاركة.
• والرجال 	 النساء  من  املعاقون  قبل  من  والثناء  الشكر 

الذي  اإلصدار  هذا  على  وحصولهم  الطالعهم  واألطفال 
ينص على حقوقهم التي ينشدونها.

عقدت امل�شاركة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1433/1/17هـ  
املوافق  12/ 12 /2011م
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أهم ما بحث وعنوانها 

اإلدارة املعنية بحقوق اإلنسان بجامعة 5
الدول العربية

مشاركة 
“ بعثة املراقبة إلى 

سوريا ”

املشاركون :
د/ عبد الرحمن العناد ، د/ إبراهيم السليمان

أبرز احملاور التي تضمنتها املشاركة :
• أعمال 	 جميع  لوقف  الكامل  التنفيذ  مدى  ورصد  مراقبة 

السكنية  واألحياء  املدن  في  كان  مصدر  أي  من  العنف 
السورية.

• التأكد من اإلفراج عن املعتقلني بسبب األحداث الراهنة.	
• من 	 املسلحة  املظاهر  جميع  وإخالء  سحب  من  التأكد 

املدن واألحياء السكنية التي شهدت أو تشهد املظاهرات 
وحركات االحتجاجات.

• التحقق من منح احلكومة السورية  رخص االعتماد لوسائل 	
اإلعالم العربية والدولية، والتحقق من فتح املجال أمامها 

للتنقل بحرية في جميع أنحاء سورية وعدم التعرض لها.
• غير 	 املنظمات  مع  والتنسيق  االتصال  حرية  للبعثة   

من  تراه  من  ومع  احلكوميني،  املسئولني  ومع  احلكومية 
األحداث  من  املتضررين  وعائالت  والشخصيات  األفراد 

الراهنة.
• للبعثة حرية احلركة الكاملة وحرية إجراء ما تراه مناسباً 	

من زيارات واتصاالت ذات صلة باملسائل املتعلقة مبهامها 
وإطار وأساليب عملها املتعلقة بتوفير احلماية للمواطنني 

العزل، وذلك بالتنسيق مع احلكومة السورية.
• التحقق من التزام السلطات السورية بتطبيق بنود مبادرة 	

اجلامعة العربية الهادفة إلى وضع حد للعنف املنتشر في 
األراضي السورية .

عقدت امل�شاركة يف جامعة الدول العربية بتاريخ 
1433/2/1هـ املوافق 2011/12/26م

اجتماعهيئة حقوق اإلنسان6
“التعريف باجلهات 
احلكومية املختصة 

بحاالت العنف”

املشاركون :
األميرة / نورة بنت عبد العزيز آل سعود

مديرة القسم النسوي في أمارة منطقة الرياض
د/ أسماء خميس

مدير عام الضمان االجتماعي
د/ موضي الزهاني

رئيس قسم اخلدمة اإلجتماعية بوزارة الشؤون اإلجتماعية
أ/لطيفة أبو نيان

مدير عام اإلشراف االجتماعي النسائي التابع لوزارة الشؤون اإلجتماعية
أ/حصة الصليح

مديرة األقسام النسائية في إدارة األحوال املدنية
أ/هيا الناصر

مديرة إدارة التوجيه واإلرشاد بالرياض
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نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

أ/ماجدة العبيد
رئيسة وحدة اخلدمات اإلرشادية بإدارة التوجيه واإلرشاد

أ/حصة الفارس
مدير إدارة الصحة املدرسية بالرياض

أ/أمل احلواري
منسقة جلنة احلماية من العنف واإليذاء مبجمع األمل للصحة النفسية 

واملندوبة عن مديره العام
أ/فاطمة الشهري

مديرة قسم اخلدمات اإلجتماعية ببرنامج األمان األسري الوطني
أ/سهام املعمر

املستشارة واملشرفة على أعمال اإلدارة في الفرع النسوي لهيئة حقوق 
اإلنسان

أ/جنالء اجلمعان
رئيسة قسم الشكاوى في الفرع النسوي لهيئة حقوق اإلنسان

أ/أروى الصيخان
رئيسة قسم دعم الطفولة في الفرع النسوي لهيئة حقوق اإلنسان

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :
د/ نوره العجالن ، أ/اعتماد السنيدي

أبرز احملاور التي تضمنها االجتماع :
• العنف من جميع 	 املقدمة حلاالت  التعرف على اخلدمات 

اجلهات.
• عرض إجراءات وآليات العمل مع حاالت العنف .	
• اقتراح آليات عمل مناسبة بهدف حماية احلاالت املعنفة 	

وحفظ حقوقها .
• إلى 	 اللجوء  وعدم  املتزوجات  املعنفات  مشاكل  استعراض 

اجلهات املختصة إلنصافهن خوفا من الطالق وتداعياته .
• تشخيص 	 أهمية  و  املعنفة  للحاالت  املعنوي  الدعم  أهمية 

األخصائيني لدى اجلهات للحاالت وحتديد إن كانت معنفة 
أم غير ذلك .

التوصيات التي تضمنها االجتماع :
• دعم جلنة احلماية اإلجتماعية بجهاز امني .	
• من 	 مكونه  اإلجتماعية  احلماية  للجنة  تابعة  دائرة  إنشاء 

التامة  السرية  منهج  تنتهج  نفسيني  وأخصائيني  أطباء 
للتصدي  العام  واالدعاء  التحقيق  بهيئة  مباشرة  ومرتبطة 
حلاالت االعتداء اجلنسي املصنف من حاالت العنف والذي 

غالبا ما يكون مصاحب بعنف جسدي .



نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

• بكيفية 	 تعريفهم  تهدف  بدورات  واألفراد  الضباط  إحلاق 
هذا  في  املتبعة  واإلجراءات  العنف  بالغات  مع  التعامل 

الشأن .
• إنشاء هيئة عليا لألسرة .	
• إيجاد طبيبات نساء في املدارس .	
• التوعية بكيفية احلماية من التحرش والعنف بشكل عام .	
• ربط اجلهات املشتركة بقاعدة بيانات واحدة .	

عقد االجتماع يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1433/2/15هـ 
املوافق 2012/1/9م

مشاركة الشؤون الصحية7
“ اليوم العاملي 

لاليدز”

املشاركون:
د/ سناء فلمبان

مدير عام برنامج االيدز في وزارة الصحة
د/ معتوق شيخون

مدير مستشفى امللك سعود
طالب وطالبات اجلامعات ومنسوبي وزارة الصحة وعدد من 

اجلهات ذات العالقة
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

د/ طالل قستي
أبرز احملاور التي تضمنتها املشاركة :

• مطالبة مجلس الشورى بإقرار مسودة مشروع نظام مرضى 	
اإليدز، واملقدم من قبل اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 

والذي رفعته للمقام السامي.
• والبالغ عددها خمسة عشر 	 النظام  مناقشة مواد مسودة 

مادة.
• حــــــث اجلهــــــات املختصة في حــــــال ترحيــــــل املصابني غير 	

الســــــعوديني إلى بلدانهم أو أي بلد آخر يختارونه ، االلتزام 
بضرورة ضمان حصولهم على العالج الالزم حتى مغادرتهم 

البالد.
• مناقشة حق املصاب بعدم منعه من السفر وعدم منعه من 	

كافة حقوقه اإلجتماعية والسياسية واالقتصادية واملدنية 
وخصوصاً حقه في متابعة تعليمه .

• أهمية تعاون اجلهات ذات العالقة   من أجل مكافحة مرض 	
االيدز وبيان وسائل انتقاله وطرق الوقاية منه واحلث على 

جتنبه.
• الصحة 	 وزارة  في  مكتب  أو  وطني  مركز  بإنشاء  املطالبة 

للوقاية من األمراض السارية تختص بالتثبت من اإلصابة 
بفيروس االيدز وعالج املرضى املصابني.



99 التقرير السنوي التاسع للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

• مناقشة شرط فحص االيدز في التوظيف واملطالبة بإلغائه 	
باستثناء التوظيف في القطاعني الصحي والعسكري. 

• وإدخالهم 	 املجتمع  في  املصابني  دمج  أهمية  على  التأكيد 
لسوق العمل .

• تلك 	 يخالف  من  ومعاقبة  باملجان  املصابني  املرضى  عالج 
األنظمة باحلبس مدة ال تزيد عن 6 أشهر ، وغرامة تصل 
انه  يعلم  5 سنوات لكل من  ، والسجن  إلى 50 ألف ريال 

مصاب ويتسبب بنقله إلى اآلخر .
• حث وزارة الصحة على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لفحص 	

القادمني إلى البالد بقصد اإلقامة  .
عقدت  امل�شاركة يف منطقة جده بتاريخ 1433/2/17 هـ  

املوافق 2012/1/11 م

مشاركة جمعية مودة8
برنامج “احلاضنة 
القانونية لألحوال 

الشخصية”

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

د/ نوره العجالن 
أبرز احملاور التي تضمنتها املشاركة :

• واقع الوضع الراهن ملعاجلة العنف األسري في اململكة .	
• للعمل 	 والشريعة  القانون  خريجات  تهيئة  على  العمل 

كمستشارات قانونيات في مجال األحوال الشخصية.
• التعريف باجلهات املختصة ذات العالقة واملخولة بالتعامل 	

مع قضايا العنف األسري في اململكة .
عقدت  امل�شاركة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1433/2/20هـ 

املوافق 2012/1/15م

مشاركة منطقة اجلوف 9
“مهرجان الزيتون 

السنوي”

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

د/ طارش الشمري ، أ/مونس الرويلي 
أبرز احملاور التي تضمنتها املشاركة :

• عرض فيديو خاص عن اجلمعية وأهدافها وأنشطتها .	
• توزيع منشورات وإصدارات اجلمعية .	
• االستماع لتساؤالت زوار الركن اخلاص باجلمعية .	

عقدت  امل�شاركة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1433/2/23هـ 
املوافق 2012/1/18 م
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أهم ما بحث وعنوانها 

جمعية التوعية والتأهيل االجتماعي 10
»واعي«

منتدى 
“الرياض 

االجتماعي األول”

املشاركون:
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

د/ مفلح القحطاني 
أبرز احملاور التي تضمنها املنتدى :

• واقتراح 	 وحتليلها  اإلجتماعية  املشاكل  ابرز  على  الوقوف 
احللول العلمية لها.

• دراسة القضايا اإلجتماعية ذات البعد االستراتيجي املؤثرة 	
في التنمية اإلجتماعية .

• االطالع علــــــى التجارب احملليــــــة واإلقليميــــــة املتميزة في 	
الشأن االجتماعي .

• تفعيــــــل مبدأ احلوار والشــــــراكة بــــــني القطاعات واجلهات 	
املعنية باملجال االجتماعي .

• مناقشــــــة قضايا الطالق و العنوسة واملشــــــاكل التي تعاني 	
منها األسر السعودية .

التوصيات التي تضمنها املنتدى :
• إنشاء أمانة عامة للمنتدى تتولى متابعة التوصيات وتعمل 	

على التحضير والتنسيق للمنتديات القادمة مقرها جمعية 
التوعية والتأهيل االجتماعي .

• ليتولى 	 لألسرة  األعلى  املجلس  بإنشاء  التعجيل  ضرورة 
احلكومية  اجلهات  بني  اجلهود  وتنسيق  األسري  الشأن 

وغير احلكومية ذات العالقة بقضايا األسرة .
• تشجيع املقبلني على الزواج للحصول على تدريب وتأهيل 	

في مجال احلياة األسرية قبل إمتام عقد الزواج
• توظيف وسائل اإلعالم واالتصال املختلفة في نشر الوعي 	

بالتحديات التي تواجه األسر وسبل التعامل معها بالتنسيق 
مع اجلهات ذات االختصاص .

• توعية األسر بالتعامل األمثل مع تقنيات االتصال احلديثة 	
لتدعيم الترابط األسري.

• تعزيز دور األسرة للقيام بوظيفتها املناطة بها في التنشئة 	
السليمة ألفرادها وجعلها بيئة جذابة.

• حث مؤسسات املجتمع على غرس وتدعيم القيم األسرية 	
املنبثقة من تعاليم الدين اإلسالمي .

• وعالج 	 األسرة  تنمية  في  األحياء  مراكز  دور  تفعيل 
مشكالتها.

• وتنظيمها 	 األسرية  االستشارات  مراكز  إنشاء  في  التوسع 
وتطويرها ملواجهة املشكالت والتحديات األسرية.

• توظيف املنهج املدرسي لتمكني األسرة من القيام بوظائفها	
• من 	 املزيد  ليحقق  دوره  وتفعيل  الطالبي  املرشد  تأهيل 

التواصل والتكامل بني املدرسة واألسرة. 
• سن التشريعات واألنظمة التي حتمي األسرة ونشرها بني 	

أفراد املجتمع.
عقد املنتدى يف منطقة الريا�ض بتاريخ  28- 1433/3/29 

هـ املوافق 20- 2012/2/21 م
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مشاركة جامعة جازان11
“معرض الكتاب 

الثاني ”

املشاركون :
األمير/ محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود

أمير منطقة جازان
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

د/ أحمد البهكلي  
أبرز احملاور التي تضمنتها املشاركة :

• توزيع منشورات وإصدارات اجلمعية .	
• االستماع لتساؤالت زوار الركن اخلاص باجلمعية .	

متت امل�شاركة  يف منطقة جازان بتاريخ 27-1433/4/8هـ 
املوافق 19-1 /2012/3 م

 ندوة جامعة جازان 12
“ثقافة حقوق 

اإلنسان” 

املشاركون :
د/ حسن احلازمي

وكيل اجلامعة للشؤون األكادميية 
عدد من الطالب وطالبات اجلامعة واملهتمني باجلانب 

احلقوقي 
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

د/ أحمد البهكلي 
أبرز احملاور التي تضمنتها الندوة :

• التعريف مبفهوم مبادئ العمل احلقوقي بالعالم .	
• احلديث عن دور اإلسالم في حفظ حقوق اإلنسان من قبل 	

والدته واهم واجبات اآلباء واألبناء .
• دور اجلمعية في حماية انتهاكات حقوق اإلنســــــان وتعديل 	

بعض الســــــلوكيات املنافية حلقوق اإلنســــــان واملشاركة في 
الدراســــــات واألبحــــــاث من بينها الدراســــــات التــــــي تتعلق 
باألحــــــكام البديلة لعقوبة الســــــجن والكفالة والوقوف على 
مدى انســــــجام وتطابــــــق اللوائح واألنظمة فــــــي اململكة مع 

مبادئ حقوق اإلنسان واإلعالن العاملي .
• دور اململكة الفعال واملؤثر في نشر الوعي بحقوق اإلنسان 	

الشريعة  أحكام  ضوء  في  تطبيقها  بضمان  واإلسهام 
اإلسالمية إضافًة إلى أنها عضواً موقعاً على وثيقة حقوق 

اإلنسان الصادرة عن هيئة األمم املتحدة  .
• االستماع ملداخالت الطالب وتساؤالتهم  .	

عقدت الندوة  يف منطقة جازان بتاريخ 1433/4/11 هـ 
املوافق 2012/3/4 م
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املنتدى اخلليجي الثاني للمؤسسات الوطنية 13
حلقوق اإلنسان 

منتدى
“ املؤسسات 

الوطنية في تعزيز 
حقوق اإلنسان – 
جتارب وطنية ”

املشاركون :
د/ يحيى املنذري

رئيس مجلس الدولة العماني 
عدد من أعضاء احلكومة العمانية

أعضاء مجلسي الدولة والشورى في عمان
عدد من مؤسسات املجتمع املدني بالسلطنة واملؤسسات 

احلكومية ذات العالقة 
جلان وطنية خليجية وعربية حلقوق اإلنسان
األمانة العامة لدول مجلس التعاون اخلليجي

بعض املنظمات الدولية املعنية في مجال حقوق اإلنسان 
عدد من األكادمييني واملختصني والباحثني في املجال 

احلقوقي
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

د/ مفلح القحطاني ، د/ محمد الفاضل
أبرز احملاور التي تضمنها املنتدى :

• بني 	 اإلنسان  حقوق  ثقافة  وترسيخ  نشر  على  احلرص 
أوساط املجتمع .

• املجتمع 	 مع  الثقة  وبناء  الشفافية  مبدأ  تعزيز  على  العمل 
املدني .

• والعربية 	 اخلليجية  الدول  في  الوطنية  املؤسسات  دور 
والعاملية في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان .

• إيجاد آلية تعاون مشتركة بني املؤسسات الوطنية حلقوق 	
اإلنسان واألمم املتحدة في نفس املجال .

التوصيات التي تضمنها املنتدى :
• تعزيز مفاهيم احلقوق اإلنسانية وحمايتها في مختلف دول 	

العالم .
• الوطنية 	 اللجان  لعمل  اجلغرافي  النطاق  توسيع  وجوب 

حلقوق اإلنسان في دول اخلليج من خالل فتح فروع لها 
خارج املراكز الرئيسية.

• في ممارستها 	 الوطنية  اللجان  استقاللية  تأصيل  ضرورة 
لدورها في دعم وتعزيز حقوق اإلنسان .

• مجلس 	 دول  في  الوطنية  املؤسسات  بني  العالقات  توثيق 
التعاون وتقوية آليات التنسيق بني مؤسسات حقوق اإلنسان 

الوطنية واملجتمع املدني .
• عند 	 بالرعاية  األولى  والفئات  باملسنني  االهتمام  ضرورة 

وضع برامج تعزيز وحماية حقوق اإلنسان .
• اإلنسان 	 ثقافة حقوق  مناهج  لتفعيل  عملية  وسائل  إيجاد 

في املدارس واجلامعات .
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• عمل دراســــــة ميدانية ملعرفة اآللية املناســــــبة لنشــــــر ثقافة 	
حقوق اإلنســــــان وتشــــــجيع الدراســــــات املقارنــــــة والبحوث 

املتعلقة بحقوق اإلنسان .
• تشجيع ثقافة احلوار بني فئات املجتمع املختلفة واللجان 	

الوطنية حلقوق اإلنسان .
• ضرورة نشر ثقافة حقوق اإلنسان بني كافة شرائح املجتمع 	

)مواطنني ومقيمني( ومخاطبتهم مبا يتناسب مع ثقافتهم 
ولغاتهم املختلفة .

• متناول اجلميع 	 املعلومات وجعلها في  وجوب تسهيل نشر 
خصوصاً وسائل اإلعالم .

• االهتمام باملواقع االلكترونية اخلاصة باملؤسسات الوطنية 	
حلقوق اإلنسان وذلك من خالل حتديث البيانات وعرضها.

• التأكيد على املسؤولية اإلجتماعية للقطاع اخلاص ودورها 	
املهم فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان في املجتمع.

عقد املنتدى يف مدينة م�شقط بتاريخ 18- 1433/4/19 هـ
املوافق 11-2012/3/12 م

 ندوة  البرنامج الثقافي في معرض الكتاب 14
“ ثقافة احلقوق” 

املشاركون :
د/ فريدة بناني
د/ فوزية البكر

د/ فوزية باشطح
أ/عبد العزيز السويد

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :
د/ صالح اخلثالن 

أبرز احملاور التي تضمنتها الندوة :
• تطور ثقافة حقوق اإلنسان عاملياً ومحلياً.	
• االهتمام 	 العاملية ومدى  ثقافة احلقوق  أبعاد  احلديث عن 

بها.
• مناقشة دور اإلرادة اإلصالحية التي تبناها خادم احلرمني 	

الشريفني في تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان .
• دور اجلمعية في مراقبة ورصد انتهاكات حقوق اإلنسان أياً 	

كان مصدرها ، واملساهمة في تعديل التشريعات القائمة ، 
و االهتمام مبلف املوقوفني امنياً وملف البدون . 

• نشر ثقافة حقوق اإلنسان من خالل إقامة اجلمعية لعديد 	
من الفعاليات كالندوات واحملاضرات وورش العمل .

• حقوق 	 ثقافة  لترسيخ  مجانية  حقوقية  مطبوعات  توزيع 
اإلنسان .

عقدت الندوة  يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1433/4/19 هـ 
املوافق 2012/3/12 م
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مشاركةالشؤون الصحية15
“ اليوم العاملي 

للخدمة 
اإلجتماعية ”

                                                                                                                     

املشاركون :
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

الشؤون اإلجتماعية 
جمعية اإلحسان الطبية اخليرية 

دار احلنان لرعاية األيتام
عدد من األخصائيني واألخصائيات االجتماعيني من 

اجلهات احلكومية واألهلية واخليرية
أبرز احملاور التي تضمنتها املشاركة :

• ركن 	 قبل  من  توعويه  وكتيبات  مطويات  و  نشرات  توزيع 
اجلمعية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان .

عقدت امل�شاركة يف منطقة جازان بتاريخ 24 - 26 
/1433/4 هـ املوافق  17 - 2012/3/19 م

مشاركةمستشفى امللك فهد اجلامعي باخلبر16
“ اليوم العاملي 

للخدمة 
اإلجتماعية حتت 
عنوان : نعمل معاً 
لنتعلم من بعضنا ”

املشاركون :
مركز األمير سلطان لتأهيل املعاقني

مركز األميرة جواهر ملشاعل اخلير بالدمام
جمعية السرطان السعودية

جمعية “إيثار” لتنشيط التبرع باألعضاء
مركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام
مركز التأهيل الشامل لإلناث بالدمام

اجلمعية اخليرية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقية “ بناء”
جمعية فتاة اخلليج اخليرية النسائية

مركز التعليم اخلاص
اجلمعية اخليرية للمتعافني من املخدرات واملؤثرات العقلية

جمعية لتوعية والتأهيل االجتماعي 
اجلمعية اخليرية ملكافحة التدخني

جمعية »جود« النسائية اخليرية بالدمام
اجلمعية السعودية للتوحد

جمعية وئام اخليرية
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

أ/غازي الوهابه ، أ/مها اللوميي
أبرز احملاور التي تضمنتها املشاركة :

• ركن 	 قبل  من  توعويه  وكتيبات  مطويات  و  نشرات  توزيع 
اجلمعية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان .

• االستماع لتساؤالت زوار الركن اخلاص باجلمعية .	
عقدت امل�شاركة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 25 - 27 

/1433/4 هـ املوافق  18 - 2012/3/20 م
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معرض مجمع الراشد17
اإلدارة العامة 

للتربية والتعليم 
“يوم التوحد 

العاملي”

املشاركون 
جامعة الدمام

اإلدارة العامة للتربية والتعليم باملنطقة الشرقية 
اإلدارة العامة للشئون اإلجتماعية باملنطقة الشرقية

مجمع األمل للصحة النفسية بالدمام 
جمعية املعاقني باملنطقة الشرقية

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :
أ/جمعة الدوسري ، أ/غازي الوهابة 
أبرز احملاور التي تضمنها املعرض :

• ركن 	 قبل  من  توعويه  وكتيبات  مطويات  و  نشرات  توزيع 
اجلمعية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان .

• االستماع لتساؤالت زوار الركن اخلاص باجلمعية .	
• تثمني دور اجلمعية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان .	

عقد املعر�ض يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 12- 1433/5/14 هـ  
املوافق  4 -2012/4/6 م

ورشة عملهيئة حقوق اإلنسان18
“ مكافحة االجتار 

بالبشر”

املشاركون :
أ/بدر با جابر

األمني العام للجنة الدائمة ملكافحة االجتار بالبشر في هيئة حقوق 
اإلنسان 

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :
د/ نورة العجالن ، املستشار/خالد الفاخري 

أ/ثريا شيخ ، أ/اعتماد السنيدي
أبرز احملاور التي تضمنتها الورشة:

• مناقشة البعد الدولي واإلقليمي ملكافحة االجتار بالبشر و 	
طرق الوقاية واحلماية منة ووسائل مكافحته .

• توضيح مفهوم االجتار بالبشر .	
• انضمام اململكة إلى اتفاقية ميثاق الرق املوقعة في جنيف 	

بالبشر  عام 1926م وإقرار قانون موحد ملكافحة االجتار 
بالتعاون مع دول مجلس التعاون اخلليجي في قمة املجلس 

. 27
• معاقبة كل من يقوم باالجتار البشري بالسجن مدة ال تزيد 	

عن 15 عاماً وبغرامة مالية ال تزيد عن مليون ريال .
عقدت الور�شة  يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1433/5/29 هـ 

املوافق 2012/4/21 م
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ورشة عملهيئة حقوق اإلنسان19
“ مكافحة االجتار 

بالبشر”

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

أ/مها اللوميي ، أ/غازي الوهابة                                                            
أ/فاطمة اخلردواي                

أبرز احملاور التي تضمنتها الورشة:
• البعد الدولي واإلقليمي ملكافحة  االجتار باألشخاص.	
• العربية 	 اململكة  في  باألشخاص  االجتار  جرائم  مكافحة 

السعودية والوقاية واحلماية منه واملالحقة القضائية .
• مناقشة وسائل مكافحة جرائم االجتار باألشخاص .	
• إنشــــــاء قاعــــــدة بيانــــــات وطنية شــــــاملة ملكافحــــــة االجتار 	

باألشخاص .
• اإلعــــــالن بان جرمية االجتار باألشــــــخاص تعد من أشــــــد 	

الظواهر اإلجرامية بشــــــاعة ألنها متتهن اإلنسان وكرامته 
هذا اإلنســــــان الــــــذي خلقه الله في أحســــــن تقومي بصرف 
النظــــــر عن جنســــــه ولونه ودينــــــه من هنا يأتي اســــــتهجان 
هــــــذه اجلرمية من قبل املجتمعات اإلنســــــانية بشــــــكل عام 
واملجتمعات العربية واإلســــــالمية بشــــــكل خاص فهي متثل 
انتهاكاً خطيراً ألبســــــط معايير حقوق اإلنسان والسيما في 
صورها احلديثة املتعلقة باالســــــتغالل اجلنسي  واستخدام 
األطفال والنســــــاء عبر احلدود للترويج املالي عبر الوسائل 
املختلفة مثل: العمل القســــــري ، نزع األعضاء ، وغيرها من 

املمارسات غير األخالقية .
عقدت الور�شة  يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1433/6/1 هـ 

املوافق 2012/4/21 م

مشاركةمجمع الدمام الطبي 20
“ اليوم العاملي 

للخدمة 
اإلجتماعية ”

املشاركون :
إدارة الصحة النفسية واإلجتماعية ) الشؤون الصحية 

باملنطقة الشرقية(
أقسام اخلدمة اإلجتماعية مبجمع الدمام الطبي

هيئة حقوق اإلنسان 
املديرية العامة للشئون اإلجتماعية باملنطقة الشرقية

مكتب األشراف النسائي االجتماعي 
رعاية األيتام واملؤسسات اإليوائية

وحدة احلماية اإلجتماعية 
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

أ/فاطمة اخلرداوي ، أ/مها اللوميي
أبرز احملاور التي تضمنتها املشاركة :

• تقدمي اإلرشاد النفسي واالجتماعي واخلدمي للمستفيدين 	
وكيفية  تناسبهم  التي  املساندة  البرامج  خالل  من  وذلك 

الوصول إليها واستخدامها في املؤسسات املختلفة .
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• مســــــاعدة الفئات املســــــتهدفة على االســــــتفادة من برامج 	
وخدمــــــات مؤسســــــات الرعايــــــة اإلجتماعية كاًل بحســــــب 
احتياجاته ومســــــاعدة الفئات احملتاجة ملواجهة مشــــــاكلها 

بطرق فعالة تضمن لها العيش الكرمي.
• إيضــــــاح الرؤية املتمثلة في بناء مجتمع متالحم متماســــــك 	

مكتســــــب للتغيرات اإليجابية ، ومشــــــارك رائد في الرعاية 
اإلجتماعية.

• تعزيز الشــــــعور باملســــــؤولية اإلجتماعية لــــــدى كافة فئات 	
املجتمع.

• الرد على استفسارات احلضور .	
التوصيات التي تضمنتها املشاركة :

• االهتمام بتنمية العاملني في مجال اخلدمات اإلجتماعية 	
وتبني بدافعاتهم.

• بجودة 	 لهم  اخلدمات  وتقدمي  املستفيدين  رضا  كسب 
وكفاءة.

• كل 	 مسؤولية  اإلجتماعية  الرعاية  بأن  املجتمعية  الشراكة 
فئات املجتمع.

• الوضوح واملصداقية هما أساس التعامل .	
• مميز 	 طابع  ذات  اإلجتماعية  اخلدمات  تقدمي  يكون  أن 

وفعال وذلك للوصول إلى األهداف اإلستراتيجية املمتثلة 
في :

	 إعــــــالء مفهــــــوم املســــــؤولية املجتمعية وتعزيــــــز التكامل 
بــــــني املؤسســــــات احلكومية واالرتقــــــاء بجــــــودة اخلدمات 

اإلجتماعية.
رضا  لكسب  املجتمعي  الدمج  وتفعيل  باألداء  االرتقاء   	

املستفيد.
عقدت امل�شاركة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 23 /1433/6 هـ 

املوافق  2012/5/14 م

مشاركةهيئة الصحفيني السعوديني21
“ مراقبه انتخابات 
هيئة الصحفيني 

السعوديني”

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

د/ مفلح القحطاني ، د/ نورة العجالن ، د/ صالح الشريدة 
د/عبد اخلالق آل عبد احلي، أ/سهيلة زين العابدين

أ/ثريا شيخ ، املستشار/خالد الفاخري
أبرز احملاور التي تضمنتها املشاركة:

• سير االنتخابات ووصفها بأنها سلسة ومرنة في تنظيمها 	
كما اتسمت بالشفافية والنزاهة.

• اإلشارة إلى أن العملية اإللكترونية للتصويت في االنتخابات 	
آلية  هي الطريقة املتبعة ولم يكن هناك احتجاجات على 

التصويت وطريقة االنتخابات .
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• بإشراف 	 متت  واالقتراع  التصويت  على  اإلشراف  عملية 
ومتابعة كاملة من قبل جلنة مستقلة متاما عن الصحفيني 

والتي كان من ضمنها عدد من أعضاء اجلمعية.
• أبدت اجلمعية  أملها بأن تعمم جتربة الهيئة في انتخاباتها 	

مبدأ  ويكرس  يعزز  ومبا  املدنية  املؤسسات  جميع  في 
الشفافية الذي تأمل أن يسود جميع مؤسسات الدولة.

عقدت امل�شاركة  يف منطقة الريا�ض  بتاريخ 1433/6/26 
هـ املوافق 2012/5/17 م

مشاركةإدارة الشؤون الصحية22
معرض رسوم 

األطفال
 “ حماية الطفل من 

العنف واإليذاء”

املشاركون :
د/ حسن الشعبي

مدير مستشفى امللك فهد املركزي
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

عدد من أعضاء  فرع اجلمعية بجازان
أبرز احملاور التي تضمنها املعرض:

• القيام بجولة على املعرض الذي احتوى على رسومات 40 	
طفاًل من مرضى األنيميا املنجلية وبعض األطفال املرضى 

اآلخرين و أطفال املدارس.
• توزيع الهدايا التذكارية للجهات املشاركة  .	
• توزيع عدد كبير من مطبوعات اجلمعية.	
• حضي جناح اجلمعية بالشكر والثناء من الزوار .	

عقد املعر�ض  يف منطقة جازان  بتاريخ 1433/8/12 هـ 
املوافق 2012/7/2 م

محاضرةجامعة امللك سعود للعلوم الصحية23
“ الشباب ومسؤولية 

احملافظة على 
الوحدة الوطنية”

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

د/ عبد الرحمن العناد
أبرز احملاور التي تضمنتها احملاضرة :

• خالل 	 من  الشباب  لدى  الوطنية  الوحدة  مفهوم  تأصيل 
احلوار  وتوظيف  باملجتمع  االهتمام  على  الشباب  حتفيز 
يدور حولهم مع  ما  مع  والتفاعل  ونشر احملبة  والوسطية 

نبذ العنف واالختالف .
• تركيبة 	 في  الشباب  يشغله  الذي  العريض  احليز  مراعاة 

سكان اململكة مما يستوجب التعامل بحكمة ووعي من قبل 
املؤسسات العامة مع هذه الفئة من املجتمع .

• 	 ، التعليم  من  األساسية  بحقوقهم  الشباب  معرفة  أهمية 
العناية الصحية ، اخلدمات البلدية .
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• واإلجتماعية 	 والتثقيفية  الترفيهية  املراكز  غياب  أثر 
والسياسية  واألخالقية  النفسية  املشكالت  تأصيل  في 

والثقافية لدى الشباب . 
• ضعف دور األسرة في تنشئة الشباب وقلة وعيهم بأهمية 	

املشاركة في احلياة العامة .
• حقوقهم 	 صيانة  في  والدولة  املجتمع  مؤسسات  مسؤولية 

وتوفير الظروف املناسبة لهم وإيجاد فرص العمل حتى ال 
توظف طاقتهم بطريقة خاطئة .

• ذكــــــر مهددات الوحــــــدة الوطنية والتي منها ) االنقســــــام ، 	
الطائفيــــــة ، القبليــــــة ، املنطقية ، الشــــــعور بفقدان األمن ، 

الشعور بعدم حتقيق العدالة( .
عقدت املحا�شرة  يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1433/11/8هـ  

املوافق 2012/9/24 م

ملتقىهيئة حقوق اإلنسان24
“ حقوق الطفل 
ودور وسائل 

اإلعالم” 

املشاركون:
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

أ/معتوق الشريف
أبرز احملاور التي تضمنها امللتقى :

• من 	 األطفال  حلماية  قانون  إصدار  في  اإلسراع  ضرورة 
العنف .

• بحقوق 	 تهتم  التي  املجتمع  في  التوعوية  برامج  تكثيف 
وواجبات األطفال .

• تضمني تلك الواجبات و احلقوق في املناهج الدراسية .	
• التعاون بني اجلهات احلقوقية واجلهات 	 إيجاد املزيد من 

ذات العالقة لتقدمي اخلدمات لألطفال املعنفني .
• ضرورة فرض قوانني على وسائل اإلعالم ملراعاة خصوصية 	

األطفال املعنفني وتطبيقها على ارض الواقع.
• العمــــــل على تثقيف األطفال في كيفية حماية أنفســــــهم من 	

العنــــــف وتعريفهم  باجلهات التي يجــــــب أن يلجئوا لها في 
حال تعرضهم له .

• ضــــــرورة فــــــرض قوانــــــني على وســــــائل اإلعــــــالم مبراعاة 	
خصوصية األطفال املعنفني وتطبيقها على ارض الواقع .

عقد امللتقى يف منطقة جده بتاريخ 20-1433/11/21 هـ  
املوافق 6-2012/10/7 م
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مشاركةمركز امللك عبد الله الثقافي25
 اللقاء السابع 

ملديري ومديرات 
مكاتب الضمان 

االجتماعي  “تفعيل 
البرامج املساندة”

املشاركون :
األمير/ فهد بن بدر بن عبد العزيز آل سعود

أمير منطقة اجلوف
د/ يوسف العثيمني

وزير الشؤون اإلجتماعية 
أ/محمد العقال

وكيل وزارة الشؤون اإلجتماعية
مجلس الشورى

وزارة الشؤون البلدية والقروية
وزارة العمل 

الشركة السعودية للكهرباء
الهيئة العامة للسياحة واآلثار

مجلس الغرف التجارية السعودية
جامعة امللك سعود
مصرف الراجحي 

عدد من اجلهات احلكومية واخلاصة ذات العالقة مع قطاع 
الضمان االجتماعي

عدد من مديري مديرات مكاتب الضمان االجتماعي 
ومديري املستقبل

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :
د/ طارش الشمري 

أبرز احملاور التي تضمنها اللقاء :
• و دور اإلسالم في 	 اإلنسان في اإلسالم  التعريف بحقوق 

إقامة العدل واملساواة للبشر كافة .
• اإلنسان 	 أن  للشريعة حيث  اإلنسانية  النزعة  احلديث عن 

هو محور الشريعة .
• الثالث 	 اإلسالم  في  اإلنسان  حقوق  جوانب  استعراض 

)املادي ، الروحي ، العقلي ( .
• الشريعة اإلسالمية وهي 	 ذكر مصادر حقوق اإلنسان في 

القرآن والسنة النبوية وحجة الوداع .
• الفرق بني املفهوم اإلسالمي والغربي حلقوق اإلنسان حيث 	

أن مصدر حقوق اإلنســــــان في اإلســــــالم رباني وأساســــــها 
التكرمي اإللهي و مصدر حقوق اإلنســــــان في الغرب بشري 

وأساسها فكرة احلق الطبيعي .
• مناقشة حقوق املتهم وحقوق السجني وحقوق املعاق ودور 	

رجل األمن في حماية األطفال من العنف .
• مناقشة القضايا املعاصرة املتعلقة بحقوق اإلنسان .	
• املراجعــــــة الســــــنوية للعمــــــل الضمانــــــي إداريــــــاً وميدانياً 	

واستشرافيا .
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• تعزيزها 	 وبالتالي  والتفوق  التميز  مواضع  عن  الكشف 
وتعميمها.

• تبيان مواضع القصور ومن ثم معاجلتها وتالفيها .	
• املشاركة في جلسة حتت عنوان )تكامل جهود الضمان مع 	

الشركاء في مجال البرامج املساندة بجمعية تراحم وجلنة 
أواصر واجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان ( .

• أهمية توفير خدمات الضمان االجتماعي لألفراد واألسر 	
املستحقة لتلك اخلدمات والتي ستساهم في رفع مستوى 
الدعم  تكامل  أن  كما  الشعور في احلصول على حقوقهم 
الضمان  بوكالة  ممثال  احلكومي  القطاع   بني  والتعاون 
االجتماعي ومؤسسات املجتمع املدني من جمعيات حقوقيه 

وخيريه يصبح مطلبا لتحقيق هذا الهدف .
• وخدمات 	 أهداف  بني  مشتركة  قواسم  هناك  أن  إيضاح 

وبرامج وكالة وزارة الشؤون اإلجتماعية للضمان االجتماعي 
وتوجهات وأهداف كثيرة من مؤسسات املجتمع املدني في 
اململكة ولكي تترجم تلك القواسم إلى عمل فعلي فال بد 
من إيجاد آليات وأساليب لتفعيل وتنظيم العمل املشترك 

والتي منها :
	 اللقاءات الدورية وورش العمل املشتركة بني وكالة الضمان 

االجتماعي ومؤسسات املجتمع املدني ذات العالقة .
	 تبادل املعلومات بني وكالة الضمان االجتماعي ومؤسسات 

املجتمع املدني .
للطرفني  ممثلني  طريق  عن  سواء  املشترك  التنسيق   	
ونوعية  فعالية  ولزيادة  اجلهود  لتوحيد  مشتركة  جلان  أو 
اخلدمات املقدمة لألفراد حتقيقا الحتياجاتهم وحقوقهم .
بخدمات  العالقة  ذات  والدراسات  بالبحوث  القيام   	
منها  متوفر  هو  ما  وتعميم  االجتماعي  الضمان  وبرامج 

للجهات واملؤسسات ذات العالقة .
لدى  احلقوقية  والثقافة  الوعي  لزيادة  املشترك  العمل   	
األفراد لالستفادة املثلى من خدمات الضمان االجتماعي .

وتبادل  والتنسيق  التعاون  تعزيز  على  املستمر  العمل   	
اخلبرات والتجارب مبا يخدم تطوير معايير وآليات تقدمي 
برامج وخدمات الضمان االجتماعي ملستحقيها ورفع كفاءة 
األداء مبا يضمن توفير اخلدمة املناسبة في الوقت واملكان 

املناسبني . 
• األسر 	 منتجات  و  أعمال  لعرض مناذج من  أقامة معرض 

مختلف  في  االجتماعي  الضمان  يدعمها  التي  املنتجة 
احلرف واملهن .

عقد اللقاء  يف منطقة اجلوف بتاريخ 23-1433/11/24 هـ 
املوافق 8-2012/10/9 م
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معرض1
  » أنا إنسان إذن لي 

حقوق الثاني « 

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

أ/عبد الله خضراوي ، أ/شاكر العبدلي
أ/آمال الصابري ، أ/جنوى احلربي

أبرز احملاور التي تضمنها املعرض :
• تقدمي عروض مسرحية لألطفال و تقدمي املسابقات التوعوية التثقيفية املوجهة للنساء 	

والرجال .
• تقدمي عروض مرئية مختلفة عن العنف األسري ، وحقوق الطفل .	
• توزيع كتيب غصون الرحمة على إدارة التربية والتعليم مبكة املكرمة .	
• احلضور املكثف لألطفال وتعرفهم على حقوقهم من خالل مسابقة “ اعرف حقوقك 	

ولونها “ من خالل توفير ركن خاص لهم .
• نشر ثقافة حقوق اإلنسان .	
• التعريف باجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان من خالل املعرض وتوزيع مطبوعاتها .	
• التفاعل االيجابي من احلضور وثنائهم على فكرة املعرض .	

التوصيات التي تضمنها املعرض :
• االستمرار في إقامة معارض مشابهة بشكل دوري ملا لها من تأثير فعال في نشر ثقافة 	

حقوق اإلنسان وتعريف املجتمع بدور اجلمعية احليوي وأهدافها النبيلة .
• تشجيع القطاع اخلاص على رعاية أنشطة اجلمعية املختلفة .	

عقد املعر�ض يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1433/1/13هـ املوافق 2011/12/8م

محاضرة مبناسبة اليوم العاملي 2
حلقوق اإلنسان

»حقوق اإلنسان في السنة النبوية«

املشاركون :
د/ محمد النجيمي

عضو هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية 
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

د/ سالم العوفي
مدير الندوة

أبرز احملاور التي تضمنتها احملاضرة :
• التعريف بحقوق اإلنسان في اإلسالم وأهميتها والفرق بني حقوق اإلنسان والقوانني 	

الوضعية .
• أبرزت 	 النبوية  السنة  أن  حيث  الطاهرة  النبوية  السنة  في  اإلنسان  حقوق  تطبيقات 

تشريعات لم تذكرها الهيئات املعاصرة املعنية بحقوق اإلنسان .
• خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة وركز فيها على حرمة الدماء ، وحقوق 	

املرأة ، وحرمة الربا ملا فيه استغالالً للمحتاجني من الناس .
• التركيز على حقوق الطفل في اإلسالم مع بيان أن الشريعة اإلسالمية قد تفوقت على 	

القوانني الوضعية بشكل كامل وجلي .
• تطبيق حقوق اإلنسان في املجاالت التي سبق ذكرها في أنظمة اململكة العربية السعودية .	

عقدت املحا�شرة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1433/1/15هـ املوافق 2011/12/10م
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امللتقى األول  حلملة 3
»أطفال وأمهات يرسمون حقوقهم » 

املشاركون :
د/ سمية آل شرف 

أخصائية نفسية من جامعة أم القرى 
أ/فردوس العبالي

مديرة الروضة
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

أ/آمال الصابري 
أبرز احملاور التي تضمنتها احلملة :

• شرح مفهوم حقوق اإلنسان وحقوق الطفل خاصة .	
• توعية شرائح املجتمع املختلفة بأهمية حقوق الطفل ونوعية املشكالت التي تصل إلى 	

مقر اجلمعية وآلية العمل معها .
• 1996م 	 فبراير  في  اململكة  إليها  انضمت  التي  الطفل  حقوق  اتفاقية  ببنود  التعريف 

وحتفظت على املواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية .
• الطرق الصحيحة إلشباع  احلاجات النفسية الفسيولوجية والسيكولوجية لألطفال  ، 	

والنتائج السلبية املترتبة على عدم اإلشباع .
• إلقاء الضوء على بعض أهم املشكالت السلوكية التي يعاني منها األطفال في مرحلة 	

الطفولة املبكرة واملتأخرة مع إعطاء حلول سريعة وبسيطة وعامة لكيفية التعامل معها 
والوقاية منها .

• فتح باب النقاش واحلوار مع األمهات واملعلمات والقائمات برعاية األطفال .	
•  استعراض مجموعة من مظاهر العنف وبعض املشكالت التابعة له والتي يعاني منها 	

املجتمع املكي حيث أنها ال توجد إحصائية دقيقة .
• احلديث عن نسب انتهاك حقوق األطفال والنساء مبكة املكرمة ، حيث أنها نسب غير 	

معروفه أو باألحرى غير معلنة وكثير من احلاالت ال يتم الكشف عنها .
• النبت 	 دوحة  روضة  إدارة  قبل  من  الفعالية  هذه  في  املشاركات   احملاضرات  تكرمي 

الصالح وشكرهم على جهودهم املبذولة للمساهمة في نشر ثقافة حقوق اإلنسان .
التوصيات التي تضمنتها احلملة :

• مثل 	 التربوية  املؤسسات  وتفعيلها في مختلف  امللتقيات  مثل هذه  استمرارية  ضرورة 
الروضات واملدارس واجلامعات واملعاهد حتى حتقق األهداف املرجوة منها ، ولضمان 

الوصول إلى أفراد مجتمع مثقفني يعرفون حقوقهم فيبحثون عنها .
عقدت احلملة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1433/2/3هـ املوافق 2011/12/28م

االحتفال باليوم العاملي حلقوق 4
اإلنسان مبجمع الراشد

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

د/ عبد اجلليل السيف ، أ/جمعة الدوسري ، أ/مها اللوميي 
أ/عبد الله آل رمضان ، أ/فاطمة اخلردواي ، أ/غازي الوهابه

أبرز احملاور التي تضمنها االحتفال :
• التعريف باجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان من خالل توزيع مطبوعاتها .	
• التفاعل االيجابي من احلضور نساء ورجال .	
• اإلجابة على استفسارات احلضور .	

عقد االحتفال يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1433/2/4هـ  املوافق  2011/12/29م
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دورة تدريبية مبناسبة اليوم العاملي 5
للمرأة بعنوان 

»حقوق املرأة وإجراءات التقاضي في 
احملاكم الشرعية «

املشاركون :
أ/خالد أبو راشد

محامي ومستشار قانوني بشركة الدار العاملية للمحاماة
أ/جهان قربان

مستشارة القانونية 
موظفات من الشؤون اإلجتماعية

هيئة حقوق اإلنسان
شرطة محافظة جدة

منسوبات جامعة امللك عبد العزيز
خريجات قسم القانون

بعض موظفات اجلمعيات اخليرية 
إعالميات ببعض الصحف 

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :
د/ حسني الشريف ، أ/نورة التومي

أبرز احملاور التي تضمنتها الدورة:
• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها .	
• إجراءات التقاضي في احملاكم في قضايا اخللع والطالق والزيارة والنفقة واحلضانة 	

والعضل.
• اخلاص 	 القطاع  في  الوظيفية  وحقوقها  اإلرث  في قضايا  املرأة  احلديث عن حقوق 

واحلكومي وحقوقها في ممارستها التجارة ومتلك العقارات .
• اإلجابة على استفسارات احلضور .	

عقدت الدورة  يف منطقة جدة بتاريخ 4-1433/4/5هـ املوافق 8-2012/3/9م

»ملتقى6
حواري التمييز العنصري«

املشاركون :
د/ زيد الفضيل 

باحث إعالمي 
د/ عايض الزهراني

وكيل كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر في جامعة الطائف
د/ فائقة بدر 

عضو هيئة تدريس في جامعة امللك عبد العزيز 
أ/سعيد السريحي

ناقد
د/ أمين كرمي

طبيب مبستشفى احلرس الوطني
أ/سوزان املشهدي 

كاتبه إعالمية
د/ توفيق السيف 

كاتب إعالمي
د/ محمد عطية

عضو جمعية تقريب املذاهب واألديان
د/ حمود أبو طالب

كاتب إعالمي
وعدد من أعضاء مجلس الشورى وعدد من األكادمييني واإلعالميني .
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من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :
د/ حسني الشريف ، د/ أحمد البهكلي ، د/ طالل قستي 
 د/ عمر حافظ ،  أ/سليمان الزايدي ، أ/معتوق الشريف 

أبرز احملاور التي تضمنها امللتقى :
• عدم 	 ثقافة  بنشر  تختص  التي  الالزمة  والنظامية  القانونية  اآلليات  وضع  مناقشة 

التمييز على أساس اللون أو الدين أو العرق .
• توعية جهات املجتمع واجلهات الرسمية بأهمية احترام وتعزيز نبذ العنصرية .	
• وجوب االطالع واالستفادة من جتارب الدول الغربية واحلاجة إلى وجود هيئة للقضاء 	

وتشجيع شرائح  الدولة  نفقة  على  القانوني  لالسترشاد  مكاتب  ووجود  التمييز  على 
املجتمع كل في مجاله لتعليم الناس حقوقهم .

• احلديث عن التمييز العنصري واألجانب حيث أن الدين املجتمعي هو سبب التمييز 	
العنصري ووجوب إيجاد بديل لنظام الكفيل الن الكفالة متثل صورا حديثة للعبودية .

• مناقشة التمييز في مجال التعليم وانتقاد بيئة ومنهج التعليم وضرورة تدريب املعلم .	
• موروث 	 عن  ناجت  املرأة  التمييز ضد  وان  واألسري  االجتماعي  التمييز  عن  احلديث 

ثقافي والتنشئة اإلجتماعية ، وضرورة وأد التفضيل والتمييز بني األبناء على أساس 
اجلنس والعمر .

• التمييز 	 أشكال  جميع  على  القضاء  مجال  في  املبذولة  الدولية  اجلهود  إلى  التطرق 
العنصري والتي لم يتم تفعيل البعض منها على أرض الواقع .

• العالج 	 بإلغاء  واملطالبة  القرارات  تعززه  وملموس  واقع  املرأة  ضد  الصحي  التمييز 
يخالف  وهذا  املال  ميتلك  ملن  الصحة  أن  على  ويدل  البشر  بني  متييز  ألنه  املدفوع 

النظام األساسي للحكم .
• التأكيد على دور وزارة اإلعالم في ترسيخ هذه املناهضة في كافة وسائل اإلعالم.	

التوصيات التي تضمنها امللتقى :
•  إعداد دراسة مستفيضة للواقع االجتماعي ملعرفة واقع التمييز العنصري في املمارسة 	

واإلجراءات ومدى التزام اجلهات احلكومية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان واالتفاقيات 
التي صادقت عليها اململكة في هذا اخلصوص .

• اإلسراع في إصدار نظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية لفتح املجال للجمعيات املدنية 	
املتخصصة مثل اجلمعيات التي تهتم بحقوق الطفل و األخرى التي تهتم باملرأة وغيرها.

• التمييز 	 مظاهر  حول  التقارير  من  مبزيد  اإلنسان  الوطنية حلقوق  اجلمعية  مطالبة 
العنصري في املجتمع وإجراءات بعض األجهزة احلكومية .

• ضرورة توضيح صورة اإلسالم احلقيقية ومناهضته للعنصرية وترسيخه الدائم لكرامة 	
اإلنسان مع أهمية اشتمال خطب اجلمعة لهذا املوضوع وان األصل في األمة الوحدة 

وعدم االنقسام .
• اإلعالم 	 وسائل  كافة  في  املناهضة  هذه  ترسيخ  في  اإلعالم  وزارة  دور  على  التأكيد 

وسائل  أهمية  على  يؤكد  اإلعالمي  للتعامل  شرف  مليثاق  تبنيها  ضرورة  وخصوص 
اإلعالم ودورها التنموي والوطني في مناهضة التمييز وترسيخ حقوق اإلنسان .

• تنقيح املقررات الدراسية من كل بواعث انتهاكات حقوق اإلنسان من مفردات وكلمات 	
املعلمني على  تقوض ثقافة حقوق اإلنسان إن وجدت مع األخذ في االعتبار تدريب 
مفاهيم حقوق اإلنسان لترسيخها في نفوس النشء مع اإلسراع في إصدار مفردات 
تعنى بحقوق اإلنسان لتدريسه في كافة مراحل التعليم سواء في منهج مستقل أو من 

خالل املناهج األخرى . 
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• ضرورة ترسيخ قيم املواطنة واستحداث اآلليات الكفيلة بتعزيز التوازن بني احلقوق 	
والواجبات اجتاه الوطن واملواطن وان الوالء دوما للوطن ، مع ضرورة إعادة النظر في 

شروط منح اجلنسية لألجانب املقيمني إقامة نظامية ولفترات زمنية طويلة جداً .
• وضع اآلليات التي حتد من التمييز العنصري في مجال الصحة مبا يتماشى مع النظام 	

األساسي للحكم .
• االقتصادية 	 باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد  الدوليني  العهدين  على  املصادقة 

واإلجتماعية والثقافية والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية .
• تذليل العقبات للمرأة واألجانب في القضاء وإعادة النظر في اآلليات واإلجراءات فيما 	

يتعلق بالقبول في السلك القضائي .
• إعادة النظر في التعسف في استخدام سلطات الولي للحد من حقوق املرأة النظامية 	

والشرعية .
• مراجعة بعض اإلجراءات التي متييز بني الرجل واملرأة كالطلب منها معرف الستكمال 	

إجراءاتها في بعض الدوائر احلكومية رغم حصولها على البطاقة الوطنية .
• التأكيد على أهمية األسرة كنواة للمجتمع وأحد داعمي مناهضة التمييز على نطاق 	

املجتمع .
• ضرورة األخذ بالدراسة التي قدمتها اجلمعية حول عالقة العامل وصاحب العمل مع 	

أهمية إلغاء نظام الكفيل .
• التأكد على حق الطفل في التعليم والصحة بغض النظر عن مراكز والديه القانونية .	
• الدعوة للتسامح وعدم كراهية األجنبي وتفعيل دور خطباء اجلمعة في ذلك .	

عقد امللتقى يف  مدينة جدة بتاريخ 1433/5/13هـ املوافق 2012/4/6م

امللتقى الثاني حلملة 7
»أطفال وأمهات يرسمون حقوقهم » 

املشاركون :
د/ سمية آل شرف

محاضرة بجامعة أم القرى
د/ هامن ياركندي 

رئيسة جمعية أم القرى اخليرية 
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

أ/آمال الصابري 
أبرز احملاور التي تضمنتها احلملة :

• حضور ومشاركة أكثر من 300 طفل وأمهاتهم .	
• محاضرة تثقيفية عن مفهوم ثقافة حقوق اإلنسان وحقوق الطفل خاصة .	
• محاضرة توعوية عن أسباب املشكالت النفسية لدى الطفل وطرق حمايته من ذلك وما 	

هي احتياجاته النفسية والسلوكية .
• احلقوق 	 هذه  انتهاك  وعوامل  وظروف  العائلة  أفراد  بني  اإلنسان  حقوق  ثقافة  بث 

وتثقيف األسرة بحقوق أبنائها .
• املتنوعة لألطفال واألمهات 	 الهدايا  كارتونية وتقدمي عدد كبير من  حضور شخصية 

باإلضافة إلى عرض مسابقة ثقافية لألمهات .
• فقرة مناقشة وحوار بني األمهات واحملاضرات )أسئلة وأجوبة( .	
• عرض مسرحية حقوقية .	
• عمل فقرة األلعاب احلركية لألطفال مبساعدة أمهاتهم .	
• احلديث عن مدى جناح البرنامج في نشر ثقافة حقوق األم والطفل في  املجتمع و 	

الدفاع عن حقوقهم .
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• تكرمي اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان من قبل إدارة  روضة حديقة الطفل النموذجية 	
ثقافة حقوق  للمساهمة في نشر  املبذولة  القرى وشكرهم على جهودهم  أم  بجمعية 

اإلنسان .
• هذه 	 الستمرار  احلكومية  املدارس  بعض  مديرات  من  عروض  عدة  اجلمعية  تلقت 

الفعالية .
التوصيات التي تضمنتها احلملة :

• مثل 	 الفعاليات  من  العديد  إلقامة  امللتقيات  هذه  مثل  استمرارية  بضرورة  املطالبة 
املراكز الصيفية  والعمل على إيجاد آلية تعاون بني اجلمعية ووزارة التربية والتعليم 

الستمراريتها .
عقدت احلملة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1433/5/19هـ املوافق2012/4/11م

معرض8
» الطائف بال عنف«

املشاركون :
أ/أحمد السميري

وكيل محافظ  الطائف نيابة عن معالي محافظ الطائف
د/ سالم الطلحي 

مساعد مدير الشؤون الصحية
العقيد/ معيش الطلحي

مدير جوازات الطائف
العقيد/ حماد الطويرقي 

مدير شرطة الطائف
املقدم/تركي الشهري 

الناطق اإلعالمي بشرطة الطائف
أ/حسني العبادي

مدير جلنة احلماية بالطائف
املقدم/سعد احلارثي

مدير إدارة الوافدين
أ/عبد الله الزهراني

مدير إدارة التوجيه واإلرشاد بتعليم الطائف 
املقدم/سلطان الشلوي

مساعد مدير مخدرات الطائف
أ/محمد املنتشري

املشرف الثقافي على مدارس األبناء في القوات املسلحة بالطائف
مجموعة من اإلعالميني والصحفيني إلى جانب عدد من احلضور

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :
أ/سليمان الزايدي ، أ/محمد كلننت 

 أ/عبد الله خضراوي ، أ/عادل الثبيتي 
الهدف من املعرض :

نشر ثقافة حقوق اإلنسان في املجتمع واحلد من اإليذاء ضد الطفل واملرأة .
أبرز احملاور التي تضمنها املعرض :

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها .	
• إشراك جهات االختصاص وتعريفهم بواجباتهم نحو حقوق اإلنسان والدفاع عنها .	
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• التعريف بآلية اجلمعية في استقبال الشكاوى والتظلمات وإيجاد احللول املناسبة لها 	
بالتواصل مع اجلهات ذات العالقة.

• توزيع جوائز عينيه لألطفال في مسابقة اعرف حقوقك .	
• تقدمي عروض الكاراتيه من قبل مجموعة من األطفال .	
• تقدمي عرض مؤثر عن ظاهرة العنف في املجتمع .	
• تكرمي املشاركني والداعمني بدروع وشهادات شكر .	
• متت تغطية ونقل احلفل واملعرض عبر الوسائل اإلعالمية .	

عقد املعر�ض يف حمافظة الطائف بتاريخ 1433/5/19هـ املوافق 2012/4/11م

محاضرة 9
» ال للعنف«

املشاركون :
د/ عبد الله املهداوي

مساعد مدير التربية
أ/مهدي العيافي 

رائد النشاط املدرسي
أ/محمد الفليت

مدير املدرسة
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

د/ حسني الشريف 
أبرز احملاور التي تضمنتها احملاضرة :

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها .	
• إلقاء الضوء على مشكلة العنف كإجراء وقائي للطالب للحد من ممارسته في املجتمع 	

اخلارجي عموما واملجتمع املدرسي خصوصاً .
عقدت املحا�شرة يف مدينة جدة  بتاريخ 1433/5/24 هـ املوافق 2012/4/16 م

حوار 10
» االحتفال باليوم العاملي حلرية 

الصحافة«

املشاركون :
عدد من اإلعالميني واحلقوقيني والكتاب 

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :
د/ حسني الشريف ، د/ طالل قستي ، أ/معتوق الشريف

أبرز احملاور التي تضمنها احلوار :
• التركيز على أهمية أن تكون األنظمة الصحفية شفافة وواضحة .	
• وجوب توفر إعداد مهني جيد للصحافيني وذلك من قبل وزارة اإلعالم واملؤسسات 	

الذين  للصحافيني  القانونية  احلماية  وإيجاد  املدني  املجتمع  ومؤسسات  الصحفية 
يتعرضون لالنتهاكات مطالبني احملامني بالترافع عنهم للكشف عن االنتهاكات والفساد 

و االضطهاد الوظيفي .
• اتفاق اجلميع في محور حرية الصحافة وقيودها املقبولة واملرفوضة على عدم التمييز 	

عند التناول الصحفي للموضوعات على أساس اللون واجلنس .
• عدم املساس بحقوق املتهمني بنشر أخبارهم قبل النطق باحلكم في قضاياهم .	
• تأكيد دور اإلعالم اجلديد ودوره احملوري في التصدي لالنتهاكات ومناصرة املظلومني.	
• أكد املشاركون أن حرية التعبير والوصول للمعلومات من أثمن احلقوق التي تقوم عليها 	

كل حرية وهي أساس الكرامة البشرية .
التوصيات التي تضمنها احلوار :

•  إعادة صياغة منظومة العمل الصحفي بشكل منهجي وعلمي وخاصة األنظمة التي 	
والعمل  واالستقرار  الوظيفي  األمان  حتقيق  باالعتبار  األخذ  مع  الصحفيني  حتمي 

املهني للصحفيني .
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• متكني الصحفيات من العمل مبا يؤدي إلى تفعيل دورهن التنموي دون متييز .	
• استصدار ميثاق شرف مهني للصحفيني .	
• إعادة النظر في مخرجات أقسام اإلعالم في اجلامعات السعودية .	
• التصريح للجمعيات اإلعالمية املدنية للعمل على حماية حقوق الصحفيني جنباً إلى 	

جنب مع هيئة الصحفيني السعوديني .
• جلنة 	 بتشكيل  القاضي  1432/5/25هـ   في  املؤرخ  أ/93  رقم  امللكي  األمر  تفعيل 

استئنافية للنظر في الطعن في أحكام جلنة النظر في املخالفات الصحفية .
عقد احلوار يف  منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1433/6/12هـ املوافق 2012/5/3م

حملة11
» نشر ثقافة حقوق اإلنسان«

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

أ/شرف القرافي ، أ/نوف اجلهني 
أ/عادل احلملي ، أ/محمد الرحيلي ، أ/عبد الرحمن املرواني

أبرز احملاور التي تضمنتها احلملة :
• احلكومية 	 املجتمع  مؤسسات  على  اجلمعية  إصدارات  من  نسخة   )10000( توزيع 

واملدنية مبنطقة املدينة املنورة ، حيث وزعت حسب خطة عمل وجدول زمني إلجناز 
احلملة في مدة محددة من تاريخ 6/16 إلى 7/1/ 1433هـ.

عقدت احلملة يف  منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1433/6/16هـ املوافق 2012/5/7م

ندوة 12
»حقوق مرضى السرطان«

املشاركون :
د/ ملك علوي

منسقة برنامج مكافحة السرطان بالعاصمة املقدسة
د/ حياة إسماعيل 

أخصائية طب أسرة ومجتمع
د/ ابتسام فؤاد

استشاري أشعة تشخيصية
د/ عبير ساب

 استشاري أشعة تشخيصية مبستشفى امللك عبد العزيز مبكة
د/ أسماء هوساوي

استشاري نساء ووالدة مبستشفى الوالدة واألطفال مبكة
د/ رحاب الزهراني

استشاري أشعة تشخيصية
أ/شيماء إبراهيم

أخصائية تغذية
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

أ/جنوى احلربي
أبرز احملاور التي تضمنتها الندوة :

• تفعيل دور اجلمعية التوعوي والتثقيفي  .	
• تعريف مريضات السرطان بحقوقهن التي حفظتها األنظمة احمللية والقوانني الدولية .	
• طرق الوقاية من مرض السرطان واآلثار املترتبة عليه .	
• إقامة  ورشة عمل للفحص الذاتي لسرطان الثدي .	

عقدت الندوة يف  منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1433/6/25هـ املوافق 2012/5/16م
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حملة13
 » اليوم العاملي لضحايا العنف من 

األطفال «

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

أ/شرف القرافي ، أ/نوف اجلهني
أ/عادل احلملي ، أ/محمد الرحيلي ، أ/عبد الرحمن املرواني 

أبرز احملاور التي تضمنتها احلملة :
• توزيع )10000( نسخة من الدليل اإلرشادي حلملة وقف العنف ضد األطفال ، واتفاقية 	

حقوق الطفل وميثاق الطفل في اإلسالم واعرف حقوقك ولونها .
• اإلعالن عبر شاشات التلفزيون مبادة مت إعدادها من قبل مكتب اجلمعية واستمرار 	

اإلعالن ملدة عشرة أيام .
• مركز 	 مثل  التجارية  املراكز  في  للتوزيع  نقاط  خالل  من  املتنوعة  اإلصدارات  توزيع 

الراشد التجاري و مركز النور التجاري ومركز العالية التجاري بعد مخاطبة إدارات 
املراكز واخذ املوافقة منهم.

عقدت احلملة يف  منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1433/7/14هـ املوافق 2012/6/4م

ورشة عمل 14
»اإلعالم وحقوق اإلنسان «

املشاركون :
أ/عبد الوهاب العريض 

مدير حترير الشؤون الثقافية في جريدة الشرق
أ/عرفات املاجد

مذيعة في التلفزيون السعودي 
عدد من اإلعالميني واحملررين ممثلني اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء 

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :
د/ عبد اجلليل السيف ، أ/جعفر الشايب ، أ/غازي الوهابة                         

أ/عبدالله آل رمضان ، أ/مها اللوميي ، أ/فاطمة اخلردواي              
أبرز احملاور التي تضمنتها الورشة :

• تعزيز العالقة بني اإلعالم واملؤسسات احلقوقية .	
• مبادئ وتاريخ حقوق اإلنسان .	
• القرار، 	 صناع  على  ضاغطاً  كونه  احلقوقي  واجلانب  اإلعالم  بني  ما  الرابط  دعم 

ومصدراً للنقاش واملشاركة .
• اعتبار احلقوق لصيقة بالشخصية اإلنسانية و اليجوز جتريد اإلنسان منها .	
• ثم 	 والسياسية،  املدنية  باحلقوق  تسلسلت  التي  األربعة  اإلنسان  حقوق  أجيال  تناول 

احلقوق االقتصادية واإلجتماعية، واحلق في البيئة النظيفة، واحلق في التنمية .
• تفصيل طبيعة العالقة التفاعلية بني حقوق اإلنسان واإلعالم، ووجوب كسر اجلمود 	

بينهما.
• دور اجلمعية في دعم قضايا املعاقني واهتمامها مبتابعة قضاياهم .	
• احلديث عن نظام الكفيل والذي يعتبر من القضايا احملورية ليس فقط داخل اململكة 	

بل حتى على الصعيد الدولي.
• مناقشة املعوقات التي حتول دون نشر ثقافة حقوق اإلنسان ومنها :	

	 تعارض املصالح مع املؤسسات املعلنة .
	 ضعف التواصل بني األفراد واجلمعيات احلقوقية .

	 تشديد الرقابة على املؤسسات اإلعالمية .
	 ضعف التواصل بني املؤسسات اإلعالمية واجلمعيات احلقوقية .

	 تقصير اجلمعيات والهيئات احلقوقية في القيام بدورها التوعوي في املجتمع ومؤسساته .
• االستماع ملداخالت املشاركني وتساؤالتهم .	
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التوصيات التي تضمنتها الورشة :
• تعميم ثقافة حقوق اإلنسان من خالل اجلمعيات والهيئات احلقوقية .	
• تدريس حقوق اإلنسان في املدارس للمراحل التعليمية األساسية .	
• تفعيل دور اإلعالم في نشر ثقافة حقوق اإلنسان .	
• الطلبة 	 وتوعية  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  باجلمعية  للتعريف  املدارس  زيارات  تنظيم 

بحقوقهم .
• تنظيم ورشة عمل مماثلة للتربويني من معلمني ومعلمات .	
• تفعيل التعاون بني املؤسسات اإلعالمية واجلمعيات احلقوقية من خالل إقامة ورش 	

عمل حقوقية في دور الصحافة والتلفزة .
• التأكيد على ضرورة وجود محامي لدى اجلمعيات احلقوقية يتولى الدفاع عن أصحاب 	

احلقوق بسرية تامة .
عقدت الور�شة  يف  املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1433/7/30هـ املوافق 2012/6/20م

حملة توعوية15
» إدارة التربية والتعليم «

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

أ/شرف القرافي ، أ/نوف اجلهني 
أ/عادل احلملي ، أ/محمد الرحيلي ، أ/عبد الرحمن املرواني

الهدف من احلملة :
نشر ثقافة حقوق الطفل بني طالب وطالبات املدارس واألسرة التعليمية .

أبرز احملاور التي تضمنتها احلملة :
• توزيع إصدارات اجلمعية منها  مجلة أعرف حقوقك على )املرحلة االبتدائية (، اتفاقية 	

حقوق الطفل ، ميثاق الطفل في اإلسالم  على )املرحلتني املتوسطة والثانوية ( .
• توزيع كتيب حملة غصون الرحمة على املرشدين واملرشدات الطالبيات .	

عقدت احلملة يف  منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1433/10/8هـ املوافق 2012/8/25م

محاضرة 16
» نشر ثقافة حقوق اإلنسان «

املشاركون :
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان :

د/ مفلح القحطاني
أبرز احملاور التي تضمنتها احملاضرة :

• التعريف بدور اجلمعية في نشر الثقافة احلقوقية .	
• أنواع القضايا التي ترد للجمعية .	
• آليات العمل لكيفية التعامل مع القضايا .	

عقدت املحا�شرة يف منطقة الريا�ض  بتاريخ 1433/12/28 هـ املوافق 2012/11/12 م



خامسًا : مذكرات التفاهم التي وقعتها اجلمعية
مع عدد من اجلهات

 ملخص املذكرةاجلهة
كلية احلقوق والعلوم 

السياسية بجامعة امللك سعود 
مت إبرام مذكرة تفاهم بني كل من كلية احلقوق والعلوم السياسية بجامعة امللك سعود و اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 

في اململكة العربية السعودية، وذلك مبدينة الرياض يوم األربعاء 1433/1/19هـ املوافق 2011/12/14 م .
متهيد :

تأتي هذه املذكرة انطالقا من كون الطرف األول يقوم بتدريس الطالب في تخصص احلقوق ويسعى إلى إكساب الطالب 
املهارات القانونية الالزمة التي تهيئهم إلى االنخراط في سوق العمل واالستجابة ملتطلباته مبا يحقق الغاية من تعليمهم 
في املساهمة في خدمة الوطن سواء كان ذلك في القطاع العام أو اخلاص، وذلك من خالل تقدمي البرامج التدريبية. 
وحيث أن الطرف الثاني لدية اخلبرة في هذا املجال في املرافعات واالستشارات القانونية ودراسة القضايا ،وحيث 
أبدى الطرف األول رغبته في أن يقوم الطرف الثاني في املساهمة في تدريب بعض الطالب في تخصص احلقوق ووافق 

الطرف الثاني .
وقد اتفق الطرفان على ما يلي :

املادة األولى :
يعتبر التمهيد أعاله جزءاً اليتجزأ من هذه املذكرة يقرأ ويفسر بها .

املادة الثانية : مجاالت التعاون و التزامات الطرفني :
يقصد بالتدريب تنفيذ البرامج اآلتية :	 1

 التدريب العملي على رأس العمل للطالب في مقر الطرف الثاني .	
 تقدمي احملاضرات النظرية للمتدربني سواء كان ذلك في مقر الطرف األول أو مقر الطرف الثاني .	
 تنفيذ ورش العمل املتخصصة واملتعلقة مبهارات حل القضايا القانونية .	
 إكساب املتدربني مهارات وضع خطط دراسة القضايا القانونية .	

2 	 ، البرنامج  مدة  متضمنة  املتدربني  الطالب  باسم  التدريب  في  ومشاركة  حضور  شهادات  الثاني  الطرف  يقدم 
موضوعه ، عدد ساعاته ، وتقومي ملهارات الطالب املتدربني خالله ، ويوقع عليها كل من عميد الكلية ومدير أو 

رئيس املؤسسة املستضيفة .
يسمح الطرف األول للطرف الثاني باستخدام املرافق التابعة للكلية من قاعات ومدرجات إلقامة األنشطة املتفق 	 3

عليها .
املتصلة 	 4 واملهارات  املؤهالت  مع  مباشرة  صلة  ذات  ومسؤوليات  مبهام  للمتدرب  يعهد  بأن  الثاني  الطرف  يلتزم 

بالتخصص والشهادة التي سيحصل عليها .
يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف األول عن كل غياب أو انقطاع للمتدرب عن احلصص التدريبية .	 5
مدة 	 6 إرساله خالل  ويتم  األول  الطرف  يعده  الذي  النموذج  وفق  املتدرب  عن  تقرير  بإعداد  الثاني  الطرف  يلتزم 

أقصاها أسبوعني من تاريخ انتهاء التدريب . 
املادة الثالثة : ترشيح الطالب :

يرشح الطرف األول للطرف الثاني الطالب الذين يرغبون في التدريب على أال تقل معدالتهم التراكمية عن 
تقدير جيد ويتمتعون بحسن السلوك .

املادة الرابعة :
إلجناح  املناسب  الدعم  وتقدمي  العقبات  بتذليل  لديه  املتوفرة  اإلمكانيات  حدود  في  األول  الطرف  يلتزم 

التدريب .
املادة اخلامسة :

يوجه الطرف األول الطالب بضرورة االلتزام بالشروط والضوابط التي يضعها الطرف الثاني عند تقدمي 
خدماته أو يضعها من يقوم بتنفيذ هذه اخلدمات حلسابه .

املادة السادسة :
يلتزم الطالب املرشحون للتدريب باحملافظة على سرية املعلومات التي يطلعون عليها بحكم تدريبهم لدى 
الطرف الثاني وعدم إفشاء أي من هذه املعلومات سواء أثناء التدريب أو بعده كما ال يجوز لهم االحتفاظ 

بأي وثيقة أو أقراص البرمجيات اخلاصة باملؤسسة إال مبوافقة مكتوبة .
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 ملخص املذكرةاجلهة

املادة السابعة :
واملشاركة  واملواظبة  التدريب  من  لالستفادة  الالزم  اجلهد  ببذل  املرشحون  الطالب  األول  الطرف  يوجه 

بحسب ما يطلبه منهم الطرف الثاني أو من يقدم هذه اخلدمات حلسابه .
املادة الثامنة : االلتزامات املادية :

ال يترتب على الطرفني أي التزامات مالية .
املادة التاسعة :

ال تعتبر هذه املذكرة وتنفيذها عقد عمل أو وعد بعقد عمل وال ميكن أن تفسر أو يفسر أي بند من بنودها 
كذلك سواًء كان في العالقة بني الطرفني أو في العالقة بني الطرف الثاني والطالب .

املادة العاشرة : تنسيق التنفيذ  :
، ويحدد كل طرف اسم الشخص  التدريب ومدته وكيفيته  التنسيق بني الطرفني لتحديد أوقات بدء  يتم 

وصفته ، وأرقام االتصال به ليكون مسؤوالً عن تنسيق املذكرة.
املادة احلادية عشر : تعديل املذكرة :

اليجوز تعديل أي بند من بنود هذه املذكرة إال مبوافقة الطرفني كتابيا على التعديل .
املادة الثانية عشر : إجناز البرامج املشتركة :

في حال عدم جتديد هذه املذكرة فإنه يستمر العمل إلجناز البرامج املشتركة القائمة والناشئة عنها وفقا 
لألحكام الواردة بهذه املذكرة حتى يتم انتهاء العمل بها .

املادة الثالثة عشر : املراسالت :
في حال وجود مراسالت أو إخطارات بني الطرفني يجب أن تتم بواسطة البريد املسجل أو بالتسليم باليد 
أو الفاكس أو البريد اإللكتروني مع  تأكيد خطي باالستالم في جميع األحوال على العناوين احملددة في 

صدر هذه املذكرة لكال الطرفني .
املادة الرابعة عشر : مدة املذكرة :

يسري تنفيذ هذه املذكرة من تاريخ توقيعها وملدة سنة واحدة قابلة للتجديد .
املادة اخلامسة عشر : التجديد :

في حال رغبة احد الطرفني بعدم جتديد هذه االتفاقية فعليه إخطار الطرف اآلخر قبل شهر من نهايتها 
بعدم الرغبة في جتديدها .

املادة السادسة عشر: سرية املعلومات :
تتوفر لديهما بسبب تطبيق هذه املذكرة سواء كانت  التي  املعلومات  يتعهد الطرفان باحلفاظ على سرية 
شفوية أو مكتوبة وال يجوز إفشاء هذه األسرار ألي طرف ثالث إال بعد احلصول على موافقة خطية مسبقة 

من الطرف اآلخر .
املادة السابعة عشر : التنازل :

اليجوز ألي من الطرفني التفويض أو التنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته الواردة في هذه املذكرة من دون 
موافقة الطرف اآلخر خطياً .

املادة الثامنة عشر : النظام احلاكم :
تخضع هذه املذكرة لألنظمة املعمول بها في اململكة العربية السعودية ، وفي حال نشوء أي نزاع بني الطرفني 
حول أحكام هذه املذكرة يعمالن على حله ودياً وإذا تعذر ذلك فإن ديوان املظالم هو املختص بالنظر في 

قضايا النزاع .
املادة التاسعة عشر : نسخ املذكرة :

للعمل  وذلك  واحدة  نسخة  طرف  كل  ويسلم   ، العربية  باللغة  أصليتني  نسختني  من  املذكرة  هذه  حررت 
مبوجبها، وتوثيقاً ملا تقدم فقد جرى التوقيع على هذه املذكرة في اليوم والسنة املبينتان في مقدمتها .

قام بتوقيع االتفاقية من جانب جامعة امللك سعود األستاذ الدكتور/ عبد الله العثمان ) الطرف األول (  
ومن جانب اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان الرئيس سعادة الدكتور/ مفلح القحطاني )الطرف الثاني ( 



 ملخص املذكرةاجلهة
مت إبرام مذكرة تفاهم بني كل من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان في اململكة العربية السعودية، وجمعية مودة اخليرية جمعية مودة اخليرية

للحد من الطالق وآثاره، وذلك مبدينة الرياض يوم السبت 1433/4/3هـ املوافق 2012/2/25 م.
حيث تأتي هذه املذكرة للمساهمة واملساعدة في إيجاد حلول للقضايا األسرية وسبل عالجها والقضاء على املمارسة 

اخلاطئة التي قد تتعرض لها املرأة في حالة الطالق أو الهجران أو النفقة.
الهدف من توقيع املذكرة : 

املعنية  لدى اجلهات  السعي  السعودية من خالل  العربية  باململكة  املجال احلقوقي األسري  بينهما في  فيما  التعاون 
الستكمال منظومة التشريعات واإلجراءات وتعديلها والتي من شأنها أن حتفظ كيان األسرة وحتمي حقوق أفرادها ، 
باإلضافة للعمل على نشر الثقافة احلقوقية األسرية والعمل على زيادة الوعي بها من خالل إقامة وتنظيم املؤمترات 
والندوات والبرامج التدريبية و احلمالت التوعوية وإصدار النشرات احلقوقية وإصدار تقارير مشتركة حول الواقع 
احلقوقي األسري باململكة وابرز القضايا األسرية والصعوبات واملشاكل املتعلقة بالقواعد النظامية واإلجرائية، ورصد 
املعنية  اجلهات  لدى  والسعي  األسرية،  احلقوقية  الثقافة  حول  علمي  منهج  إعداد  على  والعمل  بها  التطورات  أبرز 
العتماده كمنهج دراسي في املراحل التعليمية وإعداد الدراسات العلمية التي تعالج الوضع احلقوقي األسري واقتراح 
وتأمل  واإلجرائي،  النظامي  اإلطار  في  السعودية  األسرة  تواجه  التي  واملشاكل  للتحديات  للتصدي  املناسبة  احللول 
اجلمعيتان أن يساهم توقيع املذكرة في العمل على الرفع من الوعي احلقوقي للمرآة وحصولها على حقوقها املكفولة 

لها في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية.

قام بتوقيع االتفاقية من جانب اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان سعادة الدكتور/ مفلح القحطاني 
ومن جانب جمعية مودة اخليرية للحد من الطالق وآثاره رئيسة مجلس اإلدارة صاحبة السمو امللكي “األميرة سارة 

بنت مساعد بن عبد العزيز ”. 



الباب الثالث
ن�شاطات اأخرى 





127 التقرير السنوي التاسع للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

املخاطبات الصادرة و الواردة للجمعية
أواًل : املخاطبات الصادرة و الواردة للمقر الرئيسي للجمعية في مدينة الرياض :

اجلهة
 عدد

 اخلطابات
الصادرة

 عدد
 اخلطابات
الواردة

80املقام السامي والديوان امللكي ورئاسة مجلس الوزراء واجلهات التابعة لها
2074إمارات املناطق واجلهات التابعة لها
934699وزارة الداخلية واجلهات التابعة لها

5428وزارة العدل واملجلس األعلى للقضاء واجلهات التابعة لها
130وزارة اخلارجية واجلهات التابعة لها

5517وزارة العمل واجلهات التابعة لها
125وزارة الدفاع واجلهات التابعة لها
10وزارة املالية واجلهات التابعة لها

00وزارة الشؤون اإلسالمية و األوقاف واجلهات التابعة لها
108وزارة املياه والكهرباء واجلهات التابعة لها

193101وزارة الشؤون اإلجتماعية واجلهات التابعة لها
163وزارة الشؤون البلدية والقروية واجلهات التابعة لها

80وزارة النقل واجلهات التابعة لها
11287وزارة الصحة واجلهات التابعة لها

8029وزارة التربية والتعليم واجلهات التابعة لها
117وزارة التعليم العالي واجلهات التابعة لها
1613وزارة اخلدمة املدنية واجلهات التابعة لها

10وزارة الزراعة واجلهات التابعة لها
11وزارة التجارة والصناعة واجلهات التابعة لها
10وزارة الثقافة واإلعالم واجلهات التابعة لها

30وزارة اإلسكان واجلهات التابعة لها
00وزارة احلج واجلهات التابعة لها

195157هيئة التحقيق واالدعاء العام واجلهات التابعة لها
67ديوان املظالم )احملكمة اإلدارية( واجلهات التابعة لها
130مؤسسة النقد العربي السعودي واجلهات التابعة لها

10املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية واجلهات التابعة لها
10املؤسسة العامة للتقاعد واملعاشات واجلهات التابعة لها

8912جهات متفرقة متت مخاطبتها
20411178املجموع

الف�صل الأول



ثانيًا: املخاطبات الصادرة و الواردة لفرع اجلمعية في مدينة جدة :

 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

117إمارة منطقة مكة املكرمة

21محافظة الليث

32فرع وزارة التربية والتعليم بنني مبنطقة مكة املكرمة

43وزارة التربية والتعليم للبنات مبنطقة مكة املكرمة

10مرور محافظة جدة

20مكتب العمل مبحافظة جدة

10مستشفى امللك فهد مبحافظة جدة

30احملكمة العامة مبنطقة مكة املكرمة

62جلنه احملامني بالغرفة التجارية الصناعية بجدة

11إدارة الشؤون الصحية مبنطقة الباحة

21جلنة احلماية اإلجتماعية مبنطقة مكة املكرمة

75الشؤون اإلجتماعية مبنطقة مكة املكرمة

42الضمان االجتماعي مبنطقة مكة املكرمة

53هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة مكة املكرمة

43شرطة محافظة جدة

42محافظ محافظة جدة

31وكيل محافظة جدة

10معالي مدير جامعة امللك عبد العزيز

31معالي محافظة الطائف

21رئيس احملكمة العامة مبحافظة جدة

31معالي أمني محافظة جدة

10مدير عام فرع وزارة التجارة مبحافظة جدة

11رئيس املجلس البلدي مبحافظة جدة

10رئيس هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية بجدة

10مدير إدارة األحوال املدنية مبحافظة جدة

10مدير عام فرع وزارة اخلارجية مبنطقة مكة املكرمة

10الرئيس التنفيذي لشركة املياه الوطنية

10مدير األحوال املدنية مبحافظة اجلبيل

11رئيس جلنة رعاية السجناء وأسرهم )تراحم ( مبحافظة جدة
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 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

11معالي رئيس املؤسسة العامة للخطوط اجلوية السعودية

12مدير عام اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة

11رئيس األرصاد وحماية البيئة مبنطقة مكة املكرمة

11مدير عام فرع وزارة الزراعة مبحافظة جدة

10مدير إدارة الدفاع املدني مبحافظة جدة

8543املجموع

ثالثًا: املخاطبات الصادرة و الواردة لفرع اجلمعية في املنطقة الشرقية :

 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

02إمارة املنطقة الشرقية
23التربية والتعليم باملنطقة الشرقية

178الشؤون اإلجتماعية باملنطقة الشرقية
22مكتب العمل باملنطقة الشرقية

10الضمان االجتماعي باملنطقة الشرقية
02هيئة الرقابة والتحقيق باملنطقة الشرقية

128شرطة املنطقة الشرقية
104سجون املنطقة الشرقية

4429املجموع

رابعًا: املخاطبات الصادرة و الواردة لفرع اجلمعية في مدينة جازان :

 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

21مكتب الضمان االجتماعي مبنطقة جازان
11محافظ محافظة احلرث 
10محافظ محافظة صامطه

11مدير فرع األحوال املدنية مبنطقة جازان
10رئيس جلنة اإلسكان اخليري مبنطقة جازان

41أمني منطقة جازان
30مدير عام الشؤون الصحية مبنطقة جازان 

21رئيس مجلس نادي جازان األدبي 
11مدير دار املالحظة اإلجتماعية مبنطقة جازان

21وكيل إمارة منطقة جازان



 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

10رئيس محاكم منطقة جازان
10مدير شركة عبد اللطيف جميل بجازان

40مدير إدارة السجون مبنطقة جازان
21مدير فرع األحوال املدنية مبحافظة صبيا 

10مدير مركز شرطة صبيا 
10مدير مكتب مكتب العمل بجازان

10مدير فرع وزارة املالية مبنطقة جازان
10مدير عام الشؤون الصحية مبنطقة عسير

10مدير فرع األحوال املدنية بصامطه
20مدير فرع األحوال املدنية بأبي عريش 

11مدير عام التربية والتعليم مبنطقة جازان 
10رئيس احملكمة العامة مبحافظة ضمد

20رئيس فرع هيئة التحقيق واإلدعاء العام مبنطقة جازان
10مدير بلدية محافظة أبي عريش

389املجموع

خامسًا: املخاطبات الصادرة و الواردة لفرع اجلمعية في مدينة اجلوف :

 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

82إمارة منطقة اجلوف
50إمارة منطقة حائل

11إمارة احلدود الشمالية بعرعر
40إمارة منطقة تبوك
11محافظة رفحاء

43محافظة القريات
30فرع وزارة املياه باجلوف

70فرع وزارة الشؤون اإلسالمية باجلوف
30فرع وزارة املالية باجلوف
30فرع وزارة النقل باجلوف

30فرع وزارة التجارة باجلوف
71فرع وزارة العدل باجلوف
10الشؤون الصحية بتبوك

10قاعدة املنطقة الشمالية بتبوك
85هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر باجلوف

11جامعة تبوك
92هيئة االدعاء العام باجلوف

10اخلدمة املدنية باملدينة املنورة



131 التقرير السنوي التاسع للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

10الضمان االجتماعي بالقريات
21هيئة التحقيق واالدعاء العام برفحاء

20إدارة الوافدين بتبوك
52محكمة تبوك

81محكمة القريات
62إدارة الدفاع املدني باجلوف

50صندوق التنمية العقاري
41هيئة الرقابة والتحقيق باجلوف

40إدارة الوافدين باجلوف
40الغرفة التجارية باجلوف
60جوازات منطقة اجلوف
50شرطة منطقة اجلوف

70إدارة التربية والتعليم باجلوف
50صندوق التنمية الزراعي
71الشؤون الصحية باجلوف

40بنك التسليف واالدخار باجلوف
40فرع مكافحة املخدرات باجلوف

10محكمة االستئناف باجلوف
70احملكمة اجلزئية باجلوف

10جلنة إصالح ذات البني مبكة املكرمة
10الشؤون الصحية بالقريات

11هيئة التحقيق واالدعاء العام بحائل
21هيئة التحقيق واالدعاء العام بعرعر

61فرع اخلدمة املدنية باجلوف
60هيئة الهالل األحمر باجلوف

70مكتب العمل باجلوف
70مركز شرطة اخلالدية بسكاكا
70مركز شرطة العزيزية بسكاكا

70مركز شرطة قارا بسكاكا
70مرور منطقة اجلوف

90مكتب الضمان االجتماعي باجلوف
70الشؤون اإلجتماعية باجلوف

70احلقوق املدنية بسكاكا
70مكتب التأمينات اإلجتماعية باجلوف

70أمانة منطقة اجلوف
70احملاكم اإلدارية باجلوف

70كتابة عدل اجلوف
90هيئة حقوق اإلنسان باجلوف
70إدارة األحوال املدنية باجلوف

11محكمة طريف
11محكمة ضباء



 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

70سجون منطقة اجلوف
70دار املالحظة باجلوف

70بريد سكاكا
11سجن رفحاء

70مركز التأهيل الشامل باجلوف
10محكمة طبرجل

70النادي األدبي باجلوف
10االتصاالت بتبوك

30رعاية الشباب باجلوف
20البنك العربي بتبوك

11مؤسسة اجلالل باجلوف
20وكالة الرويسان لإلعالنات

70الشركة السعودية للكهرباء باجلوف
33131املجموع

سادسًا: املخاطبات الصادرة و الواردة ملكتب اجلمعية في مدينة مكة املكرمة :

اجلهة
 عدد

 اخلطابات
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

6960إمارة منطقة مكة 
1419محافظة الطائف
22محافظة جدة 
199وزارة الصحة

2812وزارة التربية والتعليم
2718وزارة الداخلية
238وزارة العدل

127وزارة الشؤون البلدية والقروية 
10وزارة املياه والكهرباء

10وزارة النقل واملواصالت
61وزارة العمل

114وزارة الشؤون اإلجتماعية 
20فرع وزارة األوقاف مبكة

54هيئة التحقيق واالدعاء العام
10األحوال املدنية بجازان

21سجن اإلصالحية 
10البريد السعودي

22الرئاسة العامة لشؤون احلرمني
15مركز التأهيل الشامل للذكور بالطائف

50شركة االتصاالت السعودية
41شركة الكهرباء
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اجلهة
 عدد

 اخلطابات
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

21اخلطوط اجلوية العربية السعودية 
11مدير مكتب االستقدام مبنطقة مكة

10أمني عام جلنة الفصل في منازعات التأمني
291مدير دار التربية للبنني ورئيس جلنة احلماية اإلجتماعية مبكة

10رئيس قسم اخلدمة اإلجتماعية بجامعة أم القرى
10مدير إدارة حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية 

96رئيس دائرة الرقابة على السجون مبنطقة مكة 
51مدير جامعة أم القرى

20مدير السجن العام مبكة
42رئيس جلنة إصالح ذات البني

70مدير مكتب األحوال املدنية بالعاصمة املقدسة 
10أمني عام هيئة اإلسكان بالرياض
10مدير األحوال املدنية بصامطة

10مديرة اإلشراف االجتماعي النسائي مبنطقة مكة املكرمة
301165املجموع

سابعًا: املخاطبات الصادرة و الواردة ملكتب اجلمعية في منطقة املدينة املنورة :

اجلهة
 عدد

 اخلطابات
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

1313أمارة منطقة املدينة املنورة
22فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف باملدينة املنورة

42فرع وزارة العمل مبنطقة املدينة املنورة
2515شرطة منطقة املدينة املنورة

22املباحث اإلدارية مبنطقة املدينة املنورة 
86إدارة السجون مبنطقة املدينة املنورة 

11إدارة السجون مبحافظة خيبر
21إدارة املرور مبنطقة املدينة املنورة

44إدارة تنفيذ األحكام احلقوقية مبنطقة املدينة املنورة
11إدارة تنفيذ األحكام احلقوقية مبحافظة ينبع

128هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة املدينة املنورة
11هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة املدينة املنورة
11هيئة التحقيق واالدعاء العام مبحافظة ينبع
11هيئة التحقيق واالدعاء العام مبحافظة املهد

65أمانة منطقة املدينة املنورة
218إدارة اجلوازات مبنطقة املدينة املنورة

10جلنة رعاية السجناء وأسرهم
43ديوان اخلدمة املدنية باملدينة املنورة

30مكتب الضمان االجتماعي مبنطقة املدينة املنورة
188إدارة الشؤون اإلجتماعية مبنطقة املدينة
97األحوال املدنية مبنطقة املدينة املنورة



اجلهة
 عدد

 اخلطابات
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

169إدارة التربية والتعليم مبنطقة املدينة املنورة
11إدارة التربية والتعليم مبحافظة العال
11إدارة التربية والتعليم مبحافظة ينبع
11إدارة التربية والتعليم مبنطقة تبوك

43جامعة طيبة مبنطقة املدينة
31دار املالحظة

135الشؤون الصحية مبنطقة املدينة املنورة
41مستشفى امللك فهد باملدينة املنورة

21مستشفى النساء والوالدة واألطفال باملدينة املنورة
52مستشفى الصحة النفسية مبنطقة املدينة املنورة

11مستشفى امليقات باملدينة املنورة
11مستشفى خيبر العام مبحافظة خيبر

11مركز التأهيل الشامل للمعاقني باملدينة املنورة
11مركز التأهيل الشامل مبنطقة تبوك

22شرطة محافظة ينبع
10شرطة ينبع الصناعية
11شرطة منطقة تبوك
11شرطة محافظة املهد
20جوازات منطقة تبوك

11الضمان االجتماعي مبنطقة تبوك
10األحوال املدنية مبحافظة ينبع
44مستشفى احد باملدينة املنورة

11مستشفى ينبع الصناعية
11اإلدارة العامة لشؤون املتقاعدين بالقوات املسلحة باملدينة املنورة

11صندوق التنمية الزراعي
11مصلحة معاشات املتقاعدين
21مصلحة املياه مبحافظة ينبع

10بلدية احلرم النبوي
11بلدية احلناكية

11بلدية ينبع النخل
11مدرسة زيد بن األرقم الثانوية بجدة
10مدرسة القادسية املتوسطة بجدة

11مدرسة هشام بن حكيم االبتدائية 
10مدارس الهجرة

10مدارس امللك عبد الله بن عبد العزيز
10مركز وادي الفرع

11جمعية رعاية الصحية
11جمعية البر مبحافظة ينبع

20جمعية امللك عبد العزيز اخليرية مبنطقة تبوك
10الندوة العاملية للشباب اإلسالمي
103املستودع اخليري باملدينة املنورة
11املستودع اخليري مبحافظة ينبع
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اجلهة
 عدد

 اخلطابات
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

11املستودع اخليري باحلناكية
10مستشفى اخلطيري لطب األسنان

10وقف البركة اخليري
21البنك السعودي لالستثمار

11شركة الكهرباء مبنطقة املدينة املنورة
10شركة الكهرباء مبحافظة العال

22مدارس الريان األهلية
20مدارس املنارات 

11شركة سعودي أوجيه باملدينة املنورة
10شركة تويوتا باملدينة املنورة

11شركة الصراط احملدودة باملدينة املنورة
21شركة العيسائى احملدودة باملدينة املنورة 
10مدير عام بنك التسليف باملدينة املنورة

168مدير اجلمعية اخليرية للخدمات اإلجتماعية باملدينة املنورة
32األمني العام جلمعية البر باملدينة املنورة
10رئيس جلنة تطبيق العفو امللكي الكرمي

53محافظ محافظة ينبع
20محافظ محافظة املهد
42محافظ محافظة العال

285165املجموع



إصدارات وبيانات اجلمعية
أواًل : إصدارات اجلمعية :  

التقرير الثالث عن أحوال حقوق اإلنسان في اململكة العربية السعودية 
)طموح قيادة و ضعف أداء أجهزة ( في إصدار باللغة العربية

التقرير السنوي الثامن للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان في إصدار باللغة 
العربية

قالوا عن التقرير الثالث عن أحوال حقوق اإلنسان في اململكة العربية 
السعودية في إصدار باللغة العربية

مطوية مبادئ باريس املتعلقة باملؤسسات واجلمعيات الوطنية حلقوق 
اإلنسان في إصدار باللغة العربية

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان في إصدار باللغة العربية

مجهودات اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

الف�صل الثاين
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ثانيًا : البيانات الصادرة من اجلمعية :  

تاريخ البيان  1433/1/15هـ  املوافق  2011/12/10م

بيان اجلمعية مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان

أصدرت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يوم السبت العاشر من ديسمبر 2012م ، بياناً مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان جاء 
فيه : إن اململكة تشهد تطوراً على مستوى حقوق اإلنسان من خالل ضمان احلقوق األساسية في ) األمن ، التعليم ، الرعاية الصحية 
واإلجتماعية ، املسكن والعمل ( ، باإلضافة إلى  أن اجلمعية تلقت منذ تأسيسها 30 ألف شكوى وتظلم تتعلق مبواضيع مختلفة منها 
)قضايا السجناء ، األحوال الشخصية ، العنف األسري ، القضايا اإلدارية والعمالية ، األحوال املدنية ، شكاوى ذات صلة بالقضاء(، 
وان اجلمعية تعمل للتذكير بأهمية احترام حقوق اإلنسان وتعزيزها من خالل نشر الوعي بحقوق اإلنسان لدى املواطنني واملقيمني 

واألجهزة احلكومية ، وتسعى أيضاً من اجل إدخال مفاهيم حقوق اإلنسان في املقررات الدراسية في مختلف مراحل التعليم .
كما أن إلتزامات اململكة في مجال حقوق اإلنسان  تستند إلى ما اشتملت علية الشريعة اإلسالمية من كفالة شاملة للحقوق األساسية 
لإلنسان والى االتفاقيات الدولية التي أنظمت إليها ، إضافة إلى األنظمة الداخلية، فدستور اململكة هو القرآن والسنة ومبادئهما ذات 
قيمة دستورية ، وال ميكن ألي قاعدة قانونية أخرى أياً كان مصدرها أن تخالف ما ورد في القران والسنة من مبادئ ، وقد نصت 
املادة 26 من النظام األساسي للحكم في اململكة على »أن حتمي الدولة حقوق اإلنسان وفق الشريعة اإلسالمية« ، ولذلك تعتبر أحكام 

الشريعة اإلسالمية هي أهم مكون حلقوق اإلنسان في النظام القانوني للملكة .
إلى جنب مع جميع األجهزة احلكومية وغير احلكومية ذات  فاجلمعية ومنذ تأسيسها في 18 محرم من عام 1425هـ تعمل جنبا 
العالقة، من أجل حتقيق العدل ورفع الظلم عن اإلنسان ، وقد  نص نظام اجلمعية األساسي »على أهدافها وفي مقدمتها حماية 
وتعزيز حقوق اإلنسان من خالل العديد من األنشطة كرصد التجاوزات واالنتهاكات حلقوق اإلنسان ، وتوعية املواطنني واملقيمني 
بحقوقهم املنصوص عليها في الشريعة اإلسالمية واألنظمة احمللية وفي مقدمتها النظام األساسي للحكم واالتفاقيات الدولية التي 
انضمت إليها اململكة، ودراسة القضايا واملشاكل ذات العالقة بحقوق اإلنسان وتقدمي التوصيات بشأنها باإلضافة دراسة التشريعات 

واألنظمة وحتديد موائمتها للمنظومة الدولية«.
واجلمعية ترى بأنه يجب أن  يكون هناك تقييم لواقع حقوق اإلنسان في اململكة في املناسبات العاملية ومنها اليوم العاملي حلقوق 
اإلنسان ليكون مبثابة رصد للتقدم احملرز ومن ثم العمل على تشجيعه وحتديد وسائل دعم إستمراريته، وكشف أوجه القصور والعمل 

على معاجلتها وتالفيها .

تاريخ البيان  1433/5/26هـ  املوافق  2012/4/18م

بيان اجلمعية بشأن اختطاف نائب القنصل السعودي في اليمن

  
أصدرت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يوم األربعاء الثامن عشر من ابريل 2012م ، بياناً صحفياً حول اختطاف نائب القنصل 
السعودي في اليمن عبد الله اخلالدي جاء فيه : تستنكر اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان وتدين عملية االختطاف التي تعرض لها 
نائب القنصل السعودي في اليمن عبد الله اخلالدي وتؤكد أن هذا العمل يتنافي مع أحكام الشريعة اإلسالمية وفيه انتهاك صارخ 
حلقوق هذا املواطن وحقوق أسرته وذويه و اجلمعية تطالب املتورطني في هذا العمل باإلفراج عنه وإخالء سبيله كما تؤكد أن ما جاء 
على لسان من نسب نفسه للتنظيم اإلرهابي للقاعدة في بالد اليمن من تهديد بإحلاق األذى باملواطن املختطف يعد من قبيل اإلفساد 

في األرض ويبني األهداف احلقيقة لهذا التنظيم البعيد كل البعد على مبادئ اإلسالم .
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بيان اجلمعية حول استنكارها للفيلم املسيء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم

تستنكر اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان في اململكة العربية السعودية قيام مجموعة غير مسؤولة في الواليات املتحدة األمريكية، بإنتاج 
فيلم مسيء للرسول محمد 	صلى الله عليه وسلم	 والدين اإلسالمي وتدين بشدة من أنتج هذا الفيلم ، ومن عرضه، و دعمه ،وتدعو 
جميع الدول واملؤسسات احلقوقية و اإلنسانية في العالم إلى العمل من أجل منع مثل هذه املمارسات واإلساءات وإيقافها ومنع تكرارها 
وجترمي فاعليها والعمل على احلد  من دائرة انتشارها أو إيجاد الذرائع القانونية حلماية فاعليها حتت حجج حماية حرية التعبير،والتي 
يتعني أن تقيد ممارستها باحترام  حق اإلنسان في عدم اإلساءة ملعتقداته ومقدساته ورموزه الدينية فاالتفاقيات و املواثيق و العهود 
الدولية تؤكد على احترام األديان و املعتقدات و الرموز الدينية لكافة الشعوب، و مثل هذا العمل يعد انتهاكاً للمادة الثانية من الفقرة 
العشرين من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية و التي تنص على »حتظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو 

العنصرية أو الدينية والتي تشكل حتريضا على التمييز أو العداوة أو العنف«.
ومناهضة كل ما يدعو إلى الكراهية وعدم احترام التنوع الثقافي و الديني والذي ينسجم مع قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
ر، في  ومجلس حقوق اإلنسان، الصادرة بشان مناهضة تشويه صورة األديان ووجوب احترامها  والتي حتث جميع الدول على أن توفِّ
إطار نظمها القانونية والدستورية، احلماية الكافية من أعمال الكراهية والتمييز الناجمة عن تشويه صورة األديان والتحريض على 
الكراهية الدينية عموماً، وعلى أن تتخذ جميع التدابير املمكنة لتعزيز التسامح واحترام جميع األديان وان تبذل جميع الدول أقصى 
جهد، وفقاً لتشريعاتها الوطنية ومبا يتفق مع القانون الدولي حلقوق اإلنسان ، لضمان االحترام واحلماية الكاملنَي للرموز الدينية، 
وتهيب اجلمعية باملجتمع الدولي بأن يعمل على تفعيل هذه القرارات الداعية الحترام املقدسات وجترمي اإلساءة إلى األنبياء والرسل 
عليهم السالم، وإحالتها إلى الهيئات املختصة إلصدار مواثيق أممية تكون جزءا من الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان وان تبذل الدول 

العربية واإلسالمية كل اجلهود لضمان معاقبة كل من يرتكب هذه اإلساءة .
واجلمعية وهي تؤكد إدانتها الشديدة لإلساءة إلى الرسول العظيم ورسالة اإلسالم السمحة ترى أن يكون التعبير عن الرفض واإلدانة 

لهذا األمر بالوسائل السلمية والقانونية وبعيداً عن العنف والقتل والتعدي على األبرياء و استهداف املقرات الدبلوماسية. 






