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املقدمة

يقدم هذا التقرير خالصة اجلهود واألعمال التي تقوم بها اجلمعية سنوياً , و يحتوي على  إحصائيات القضايا الواردة 

وأنشطة اجلمعية للعام 1431هـ , حيث تهدف اجلمعية من خالل إصدار هذا التقرير ومن خالل اإلحصائيات الواردة به 

إلى أن يكون مرجعاً للباحثني واملهتمني بقضايا حقوق اإلنسان , باإلضافة إلى أنه مؤشر للجمعية و لألجهزة احلكومية 

وغير احلكومية على حد سواء للتعرف على اإلشكاليات التي تواجه أفراد  املجتمع عند تعاملهم مع هذه األجهزة , وما 

ينبغي عمله من أجل تطوير وحتسني أدائها , وميّكن اجلمعية من إجراء مقارنة لهذا األداء بني السنة احلالية والسنوات 

املاضية. كما يساعد التقرير على معرفة وحتديد ما ميكن اعتباره مشكلة, أو ظاهرة تستلزم إجراء دراسات شاملة ومعمقة 

بهدف إيجاد حلول  لها.

إلى  تنقسم  شكوى    )4783( بلغت  والتي  1431هـــ  لعام  للجمعية  الــواردة  للشكاوى  إحصائيات  التقرير  هذا  ويضم 

تصنيفات رئيسية )إداريــة,  سجناء,عمالية, عنف أسري, أحوال مدنية, أحوال شخصية, قضائية, 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 1431هـ  مقارنة باألعوام املاضية, كما 

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

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

واملخاطبات الصادرة من اجلمعية والواردة  إليها و إصدارات اجلمعية لنفس العام.

رئيس الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان
                                                                                 د. مفلح بن ربيعان القحطاني_     
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تعريف القضايا حسب تصنيفاتها 
تتلقى اجلمعية القضايا عبر الفاكس والبريد, أو البريد اإلليكتروني, أو احلضور الشخصي للمتظلمني, وهي مصنفة 

على النحو التالي :

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

تعويضات, منع من السفر بسبب قرار إداري.

2- سجناء:
املدة, اعتراض على ترحيل سجني, تردي احلالة  بقية  إلى اجلمعية من شكاوى متعلقة بطلب عفو عن  يرد  هي ما 
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.
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6- أحوال شخصية:
هي ما يرد إلى اجلمعية من شكاوى, متعلقة بحقوق شخصية ألحد أفراد األسرة أو تتعلق بالطالق, اخللع, احلضانة , 

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

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

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

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

املجتمع ضعفا وتستوجب منا اهتماما وتركيزاً خاصا حيث مت فصلها عن قضايا العنف األسري.

9- أخرى:
تشمل شكاوى املنازعات بني األفراد أو الشركات ,  طلبات املساعدات املالية ,  املطالبة بتبني بعض املقترحات , تقدمي 

استشارات قانونية وشرعية. 
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الباب الأول

الق�ضايا الواردة للجمعية
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أواًل : إجماليات القضايا الواردة منذ اإلنشاء وحتى عام 1431هـ :
إجمالي القضايا الواردة حسب التصنيفات الرئيسية واألعوام: 

جدول 9/1/1
التصنيف

العـــــــــام
عنف عماليةسجناءإدارية

أسري
أحوال 
شخصية

أحوال 
مدنية

العنف 
ضد 
الطفل

املجموعأخرىقضائية

193271289443766561581114عام 1425هـ-2004م

8226363782842962172519953879عام 1426هـ- 2005م

9126034223852983071834653575عام 1427هـ-2006م

12476703412652943312104433801عام 1428هـ-2007م

15307945433062943652424484522عام 1429هـ-2008م

1556558386257311239721764464001عام 1430هـ-2009م

1748709555382356361821304604783عام 1431هـ-2010م

8006424129151923188618861541248341625675املجموع

إجمالي القضايا حسب التصنيفات الرئيسية
شكل )1(
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إجمالي القضايا حسب األعوام 
شكل )2(

إجمالي القضايا الواردة إلى اجلمعية حسب الفرع املستلم للقضية واألعوام : 

جدول 9/2/1

الفرع
مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالعام

املكرمة
املدينة 
املجموعاملنورة

1114-----787327عام 1425هـ-2004م

3879----18221940117عام 1426هـ-2005م

3575---11841503628260عام 1427هـ-2006م

3801-1581124143530143200عام 1428هـ-2007م

4522-20081031689391126277عام 1429هـ-2008م

4001-153686776443593306عام 1430هـ-2009م

18776081088614673242054783عام 1431هـ-2010م

10795751737212001329110720525675املجموع

عام 1431هـ
2010م

عام 1430هـ
2009م

عام 1429هـ
2008م

عام 1428هـ
2007م

عام 1427هـ
2006م

عام 1426هـ
2005م

عام 1425هـ
2004م
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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

95741610125675املجموع

إجمالي القضايا الواردة حسب نوع املتقدم 
شكل )4(

ذكور

إنــاث
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ثانيًا: إجمالي القضايا الواردة في عام 1431هـ :

إجمالي القضايا الواردة للجمعية لعام 1431هـ حسب التصنيف : 
جدول 9/4/1

التصنيف
عنف عماليةسجناءإداريةالعام

أسري
أحوال 
شخصية

أحوال 
مدنية

عنف ضد 
املجموعأخرىقضائيةالطفل

عام 1431هـ-
20101748709555382356361821304604783م

إجمالي القضايا الواردة للجمعية لعام 1431هـ حسب التصنيف 
شكل )5(

إجمالي القضايا الواردة للجمعية لعام 1431هـ حسب الفرع : 
جدول 9/5/1

الفرع
املدينة مكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالعام

املجموعاملنورة

18776081088614673242054783عام 1431هـ-2010م

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

جدول 9/6/1

الفرع
املدينة مكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالتصنيف

املجموعاملنورة

6081846291452199621746إدارية

423569561174512709سجناء

343821211123130قضائية

216694916353221555عمالية

334896424299361أحوال مدنية

14857644112619356أحوال شخصية

11168428473139382العنف األسري

130231604882العنف ضد الطفل

203586941114632461أخرى

18776081088614673242054783املجموع

إجمالي القضايا الواردة للجمعية لعام 1431هـ حسب نوع املتقدم والفرع :

جدول 9/7/1

الفرع
مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالنوع

املكرمة
املدينة 
املجموعاملنورة

1275316838346541961073132ذكور

60229225026813128981651إناث

18776081088614673242054783املجموع
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إجمالي القضايا الواردة للجمعية لعام 1431هـ حسب التصنيف والشهر :
جدول 9/8/1

التصنيف
 عنفعماليةسجناءإداريةالشهر

أسري
 أحوال

شخصية
 أحوال
مدنية

 العنف
 ضد

الطفل
املجموعأخرىقضائية

159635120222071538395 محرم

160857339336561244517 صفر

162635332343351555452 ربيع أول

140654721343071668428 ربيع ثاني

186627440353691139492 جماد أول

14061403031527547413 جماد ثاني

137645432322051237393 رجب

25747472933256945498 شعبان

663914221595116187 رمضان

8936293132257714270 شوال

1516739643629121738453 ذي القعدة

101573422191761019285 ذي احلجة

1748709555382356361821304604783 املجموع

إجمالي القضايا الواردة للجمعية لعام 1431هـ حسب الفرع املستلم للقضية والشهر :
جدول 9/9/1

التصنيف
 مكة اجلوف الشرقية جازان جدةالرياضالشهر

 املكرمة
 املدينة
 املجموع املنورة

1526110852022395 محرم

17486104105741517 صفر

2245365601733452 ربيع أول

1845510047933428 ربيع ثاني

170611126354041492 جماد أول
19041615461744413 جماد ثاني

15952824452625393 رجب
149472115121820498 شعبان
6128353501513187 رمضان
10929711932316270 شوال

17361945284124453 ذي القعدة
13234453251522285 ذي احلجة
18776081088614673242054783 املجموع
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ثالثًا: قراءة املتغيرات اإلحصائية لقضايا عام 1431هـ مقارنة باألعوام املاضية :

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

التصنيف
 عنف عماليةسجناء إداريةالشهر

 أسري
 أحوال

 شخصية
 أحوال
 مدنية

 عنف ضد
 املجموع أخرى قضائية  الطفل

4%5%4%3%2%2%10%6%2%عام 1425هـ -2004م

15%29%20%12%16%15%13%15%10% عام 1426هـ - 2005م

14%14%15%16%16%20%14%14%11% عام 1427هـ -2006م

15%13%17%18%16%14%12%16%16% عام 1428هـ -2007م

18%13%19%19%16%16%19%19%19% عام 1429هـ -2008م

16%13%14%47%13%16%13%13%13%19% عام 1430هـ -2009 م

19%13%10%53%19%19%20%19%17%22% عام 1431هـ -2010 م

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

نسبة القضايا الواردة للجمعية حسب التصنيف واألعوام 
شكل )7(

%60

%45

%30

%15

صفر

سجناءإدارية

عام 1430 هـ - 2009م

عام 1431 هـ - 2010م

عنفعمالية
أسرى

أحوال
شخصية

أحوال
مدنية

عنف
ضدالطفل

أخرىقضائية
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من اجلدول أعاله نالحظ التالي:

وفقا لقراءة املتغيرات اإلحصائية  لعام 1431هـ  بشكل عام نالحظ أن عام 1431هـ قد شهد زيادة في عدد 
القضايا املسجلة  حيث بلغت 4783 قضية بنسبة 19% من إجمالي القضايا منذ التأسيس حيث حقق أعلى نسبة  

بني كل األعوام كما سجل زيادة بنسبة  3%  عن العام املاضي. 

وفيما يتعلق بقراءة املتغيرات اإلحصائية لعام 1431هـ وفقا للتصنيفات الرئيسية للقضايا فإننا نالحظ 
التالي:

<  بلغت  القضايا القضائية املسجلة في عام 1431هـ ما نسبته 10%  من إجمالي القضايا القضائية الواردة 
للجمعية منذ تأسيسها وحققت أعلى نسبة في عام 1426هـ حيث بلغت 20% بينما حققت تراجعا قدره %4 

عن العام املاضي.
<  بلغت  القضايا اإلدارية  املسجلة في عام 1431هـ نسبة 22% حيث حققت أعلى نسبة من إجمالي القضايا 

اإلدارية الواردة للجمعية منذ تأسيسها  كما حققت زيادة قدرها 3% عن العام الذي يسبقه .
<  بلغت نسبة  قضايا السجناء 17% من إجمالي قضايا السجناء الواردة للجمعية منذ تأسيسها بنسبة زيادة 

قدرها 4% عن العام املاضي.
<  بلغت نسبة القضايا العمالية املسجلة في عام 1431هـ  19% حيث حققت أعلى نسبة من إجمالي القضايا 

العمالية الواردة للجمعية منذ تأسيسها وتساوت مع عام 1429هـ بنسبة زيادة قدرها 6% عن العام املاضي.
<  بلغت نسبة قضايا العنف األسري املسجلة في عام 1431هـ  20%  حيث حققت أعلى نسبة من إجمالي قضايا 

العنف األسري الواردة للجمعية منذ تأسيسها.
<  تساوت نسبة قضايا األحوال الشخصية وقضايا األحوال املدنية  في عام 1431هـ حيث بلغت 19% وقد حققت 
قضايا األحوال الشخصية أعلى بنسبة  من إجمالي قضايا األحوال الشخصية منذ التأسيس وبزيادة قدرها 
3%  عن العام املاضي, وتساوت قضايا األحوال املدنية مع عام 1429هـ  وحققت أعلى نسبة من  إجمالي قضايا 

األحوال املدنية بنسبة زيادة قدرها 6% عن العام املاضي  .
<  بلغت نسبة قضايا العنف ضد الطفل في عام 1431هـ  53% من إجمالي القضايا الواردة للجمعية بنسبة زيادة 
قدرها 6% عن العام الذي يسبقه ويرجع ارتفاع النسبة الستحداث هذا التصنيف العام املاضي حيث كانت 

قضايا العنف ضد الطفل تندرج ضمن قضايا العنف األسري قبل ذلك.
<  بلغت نسبة القضايا األخرى في عام 1431هـ  13% من إجمالي القضايا األخرى الواردة للجمعية منذ تأسيسها 

وتساوت النسبة مع األعوام الثالثة املاضية  .
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نسبة القضايا الواردة للجمعية حسب الفرع واألعوام :

جدول )3/2/2(

                    الفرع 
املدينة املنورةمكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض   العام

4%7%عام 1425هـ-2004م

3%26%7%عام 1426هـ-2005م

13%17%20%11%عام 1427هـ-2006م

18%13%15%12%17%15%عام 1428هـ-2007م

25%38%20%19%14%19%عام 1429هـ-2008م

28%28%22%21%12%14%عام 1430هـ-2009م 

100%29%20%31%29%8%17%عام 1431هـ-2010م 
100%100%100%100%100%100%100%املجموع 

من اجلدول أعاله نالحظ املتغيرات اإلحصائية لعام 1431هـ وفقاً لفروع اجلمعية ان املقر الرئيسي 
للجمعية في الرياض قد سجل زيادة في عدد القضايا الواردة له حيث بلغت 17% من إجمالي القضايا الواردة 
للمركز الرئيسي منذ تأسيسه بنسبة زيادة قدرها 3% عن العام املاضي , وكانت أعلى نسبة للقضايا الواردة 
في عام 1429هـ حيث بلغت 19%  , كذلك حقق فرع الشرقية زيادة في عدد القضايا الواردة للفرع حيث 
بلغت نسبتها 31% وحققت أعلى نسبة من إجمالي القضايا الواردة للفرع منذ تأسيسه و بنسبة زيادة قدرها  
9%عن العام املاضي, و بلغت نسبة قضايا فرع جازان  29% وحقق أعلى نسبة  من إجمالي القضايا الواردة 
للفرع منذ تأسيسه بنسبة زيادة قدرها 8% عن العام السابق , كما شهد مكتب مكة ارتفاعاً في عدد القضايا 
حيث بلغت 29% وبذلك يكون حقق أعلى نسبة  من إجمالي القضايا الواردة للفرع منذ تأسيسه بنسبة زيادة 

قدرها 1% عن العام املاضي.
كما شهد عام 1431هـ تراجع في عدد القضايا الواردة في كال من فرع جدة وفرع اجلوف حيث بلغت نسبة 
القضايا الواردة لفرع جدة 8% وحققت أقل نسبة للقضايا الواردة للفرع منذ تأسيسه و بلغت نسبة القضايا الواردة 
لفرع اجلوف 20% من إجمالي القضايا الواردة للفرع منذ تأسيسه, فيما بلغ عدد القضايا الواردة لفرع املدينة 

املنورة ) 205( قضية حيث افتتح الفرع في  شهر جماد أول من عام 1431هـ.
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نسبة القضايا الواردة للجمعية في عام 1430هـ وعام 1431هـ والفرع املستلم للقضية : 

جدول ) 3/3/2(

                    الفرع 
املدينة املنورة مكة املكرمة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض   العام

1.2%0.4%1.7%3.0%3.4%6.0%عام 1430

0.8%1.3%0.3%2.4%4.2%2.4%7.3%عام 1431

<  تصدر املركز الرئيسي في الرياض في عدد القضايا املستلمة في عام 1431هـ باختالف أنواعها حيث بلغت 
نسبتها 7% من إجمالي القضايا الواردة للجمعية بنسبة زيادة 1% عن العام املاضي يليه فرع جازان بنسبة %4 
من إجمالي القضايا الواردة للجمعية بنسبة زيادة 1% عن العام املاضي في حني تساوت نسبة القضايا املستلمة 

في فرع الشرقية وفرع جدة عام 1431هـ حيث بلغت 2% من إجمالي القضايا الواردة للجمعية .
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القضايا الواردة للجمعية حسب التصنيفات الرئيسية لعام 1431 هـ :
أواًل : القضايا اإلداريــــــــة:

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

الفرع
 مكة اجلوف الشرقية جازان جدةالرياضالنوع

 املكرمة
 املدينة
 املجموع املنورة

504134505912172471374ذكر

104501245402715374أنثى

6081846291452199621748املجموع
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2. حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية  

جدول 5/2/3

الفرع
 املجموع املدينة املنورة مكة املكرمة اجلوف الشرقية جازان جدةالرياضاجلنسية

5391645871322085501577�سعودية

1182201226مينية

1922504638مصرية

70000108�سورية

40001005هندية

610101110سودانية

11000103فلسطينية

20020004أردنية

50020209باكستانية

11000002صومالية

31000004 عراقية

00000112نيجيرية

10000001لبنانية

11000002تركستانية

10000012مغربية

10000102اندونيسية

01000001ماليزية

10000001كويتية

01000001 برماوية

10000001بنجالدشية

01000001أفغانية

10000001تركية

20000002تشادية

00010001 أمريكية

00000011 مالية

1238002043 غير محددة

6081846291452199621748املجموع
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3. حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/3/3
 

                              الفرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض      املنطقة

املكرمة
 املدينة
املجموع املنورة

313023000318الرياض

3402141000177الشرقية

1500000015القصيم

63000009الباحة

1725890000608جازان

1200000012جنران

841340010120عسير

46162010950304مكة املكرمة

171300036093املدينة املنورة

1500010016حائل

2512050235تبوك

80001009احلدود الشمالية

5000140019اجلوف

1120000013خارج اململكة

6081846291452199621748املجموع
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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          
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض               اجلهة

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

 وزارة الشؤون البلدية
والقروية

11000002وزارة الشؤون البلدية والقروية

17813507757أمانات بعض املناطق

3117930131146البلديات

1363003429جلنة إزالة التعديات و مراقبة األراضي

وزارة التربية والتعليم

329101453105205وزارة التربية والتعليم

1141004020مدارس حكومية

20000002املؤسسة العامة للتدريب املهني والتقني

وزارة الداخلية

2980453352وزارة الداخلية

17545411275أمارات بعض املناطق

232411114هيئة التحقيق واإلدعاء العام

00100012قوات الطوارئ اخلاصة

73151061185128الشرط

00010001أمن املنشآت

1182004530املديرية العامة للجوازات

305201011املديرية العامة حلرس احلدود

33940010101محافظات بعض املناطق

1530001019إدارة الوافدين

436100014الدفاع املدني

1361300023األحوال املدنية

00100012اإلدارة العامة للمجاهدين

51000107املديرية العامة للسجون

734102118املديرية العامة ملكافحة املخدرات

30100015امن الطرق

10010103البحث اجلنائي

541103014احلقوق املدنية

1527711033اإلدارة العامة للمرور

0100001املباحث اإلدارية

10000001مستشفى قوى األمن

40200107األمن العام

900200112املباحث العامة
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                                                  الفرع          
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض               اجلهة

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

237454144وزارة التعليم العاليوزارة التعليم العالي

وزارة الصحة

2441112336وزارة الصحة

42103706270املستشفيات احلكومية

01000124هيئة التخصصات الطبية

10001002الهيئة  الصحية الشرعية بتبوك

01000001مدينة امللك عبد الله الطبية

20000002مدينة امللك فهد الطبية

10000001مركز امللك فهد للكلى

10000001مركز أبحاث امللك فيصل

5110301121املديرية العامة للشؤون الصحية

وزارة املياه والكهرباء

41200108وزارة املياه والكهرباء

5467001178شركة الكهرباء

00010001املديرية العامة للمياه

وزارة الدفاع والطيران

31410009وزارة الدفاع والطيران

10000001مطار امللك خالد الدولي

10000001القوات البرية

00010001القوات البحرية

00010001مطار امللك فهد

2200004اخلطوط اجلوية العربية السعودية

00010001قاعدة امللك خالد اجلوية

10030004القوات اجلوية

10000001احلرس امللكي

00010001قاعدة اإلسناد الفني في جدة

10110003القوات املسلحة

30000003القطاع العسكري

01000001قاعدة امللك عبد العزيز اجلوية

32000005الهيئة العامة للطيران املدني

10000001مطار امللك عبد العزيز

10000001اجليش

10000001مدارس األبناء مبدينة امللك عبد العزيز العسكرية
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                                                  الفرع          
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض               اجلهة

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

وزارة العدل

52100008وزارة العدل
4002118احملكمة العامة
00100001احملكمة اإلدارية
10000001محكمة بلجرشي

10000001محكمة مكة املكرمة
10000001محكمة صامطة
10000001محكمة القريات
10000001محكمة االنكحة
10000001محكمة العيون

وزارة املالية
1087000088وزارة املالية

20000002صندوق التنمية العقارية

 وزارة االتصاالت
وتقنية املعلومات

1001001012شركة االتصاالت السعودية
00100001هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات
10000001املؤسسة العامة للبريد السعودي

 وزارة الشؤون
االجتماعية

10000001دار الرعاية االجتماعية
552501220وزارة الشؤون االجتماعية

10010103مركز التأهيل الشامل للمعاقني
1713204128الضمان االجتماعي

10000001دار املالحظة االجتماعية
10000001دار األحداث بالرياض

01000001دار رعاية الفتيات

 ديوان رئاسة مجلس
الوزراء

800000311الرئاسة العامة لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
01000001الرئاسة العامة لشؤون احلرمني

41000005ديوان مجلس الوزراء
18610310240مؤسسة النقد العربي السعوديمؤسسة النقد العربي السعودي

606101014املؤسسة العامة للـتأمينات االجتماعيةاملؤسسة العامة للـتأمينات االجتماعية
521100110املؤسسة العامة للتقاعداملؤسسة العامة للتقاعد

42550117مكتب العملوزارة العمل
1010103وزارة التجارة والصناعةوزارة التجارة والصناعة

وزارة الزراعة
12210017وزارة الزراعة

00010001مركز أبحاث الثروة السمكية

وزارة اخلارجية
00011002وزارة اخلارجية

10000001 السفارة السعودية بسوريا
10000001السفارة السعودية بالواليات املتحدة

 وزارة الشؤون
اإلسالمية واألوقاف

40200107وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
10000001إدارة األوقاف

4374201259وزارة  اخلدمة املدنيةوزارة  اخلدمة املدنية
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                                                  الفرع          
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض               اجلهة

املكرمة
 املدينة
املجموعاملنورة

10000001وزارة اإلعالموزارة اإلعالم

118001011وزارة النقلوزارة النقل

احلرس الوطني
40002219احلرس الوطني

10000001مدينة امللك خالد العسكرية

10000001ديوان املظالمديوان املظالم

30040007شركة ارامكوشركة ارامكو

00010001شركة سابكشركة سابك
 الهيئة امللكية للجبيل

00010001الهيئة امللكية للجبيل وينبعوينبع

0000101الهيئة  العليا لتطوير املدينة املنورةالهيئة  العليا لتطوير املدينة املنورة
 املؤسسة العامة

00010001ميناء رأس تنورهللموانئ

أخرى

01010002اجلمارك

30000003البنك الزراعي

01000001الرئاسة العامة لرعاية الشباب

20000002السفارة الفلبينية

10000001سلطات أمريكية

10000001سلطات بريطانية

6081846291452199621748املجموع
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5 . حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/5/3

                                       الفرع          
    تصنيف القضية

 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

 املدينة
املجموعاملنورة

27255131195167طلب إعادة نظر

4071592651713492اعتراض على قرار

2155110235تعديل الوضع الوظيفي

4611834137مطالبة مستحقات مالية لدى اإلدارة

327511212219135جتاوز أوتعدي من بعض اجلهات اإلدارية

31281180166136طول مدة اإلجراءات

753312425مطالبة بتنفيذ حكم قضائي

573601325فصل تعسفي

2834100238بطالة

1950101026اعتداء على ممتلكات

3123065142333طلب تعويضات

132943100113طلب إعادة للوظيفة

0223842048طلب نقل

2532515041أخطاء طبية

10022016منع من السفر بسبب قرار إداري

00020103عنف نفسي على املوظف

00100001نقل تعسفي

1051001017تلوث بيئي

5701100261مالحقة غير نظامية

02000327ترحيل إجباري

01000102طلب عفو

6081846291452199621748املجموع
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ثـانيـًا : السجـــنـــاء:
1. حسب النوع والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/1/4

الفرع  
املجموع املدينة املنورة مكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالنوع

28632933217248492ذكر
137242290214217أنثى

423569561174512709املجموع

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

الفرع  
املجموع املدينة املنورة مكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاجلنسية

34940775116329574سعودية
1659102134مينية

1641413029مصرية
1200000012سورية
40000004هندية

33000006سودانية
22010005فلسطينية

40000004أردنية
00020316باكستانية
10000001صومالية
10100002أثيوبية
00010001لبنانية
20010003مغربية

10000012اندونيسية
01000203 برماوية

40000004بنجالدشية
30000003ارترية

20000002 جزائرية
10000001 روسية
01000102غانية

10000102بحرينية
10700109 غير محددة

423569561174512709 املجموع
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3. حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/3/4

الفرع  
 املدينة مكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاملنطقة

املجموع املنورة

180020010183الرياض

24005800082الشرقية

2110100023القصيم

63000009الباحة

7084000091جازان

40200006جنران

7206000078عسير

5650100430150مكة املكرمة

9200001223املدينة املنورة

80001009حائل

900151016تبوك

1100000011احلدود الشمالية

7000110018اجلوف

900100010خارج اململكة

423569561174512709املجموع
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4. حسب اجلهة املتظلم منها أو اجلهة التي مت مخاطبتها إلزالة أسباب التظلم والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/4/4

                                              الفرع
 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض               اجلهة

املكرمة
 املدينة
 املجموعاملنورة

 وزارة الداخلية واجلهات
التابعة لها

0001201316وزارة الداخلية

2434058106304391املديرية العامة للسجون

01400207املديرية العامة للجوازات

001723013اإلدارة العامة للمرور

05100107إدارة الوافدين

00200002البحث اجلنائي

50000005املباحث اإلدارية

1662516122194املباحث العامة

806000014اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات

0281404129الشرط

02001003احلقوق املدنية

0010000010حرس احلدود

 وزارة الشؤون االجتماعية
01000102دار رعاية الفتيات

10010103 دار املالحظة

030070212هيئة التحقيق واالدعاء العامهيئة التحقيق واالدعاء العام

00010001احلرس الوطنياحلرس الوطني

423569561174512709املجموع
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5. حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية  

جدول 5/5/4

الفرع  
تصنيف القضية

 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

 املدينة
املجموعاملنورة

33212934568التظلم من عدم احملاكمة

3263853438203491مطالبة بإطالق السراح

1526424134إنهاء محكوميته ولم يطلق سراحه

337213120سوء معاملة و تعدي و جتاوز لألنظمة داخل  السجن

038104117طلب عفو عن بقية املدة

2846103042ضعف الرعاية  الصحية لدى  السجن

801011011منع الزيارة

03100318اعتراض على ترحيل سجني

1001011013طلب نقل إلى سجن آخر

01001103طلب ترحيل

00010102ضغط معنوي على السجني

423569561174512709املجموع
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ثالثًا: العنف األسري:
1. حسب النوع والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/1/15

الفرع  
املدينة مكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازان جدةالرياض    النوع

املجموعاملنورة 

236148210366ذكر

8862287652136316أنثى

11168428473139382املجموع

2.   حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/2/15

الفرع  
املدينة مكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض    اجلنسية

املجموعاملنورة 

10152398173134345سعودية

193000013مينية

13010016مصرية

01000001سورية

10000001هندية

11010003سودانية

11000002فلسطينية

10000001أردنية

10000001باكستانية

00010001صومالية

10000001مغربية

00000011اندونيسية

10000001أرترية

00000033تونسية 

01000001تشادية

10000001أمريكية 

11168428473139382املجموع 
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3.  حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/3/5

الفرع  
  املنطقة

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة 

8300000083الرياض

4008300087الشرقية

20000002القصيم

10000102الباحة

0037000037جازان

00000000جنران

705001013عسير

1064000292105مكة املكرمة

2400003642املدينة املنورة

10000001حائل

00012003تبوك

00001001احلدود الشمالية

10004005اجلوف

00000011خارج اململكة

11168428473139382املجموع
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4. حسب اجلهة املتظلم منها أو اجلهة التي مت مخاطبتها إلزالة أسباب التظلم والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/4/5

الفرع  
  اجلهة

املدينة مكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املجموعاملنورة 

41289360914137زوج

00033107زوجة

00100001أوالد األخ  

00100001أوالد اخلال 

10100902738طليق

402302011ابن

301218153913100أب

13000004أم

1475606038أخ

01010024زوج األم 

10000001أهل الزوجة 

31201007عم 

00100102زوجة أب

00010001ابن العم   

00010001والد الطليق 

00010001زوجة الزوج 

10000001صديق الزوج 

01010002شقيق الزوج 

00100001أهل الزوج

10000001ابن الزوج 

01000034والد الزوجة 

01000001والد الزوج 

532701018األسرة

11168428473139382املجموع
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5. حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/5/5

الفرع  
  تصنيف القضية

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة 

9539205842532273عنف بدني ونفسي

522100111حرمان من التعليم

250410012عنف ناجت عن إدمان

576501125حرمان من الزواج

322201010حترش جنسي

072314320طلب إيواء

033500112اتهام وقذف

11121017حرمان من رؤية األم

016400011حرمان من الراتب أو تعدي على ممتلكات

01000001حرمان من العمل

11168428473139382املجموع
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رابعًا: القضايا العمالية:
1. حسب النوع والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/1/6
الفرع  

  النوع
مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض

املكرمة
املدينة 
املجموع املنورة 

205534515342618504ذكر
111641016351أنثى

216694916353221555املجموع

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

الفرع  
  اجلنسية

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموع املنورة 

431322714898سعودية
855203124مينية

972628433169222مصرية
740402118سورية
13324301062هندية

924101017سودانية
52100109فلسطينية

1010700018أردنية
641903124باكستانية
01000001صومالية
01000001أثيوبية
10000001لبنانية
00040004فلبينية
521201011مغربية

20020004اندونيسية
10020003برماوية 

222900015بنجالدشية
00100001أرترية

02121006سيرالنكية
10000001أفغانية
11000002تونسية 
00010001تركية

00020002بريطانية
00000011تشادية

10010002أمريكية 
20000002بحرينية

00000000منساوية 
00010001فيتنامية 

20110004كندية
216694916353221555املجموع 
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3. حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/3/6

الفرع  
مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض  املنطقة

املكرمة
املدينة 
املجموع املنورة 

157010000158الرياض

1200163000175الشرقية

40000004القصيم

00000000الباحة

2042000044جازان

00200002جنران

1034000017عسير

1066000320108مكة املكرمة

5000001823املدينة املنورة

40000004حائل

40000037تبوك

10000001احلدود الشمالية

20005007اجلوف

50000005خارج اململكة

216694916353221555املجموع

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

الفرع  
  اجلهة

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموع املنورة 

176444410732511410الكفيل

2815452146110شركة أهلية

42020008مستشفى أهلى

00010012معهد أهلي

40010038بنك

00001001مكتب استقدام 

04000004الهيئة العليا لتسوية اخلالفات العمالية

20000002السفارة الليبية

241003010املديرية العامة للجوازات

216694916353221555املجموع



45 التقرير السنوي السابع للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

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

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

الفرع  
  تصنيف القضية

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموع املنورة 

1483028872106311مطالبة العامل بحقوقه املالية

24236606368طلب نقل الكفالة

8111601330فصل تعسفي

15192433055منع العامل من السفر إلى بالده

6121206229ضغط معنوي على العامل

51110008إجبار على دفع رسوم جتديد اإلقامة

1080802533اعتراض على قرار

00000000مطالبة بالتأمني الصحي

00000000إجبار على عمل

01100002عدم استكمال إجراءات التعيني

01000001تخفيض الدرجة الوظيفية

00130419ترحيل إجباري

00040004طلب إعادة للعمل

00000000حرمان من الترقية

00000000إجبار على إنهاء التعاقد 

01010002إرغام على تقاعد مبكر 

01010013فصل بسبب تهمة

216694916353221555املجموع
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خامسًا: القضائية:
1. حسب النوع والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/1/7

الفرع  
  النوع

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموع املنورة 

2528171519398ذكر

9104603032أنثى

343821211123130املجموع

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

الفرع  
مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض  اجلنسية

املكرمة
املدينة 
املجموع املنورة 

313120191123117سعودية

02000002مينية

21000003مصرية

01100002سودانية

02000002فلسطينية

00010001أردنية

01000001باكستانية

10000001صومالية

00010001أمريكية 

343821211123130املجموع 
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3. حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/3/7

الفرع  
  املنطقة

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموع املنورة 

1800000018الرياض
2002100023الشرقية
01000001الباحة
2019000021جازان
20000002جنران
50200007عسير

33700012052مكة املكرمة
00000033املدينة املنورة

10000001حائل
00001001احلدود الشمالية

10000001خارج اململكة
343821211123130املجموع

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

جدول 5/4/7

الفرع  
  اجلهة

املدينة مكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املجموع املنورة 

32291621112102القضاء

1650011124القاضي

13000004ديوان املظالم

343821211123130املجموع

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

الفرع  
  تصنيف القضية

املجموع املدينة املنورة مكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض

251861115167اعتراض على حكم

486202022طلب إعادة النظر

00000224طلب تعويضات

1118803031طول مدة اإلجراءات

41100006سوء معاملة من القاضي

343821211123130املجموع
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سادسًا: قضايا األحوال الشخصية:
1. حسب النوع والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/1/8

الفرع  
  النوع

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموع املنورة 

339128112883ذكر

11548523301411273أنثى

14857644112619356املجموع

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

الفرع  
  اجلنسية

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

13744613612317319سعودية

162001111مينية

11010104مصرية

01000001سودانية

22000105فلسطينية

11020004أردنية

11000002باكستانية

11010003مغربية

00100001اندونيسية

00000011برماوية 

10000001بريطانية

00010001تشادية

10000001أمريكية 

10000001روسية 

10000001بحرينية

14857644112619356املجموع 
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3. حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية

جدول 5/3/8

الفرع  
  املنطقة

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

101001000102الرياض

5003901045الشرقية

50000005القصيم

10000001الباحة

1058000059جازان

20000103جنران

1006100017عسير

65600023085مكة املكرمة

2100001821املدينة املنورة

50000005حائل

10000012تبوك

30000003احلدود الشمالية

10001002اجلوف

50000106خارج اململكة

14857644112619356املجموع
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4. حسب اجلهة املتظلم منها أو اجلهة التي مت مخاطبتها إلزالة أسباب التظلم والفرع املستلم للقضية

جدول 5/4/8

الفرع  
  اجلهة

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

42333123095143زوج

502200110زوجة

59126906597طليق

411307218طليقة

10100002ابن 

1555103029أب

516200115أخ

10100002جد

00100001خال

30200005عم 

00000011زوجة ابن 

00100001زوج األم 

20010115أهل الزوجة

00100012والد الزوجة 

10000001زوجة أب

10000001ابن العم 

01300015أهل الزوج

20100003شقيق الزوج 

02200004ابن الزوج

01000001أهل الطليق  

01000001زوجة الزوج  

00000011أهل الطليقة 

70001008األسرة

14857644112619356املجموع
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5. حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية

جدول 5/5/8

الفرع  
  تصنيف القضية

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

421215804283نفقة

371159011174حضانة

3010178071082حرمان من رؤية األوالد

15911903350طالق

22120108نزع والية

13410100230حرمان من امليراث

454110116تعليق وهجر

541300013عدم االعتراف بالزواج ومطالبة بالطالق

14857644112619356املجموع
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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 

741584122152204ذكر

593312302147157أنثى

1334896424299361املجموع

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

الفرع  
  اجلنسية

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة 

792523254156177سعودية

465100117مينية

31000015مصرية

01000001سورية

10000102هندية

03000003فلسطينية

01010002أردنية

03000003صومالية

00020002عراقية 

10000113نيجيرية

01010002مغربية

00000101اندونيسية

00010102برماوية 

10100002أرترية
02000002أفغانية
01000102تشادية
00000101إيرانية
10000102غانية

4346711070132غير محددة 
1334896424299361املجموع 
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3. حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/3/9

الفرع  
  املنطقة

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة 

6500000065الرياض

13004200055الشرقية

20000002القصيم

10000001الباحة

280870000115جازان

20100003جنران

407000011عسير

44610028079مكة املكرمة

010001911املدينة املنورة

30000003حائل

41001006تبوك

40001005احلدود الشمالية

10002003اجلوف

20000002خارج اململكة

1334896424299361املجموع

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

جدول 5/4/9

الفرع  
  اجلهة

املدينة مكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املجموعاملنورة 

1331896133143280األحوال املدنية

040904017وزارة الداخلية

090906327زوج

050603115طليق

01000001عم 

03000003أهل الزوج 

00010001ابن

080411216أب

00000101السفارة البنجالدشية

1334896424299361املجموع



54

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

5. حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/5/9

الفرع  
  تصنيف القضية

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموع املنورة 

54106414252151طلب جنسية

663625282227186أوراق ثبوتية

1327002024طلب استرداد اجلنسية

1334896424299361املجموع
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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 

199401125ذكر
021141203757أنثى

130231604882املجموع

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

الفرع  
    اجلنسية

 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

 املدينة
املجموع املنورة

122201404566�سعودية
03020005مينية

00100001 مصرية
04000004فلسطينية
01000001�سورية
00000011 فلبينية
00000011أردنية

00000011 موريتانية
00200002غير محددة

130231604882املجموع

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

01000001الرياض

0011600017الشرقية

1016000017جازان

00300003جنران

01300004عسير

0260004030مكة املكرمة

01000089املدينة املنورة

01000001اجلوف

130231604882املجموع
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4- حسب اجلهة املتظلم منها أو اجلهة التي مت مخاطبتها إلزالة أسباب التظلم والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/4/10

الفرع  
    اجلهة

 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

 املدينة
املجموع املنورة

12516902457أب

01100002أم

01110104 زوجة أب

00000011زوجة أخ

01100002األسرة

01020003عم

01230006 مدرسة

00210104  معلم

00000011 مستشفى

00000011جمعية أطفال طيبة

00000011 جلنة احلماية

130231604882املجموع

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

الفرع  
    تصنيف القضية

 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

 املدينة
املجموع املنورة

081903324 إساءة جسدية

13210119 إساءة نفسية

00030003 إساءة جنسية

03310018 حرمان من التعليم

0510100117 حرمان من األوراق الثبوتية

05010006حرمان من رؤية األم

01000001 حرمان من رؤية األب

00200002 حجز

035000210 إهمال

02000002 زواج األطفال

130231604882املجموع
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تاسعًا : قضايا أخــــرى:
1. حسب النوع والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/1/11

الفرع  
    النوع

مكة اجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة 

12430592362717286ذكر

7928101851915174أنثى

1586941114632460املجموع

2. حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/2/11

الفرع  
    اجلنسية

 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
 املكرمة

 املدينة
املجموع املنورة

182476440114330417سعودية

532001011مينية

621001111مصرية

30000003سورية

10000102سودانية

34000007فلسطينية

11010003أردنية

10000012باكستانية

11000002مغربية

00200002 غير محددة

203586941114632460 املجموع
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3. حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية 
جدول5/3/11

الفرع  
    املنطقة

 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
 املكرمة

 املدينة
املجموع املنورة

119010000120الرياض

10004100051الشرقية

20000002القصيم

32000005الباحة

4059000063جازان

00000000جنران

2209001032عسير

1754000431115مكة املكرمة

5200003138املدينة املنورة

40000004حائل

40002006تبوك

4000004احلدود الشمالية

500092016اجلوف

40000004خارج اململكة

203586941114632460املجموع

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

الفرع  
    اجلهة

 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

 املدينة
املجموع املنورة

5931171911816161أخرى

12917271203014229أفراد

151025401257شركات أهلية

00060309بنوك سعودية

00000404جمعيات خيرية

203586941114632460املجموع
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5. حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/5/11

الفرع  
    تصنيف القضية

 مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياض
املكرمة

 املدينة
املجموع املنورة

121251711102813225طلب مساعدات مالية

7426522201616206منازعات بني أفراد أو شركات

810311317مطالبة بتبني بعض املقترحات

060501012تقدمي استشارات قانونية وشرعية

203586941114632460املجموع





الباب الثاين

توثيق ن�شاطات اجلمعية 
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زيارات الوفود 

أواًل: زيارات الوفود للجمعية:

تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

أعضاء الوفد :وفد أمريكي1
السيد/ اتول كيشاب

مدير مكتب حقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية بوزارة اخلارجية األمريكية
السيدة/ ماريون رام

السكرتير الثاني للشؤون السياسية بسفارة الواليات املتحدة األمريكية
السيد/علي األشوح

أخصائي الشؤون السياسية
وقام باستقبالهم من اجلمعية

د/ مفلح القحطاني, د/ محمد الفاضل, د/ صالح الشريدة, د/ عبد اخلالق آل عبد 
احلي, املستشارخالد الفاخري

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
< التعريف باجلمعية وأهدافها واختصاصاتها وأهم اجنازاتها

< مناقشة املوضوعات ذات العالقة بحقوق اإلنسان
الوفد  اعتبرها  والتي  األديان  الشريفني حلوار  احلرمني  خادم  مبادرة  إلى  التطرق   >

خطوة هامة للتقريب بني الشعوب رغم وجود املعوقات.
مت���ت ال���زي���ارة ف���ي م��ق��ر اجل��م��ع��ي��ة ب��ال��ري��اض ب��ت��اري��خ 1431/1/3ه��������� امل��واف��ق 

2009/12/20م

وفد هولندي2

 

أعضاء الوفد : 
السيد/ اريان هامبجر

سفير حقوق اإلنسان بوزارة  اخلارجية الهولندية 
السيد/رون استريكر

السفير الهولندي في اململكة
السيد/ مينو لينسترا

نائب رئيس البعثة الهولندية
السيدة/ أنا ماري سبابنز

مسئولة في إدارة شمال إفريقيا والشرق األوسط بوزارة اخلارجية الهولندية
وقام باستقبالهم من اجلمعية

د/ مفلح القحطاني , د/ صالح الشريدة , د/ نورة العجــــــــالن , د/ عبد اخلـــــــالق آل 
عبد احلي, أ/ ثريا شيخ, املستشار/خالد الفاخري 

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

< مناقشة املوضوعات ذات العالقة بحقوق اإلنسان.
مت��ت ال���زي���ارة ف��ي م��ق��ر اجل��م��ع��ي��ة ب��ال��ري��اض ب��ت��اري��خ 1431/2/18ه��������� امل��واف��ق 

2010/2/2م
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تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

وفد نرويجي3

 

أعضاء الوفد : 
السيد/مورتن هوجلوند

عضو البرملان النرويجي وعضو اللجنة الدائمة 
للشؤون اخلارجية والدفاع 

السيد/كارل فيبيي
السفير النرويجي في اململكة

املستشار/ بول دافيدسن  
وقام باستقبالهم من اجلمعية

د/ مفلح القحطاني, د/ عبد اجلليل السيف, د/ صالح الشريدة, د/ عبد اخلالق آل عبد احلي
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

< التعريف باجلمعية وأهدافها واختصاصاتها وأهم اجنازاتها.
< مناقشة املوضوعات ذات العالقة بحقوق اإلنسان.

مت���ت ال���زي���ارة ف���ي م��ق��ر اجل��م��ع��ي��ة ب��ال��ري��اض ب��ت��اري��خ 1431/3/8ه��������� امل��واف��ق 
2010/2/22م

أعضاء الوفد : وفد ياباني4
السيد/ تاكاكازو نيكي

السكرتير الثاني في السفارة اليابانية 
وقام باستقبالهم من اجلمعية 

أ/ جمعة الدوسري وعدد من منسوبي الفرع 
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

< التعريف باجلمعية وأهدافها واختصاصاتها وأهم اجنازاتها.
< توضيح دور اجلمعية ومجهوداتها في نشر ثقافة حقوق اإلنسان , وإقامة الندوات, وورش 

العمل , وتوزيع اإلصدارات لتحقيق ذلك وكذلك الزيارات امليدانية ملختلف القطاعات.
متت الزيارة في املنطقة الشرقية بتاريخ 1431/3/13ه� املوافق 2010/2/27م

أعضاء الوفد : السفير األسترالي5
السيد/كيفن ماغي

السفير األسترالي في اململكة
السيد/ تامزن ساندرسون

السكرتير الثالث في السفارة األسترالية
وقام باستقبالهم من اجلمعية

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

< التعريف باجلمعية وأهدافها واختصاصاتها وأهم اجنازاتها.
< مناقشة املوضوعات ذات العالقة بحقوق اإلنسان.

ألحكام  احلقوقي  بالشأن  املهتمني  معرفة  بأهمية  املتعلقة  اجلوانب  بعض  مناقشة   >
الشريعة اإلسالمية بوصفها القانون العام املطبق في اململكة.

مت��ت ال���زي���ارة ف��ي م��ق��ر اجل��م��ع��ي��ة ب��ال��ري��اض ب��ت��اري��خ 1431/3/29ه��������� امل��واف��ق 
2010/3/15م
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تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

أعضاء الوفد : وفد ايطالي6
السفير/ ماوريتسيو مورينو

رئيس املعهد الدولي اإليطالي للقانون اإلنساني
السيد/ لوكا سورجي

نائب السفير اإليطالي في اململكة
وقام باستقبالهم من اجلمعية

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

< التعريف باجلمعية وأهدافها واختصاصاتها وأهم اجنازاتها.
< مناقشة املوضوعات ذات العالقة بحقوق اإلنسان.

< بحث سبل التعاون مع اجلمعية واملعهد الدولي للقانون اإلنساني وأبرز البرامج التي 
يقدمها.

مت��ت ال���زي���ارة ف��ي م��ق��ر اجل��م��ع��ي��ة ب��ال��ري��اض ب��ت��اري��خ 1431/4/12ه��������� امل��واف��ق 
2010/3/28م

أعضاء الوفد : السفير االيرلندي7
السيد/ نايال هالو هان

سفير ايرلندا في اململكة 
وقام باستقبالهم من اجلمعية

د/ مفلح القحطاني, د/ عبد اخلالق آل عبد احلي , د/ عبد اجلليل السيف , د/ صالح 
الشريدة , املستشار/خالد الفاخري  

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

< مناقشة املوضوعات ذات العالقة بحقوق اإلنسان.
مت��ت ال���زي���ارة ف��ي م��ق��ر اجل��م��ع��ي��ة ب��ال��ري��اض ب��ت��اري��خ 1431/4/15ه��������� امل��واف��ق 

2010/3/31م

رئيسة قسم اخلدمات األسرية مبكتب 8
اإلشراف االجتماعي بالدمام

أعضاء الوفد : 
أ/ سعاد أحمد اجلمعان

رئيسة قسم اخلدمات األسرية مبكتب اإلشراف االجتماعي 
وقام باستقبالهم من اجلمعية

أ/ رباب الدوسري  
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

< أهداف واختصاصات اجلمعية وطبيعة عملها .
< دور اجلمعية في عالج القضايا األسرية .

< استعراض مناذج من القضايا األسرية التي عوجلت عن طريق الفرع .
< مناقشة بعض الظواهر االجتماعية املتفشية واستعراض أسبابها وسبل احلد منها. 

< مناقشة أبرز اخلدمات التي تقدمها فروع وزارة الشؤون االجتماعية واللوائح التنظيمية 
لها.

متت الزيارة في املنطقة الشرقية بتاريخ 1431/5/5ه� املوافق 2010/4/20م
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تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

أعضاء الوفد : السفير النيبالي9
السيد/ حامد أساري

السفير النيبالي في اململكة 
وقام باستقبالهم من اجلمعية

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

< مناقشة وضع العمالة النيبالية في اململكة.
< تناول قضية خادمة نيبالية معنفة تقدمت بشكوى للجمعية.

املواف�������������ق  1431/8ه�   /  18 بتاريخ  بالري��������اض  اجلمعية  مقر  في  الزيارة  متت 
30 / 7 /2010م

مسئول مكتب اململكة العربية السعودية 10
بوزارة اخلارجية األمريكية

أعضاء الوفد : 
السيد / ديفيد غول

مسئول مكتب اململكة بوزارة اخلارجية األمريكية  
السيد / إمت مأثور

مساعد موظفي املكتب التنفيذي بسفارة الواليات املتحدة األمريكية  
السيد / علي األشوح

أخصائي الشؤون السياسية 
وقام باستقبالهم من اجلمعية

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

< التعريف باجلمعية وأهدافها واختصاصاتها وأهم اجنازاتها.
< مناقشة املوضوعات ذات العالقة بحقوق اإلنسان بشكل عام وما يهم  املرأة والطفل 
وتعليمات تصب في صالح  أنظمة  وما صدر مؤخرا من  بشكل خاص  االعتقاد  وحرية 

حقوق املرأة والطفل في اململكة .
< حرية إقامة الشعائر الدينية للجاليات األجنبية املقيمة في اململكة .

توعية  ايجابي في  آثر  لذلك من  وما  اإلنسان  ثقافة حقوق  < جهود اجلمعية في نشر 
أفراد املجتمع .

التقارير عن اململكة في اخلارجية   < أهمية اعتماد املوضوعية واحليادية عند إعداد 
األمريكية واملنظمات الدولية وذكر السلبيات وااليجابيات وعدم تعميم احلاالت الفردية .
< أهمية الفهم األفضل للبيئة القانونية في اململكة التي ترتكز على الشريعة اإلسالمية .
مت���ت ال���زي���ارة ف���ي م��ق��ر اجل��م��ع��ي��ة  ب��ال��ري��اض ب��ت��اري��خ 1431/9/6ه��������� امل��واف��ق 

2010/8/16م

قام باستقبالهم من اجلمعيةوفد نسائي هندي11
د / نوره العجالن, د/ نورة اجلميح , أ/ ثريا شيخ ,أ/ عبيدة الشبل , أ/ مي السبيعي  

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

< مناقشة بعض املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان من أهمها وضع املرأة في السعودية 
هذه  بشأن  للجمعية  الواردة  والقضايا  الوافدة  والعمالة  حقوقها  على  احلصول  وكيفية 

الفئة . 
مت��ت ال���زي���ارة ف��ي م��ق��ر اجل��م��ع��ي��ة ب��ال��ري��اض ب��ت��اري��خ 1431/11/4ه��������� امل��واف��ق 

2010/10/13م
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أعضاء الوفد : جلنة حقوق اإلنسان والعرائض مبجلس  الشورى12
د/ إبراهيم الشدي

رئيس جلنة حقوق اإلنسان والعرائض مبجلس الشورى 
وعدد من أعضاء اللجنة 

وقام باستقبالهم من اجلمعية
د/ مفلح القحطاني, د/ صالح اخلثالن , د/ صالح الشريدة , أ/ سهيلة زين العابدين , 

د/ إبراهيم القعيد , د/ عبد اجلليل السيف, املستشار/ خالد الفاخري
 أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

< مناقشة بعض املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان في اململكة ودور اللجنة حيالها .
< مناقشة سبل التعاون بني اجلمعية ومجلس الشورى ممثال في جلنة حقوق اإلنسان والعرائض. 
بحقوق  واملتعلقة  اململكة  لها  املنضمة  االتفاقيات  بعض  حول  النظر  وجهات  تبادل   >

اإلنسان ومدى انسجامها مع األنظمة السعودية .
< وضع آلية للتعاون بني اجلهتني .

متت الزيارة في مدينة الرياض بتاريخ 1431/11/9ه� املوافق 2010/10/17م

أعضاء الوفد : وفد نرويجي13
السيد / اسنب بارث ايده

وكيل وزارة اخلارجية النرويجية 
املستشار / بول بيورنستاد

نائب سفير النرويج في اململكة
 السيدة / تورن فيبه

مساعدة مدير عام قسم الشرق األوسط 
السيد / بيورن سفنا جنسن

مستشار أول في السفارة
وقام باستقبالهم من اجلمعية

د / مفلح القحطاني, د / عبداجلليل السيف, د/ صالح الشريدة, د/ إبراهيم السليمان, 
د/ نوره اليوسف, أ/ سهيلة حماد, املستشار/خالد الفاخري 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
< مناقشة بعض املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان وخاصة حقوق املرأة والطفل وما 

قامت به اململكة في هذا الشأن  ومنها انضمام اململكة التفاقية حقوق الطفل .
< مناقشة سبل التعاون بني اجلمعية واملنظمات احلقوقية في النرويج .

متت الزيارة في مقر اجلمعية بالرياض بتاريخ 1431/11/11ه� املوافق 2010/10/19م

أعضاء الوفد : نائب رئيس بعثة االحتاد األوربي14
السيدة / انتونيا كالفوبويرتا

نائب رئيس بعثة االحتاد األوربي 
وقام باستقبالهم من اجلمعية

د/ مفلح القحطاني 
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

بني  النظر  وجهات  تبادل  وسبل  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  املوضوعات  بعض  مناقشة   >
اجلمعية واالحتاد األوروبي بشأنها .

اململكة في هذا  به  والطفل وما قامت  املرأة  املتعلقة بحقوق  القضايا  < مناقشة بعض 
الشأن ومنها انضمام اململكة التفاقية حقوق الطفل .

متت الزيارة في مقر اجلمعية بالرياض بتاريخ 1431/11/18ه� املوافق 2010/10/26م
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تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

أعضاء الوفد : معهد الدراسات الدبلوماسية15
د/ خالد العلي

املشرف على البرامج التأهيلية في معهد الدراسات الدبلوماسية 
 يرافقه وفد من الطلبة 

وقام باستقبالهم من اجلمعية
د/ صالح اخلثالن  

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

مت��ت ال���زي���ارة ف��ي م��ق��ر اجلمعية ب��ال��ري��اض ب��ت��اري��خ 1431/11/19ه�������� امل��واف��ق 
2010/10/27م
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ثانيًا : زيارات اجلمعية
أ ( زيارات اجلمعية ملسؤولي اجلهات احلكومية :

تفاصيل الزيارةاجلهةم

أمير منطقة الرياض األمير/1
سلمان بن عبد العزيز

أعضاء الوفد : 
د/ مفلح القحطاني, د/صالح اخلثالن, د/ حمد املاجد ,د/ أحمد سيف الدين تركستاني 
, د/ صالح الشريدة , د/ عبد اجلليل السيف , د/ حبيب املطيري , د/ عبد اخلالق آل 

عبد احلي , املستشار/ خالد الفاخري ,أ/ ابراهيم السليمان
الهدف من الزيارة : 

امللكي األمير  السمو  الوطن وتهنئته بسالمة صاحب  تهنئة سموه مبناسبة عودته ألرض 
سلطان بن عبد العزيز ولي العهد وعودته إلى أرض الوطن , ومت مناقشة  بعض القضايا 

املتعلقة بحقوق اإلنسان .
متت الزيارة بتاريخ 1431/1/15 املوافق 2010/1/1م

أمير منطقة املدينة املنورة األمير/2
عب�د العزيز بن ماجد بن عبد العزيز

أعضاء الوفد : 
د/صالح اخلثالن , د/ صالح الشريدة , د/ عبد اخلالق آل عبد احلي, د/ محمد العوفي , 

د/ طلحة غوث , املستشار /خالد الفاخري, أ/ خلف املغذوي
الهدف من الزيارة :

كانت الزيارة مبناسبة افتتاح مكتب اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان مبنطقة املدينة املنورة 
حيث مت احلديث عن اجلمعية وأهدافها .

متت الزيارة بتاريخ 1341/5/21 املوافق 0102/4/62م

نائب أمير املنطقة الشرقية3
األمير/جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد 

أعضاء الوفد : 
د/ مفلح القحطاني , د/ عبد اجلليل السيف

الهدف من الزيارة :
مناقشة بعض األمور املتعلقة ببعض القضايا احلقوقية .

متت الزيارة بتاريخ 28 /1431/5 املوافق 2010/5/13م

رئيس هيئة التحقيق واإلدعاء العام 4
مبنطقة مكة املكرمة 

األستاذ/ عبد الله بن محمد القرني

أعضاء الوفد :
د / حسني الشريف , د / محمد السهلي , أ/ توفيق جوهرجي , أ/ محمد كلننت , أ/ 

عبدالله خضراوي 
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة:

التي تصل إلى فرع اجلمعية مبنطقة مكة املكرمة بخصوص دور  التظلمات  < بحث أهم 
التوقيف واألوضاع اإلنسانية بها .

< مناقشة مالحظات اجلمعية على سجون منطقة مكة املكرمة التي مت زيارتها ودور هيئة 
التحقيق واالدعاء العام متمثلة في إدارة الرقابة على السجون وتنفيذ األحكام .

فيهم  تتوافر  الذين  والسجناء  للموقفني  الصحي  اإلفراج  وتعزيز  تطبيق  سبل  مناقشة   >
الشروط لذلك.

< بحث سبل التعاون بني اجلمعية وهيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة مكة املكرمة ووضع 
اآللية املناسبة من خالل حتديد منسق بني اجلهتني .

متت الزيارة بتاريخ 1431/6/10ه� املوافق 2010/5/24م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

مدير عام املرور في اململكة5
اللواء/ سليمان العجالن 

أعضاء الوفد : 
د/ مفلح القحطاني , د/ عبد اجلليل السيف , د/ عبد اخلالق آل عبد احلي , املستشار/ 

خالد الفاخري 
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

واإلدارة  اجلمعية  اهتمامات  تدخل ضمن  والتي  املشتركة  القضايا  من  العديد  مناقشة   >
العامة للمرور ومنها:

 حوادث املرور وكيفية احلد منها.	
 احملاكم املرورية وما مت بشأن مباشرتها ألعمالها.	
 غياب النقل العام ومساهمة ذلك في كثرة احلوادث وتفاقم مشكلة االزدحام املروري.	
 البرامج التوعوية والتثقيفية واحلاجة إلى تفعيلها.	
 التزامات 	 حتدد  التأمني  شركات  جلميع  موحدة  تأمني  وثيقة  لوجود  احلاجة 

وحقوق كل طرف من أطرافها.
 رسوم رخصة القيادة وشروط احلصول عليها.	
 نظامية توقيف بعض األشخاص املرتكبني لبعض املخالفات دون محاكمة.	
 وأثر ذلك على جناح 	 املرور  املعنية بحركة  الدولة  والتعاون بني أجهزة  التنسيق 

جهاز املرور في مهامه.
 مدارس تعليم قيادة السيارات وضرورة تطوير وحتديث أنظمتها.	
 الغش وتقليد قطع غيار السيارات ومساهمة ذلك في وقوع حوادث املرور.	

< التأكيد على ضرورة إدخال مفاهيم السالمة املرورية في مناهج التعليم ملا له من 
أهمية في احلد من احلوادث املرورية التي تهدد حق اإلنسان في احلياة.

  متت الزيارة بتاريخ 1431/4/4ه� املوافق 2010/3/20م

مدير شرطة جدة6
 اللواء /علي محمد الغامدي

أعضاء الوفد :
د/ حسني الشريف , د/ عمر حافظ , أ/ طالل قستي , أ/ احمد مظهر , أ/ محمد كلننت, 

أ/ معتوق الشريف , أ/ سناء فلمبان , أ/ خالد الغامدي  
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة:

 العمل على حتسني أوضاع أقسام الشرطة وزيادة معرفة أفرادها بحقوق اإلنسان .	
 حتسن أوضاع األماكن املخصصة للتوقيف مبا يتوافق مع حقوق اإلنسان وكرامته .	
 زيادة التواجد األمني في بعض املناطق التي تعاني من تواجد العمالة املخالفة .	
 رفع مستوى وسرعة وصول الدوريات األمنية حال وصول البالغ إلى غرفة العمليات 	

والتعامل معها .
 رفع مستوى وسرعة تنفيذ األحكام القضائية .	
 األخذ بقضايا العنف األسري بشكل جدي والتعامل معها على وجه السرعة.	
 دعم فكرة إيجاد دور إيواء نسائية للتعامل مع احلاالت النسائية واألطفال حال تواجد 	

املوضوع بأقسام الشرط .
 مهارات 	 في  متخصصة  علمية  دورات  خالل  من  الشرطة  أفراد  تأهيل  على  العمل 

االتصال والتواصل مع اجلمهور.
 مد جسور التعاون بني اجلمعية والشرطة . 	
 إقامة الندوات واحملاضرات بشكل دوري .	
 تكثيف ودعم دور الشرطة النسائية والتعريف بدورها .	
 توعية املجتمع من خالل وسائل اإلعالم املختلفة حملاربة ومكافحة اجلرائم وتوعية 	

األفراد .
 تخصيص آلية واضحة ومعلنة يتاح من خاللها للمواطنني وغيرهم التقدم بالشكاوى 	

ضد رجال الشرطة وما يقع منهم من محالفات والتحقق منها .
متت الزيارة بتاريخ 1431/3/21ه� املوافق 2011/3/7م
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ب( زيارات اجلمعية امليدانية:

تفاصيل الزيارةاجلهةم

أعضاء الوفد :دار رعاية الفتيات1
أ/ جنوى احلربي , أ/آمال الصابري 

التوصيات التي تضمنتها الزيارة  :
 أهمية نقل الدار إلى مقر آخر , حيث أن املبنى سيئ جداً واحتمالية تعرضه حلوادث 	

وأضرار كالسقوط أو احلريق .
 التحذير من ممارسة 	 أو  النزيالت اخلاصة  أوضاع  ملراقبة  كاميرات  أهمية وجود   

العنف عليهن من خالل معرفة الكوادر باملراقبة .
 في 	 إيجابي  أثر  له  مما  والنظافة  الوجبات  إعداد  على  وتدريبهن  النزيالت  تأهيل 

عملهن مع عدم إجبارهن على ذلك.
 أهمية تدريب الكوادر على كيفية التعامل مع النزيالت .	
 زيادة عدد األخصائيني النفسيني واالجتماعيني املؤهلني علمياً واملدربني على كيفية 	

التعامل مع احلاالت بشكل إيجابي.
 تكثيف تنظيم الدورات اخلاصة بتنمية الذات وبناء الشخصية .	
 تدريب النزيالت على مهن متكنهن من إيجاد فرص عمل للكسب الشريف .	
 ضرورة إيجاد بدائل عن الدار ملن انهني محكوميتهن ومازلن في الدار خصوصاً عند 	

رفض بعض األهالي استالمهن .
 ضرورة إعادة النظر في أسلوب املتابعة وجرد القضايا في فترات زمنية متقاربة من 	

قبل اجلهات املختصة واملعنية بذلك .
متت الزيارة في منطقة مكة املكرمة  بتاريخ 1431/2/1ه� املوافق 2010/1/16م

أعضاء الوفد :إدارة اجلوازات باملنطقة الشرقية2
أ/ رباب الدوسري 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
 اإلطالع على سير عمل القسم النسائي في مديرية اجلوازات باملنطقة الشرقية .	
 واالختصاصات 	 وأهدافها  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  عمل  طبيعة  مناقشة 

واللجان التابعة لها .
 إستراتيجية العمل في فرع املنطقة الشرقية واجلهات التي يتم التعامل معها لعالج القضايا .	
 أهمية التثقيف احلقوقي للمرأة .	
 دور اجلمعية في عالج قضايا العنف األسري .	
 تقدمي بعض االستشارات في القضايا اإلدارية .	

متت الزيارة في املنطقة الشرقية بتاريخ 1431/2/2ه� املوافق 2010/1/17م

أعضاء الوفد : مكتب العمل3
محمد  م/   , الدوسري  أ/جمعة    , احلريري  الرحمن  عبد  د/   , السيف  اجلليل  د/عبد 

اجلبران , أ/عبد العزيز الدوسري 
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

 التعريف باجلمعية وأهدافها واختصاصاتها واهم اجنازاتها .	
 مناقشة القضايا العمالية الواردة للجمعية.	

متت الزيارة في املنطقة الشرقية بتاريخ 1431/2/5ه� املوافق 2010/1/20م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

أعضاء الوفد : مجمع امللك سعود الطبي4
د/ عبد اخلالق آل عبد احلي , أ/عبد الله العمري 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
 مناقشة حقوق املرضى الصحية واخلدمات الطبية املقدمة لهم واملعوقات التي حتد 	

من االستخدام األمثل للطاقة االستيعابية للمجمع. 
 ,برج 	 العامة  األشعة  قسم   , واإلداري  األكادميي  البرج   : التالية  األقسام  زيارة  مت 

الباطنية , مستشفى األطفال , مستشفى النساء والوالدة.
متت الزيارة في  منطقة الرياض بتاريخ 1431/2/15 املوافق 2010/1/30م

أعضاء الوفد : املديرية العامة للشئون االجتماعية5
د/عبد اجلليل السيف , أ/جمعة الدوسري , أ/ محمد اجلبران , أ/عبدالعزيز الدوسري 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
 أهمية التعاون بني اجلمعية والشؤون االجتماعية في مختلف املجاالت وخاصة في 	

قضايا العنف األسري .
 معرفة مدى تطبيق اإلستراتيجية املخصصة لإليواء على مستوى املنطقة الشرقية , 	

وآلية استقبال احلاالت التي حتتاج إلى إيواء .
 التربية 	 ودار  بالدمام  االجتماعية  احلضانة  بدار  املودعون  األيتام  شكاوى  مناقشة 

للتربية االجتماعية  واحملتضنون لدى  االجتماعية باإلحساء ومركز األمير سلطان 
األسر واأليتام الذين جتاوزوا 18 سنة .

 مناقشة املشقة التي يتكبدها املعاقون وتعدد الوجهات التي يتوجهون لها ) الشؤون 	
االجتماعية , مركز األمير سلطان , جمعية البر اخليرية ( للحصول على املساعدات 

املالية واحتياجاتهم من األجهزة والكراسي. 
 مناقشة ما جاء في تقرير الزيارة التي قام بها فرع اجلمعية لدار رعاية املسنني حيث 	

لوحظ عدم وجود تنسيق بني اإلدارة في عملية حتويل املرضى للمستشفيات وتأخير 
املواعيد العالجية.

 ذات 	 اجلهات  وكذلك  اجلمعية  مع  للتواصل  ساخن  رقم  تخصيص  إمكانية  بحث 
العالقة وأصحاب الشكاوى. 

متت الزيارة في املنطقة الشرقية بتاريخ 1431/3/17ه� املوافق 2010/3/3م

أعضاء الوفد : دار رعاية املسنني6
أ/  آل مزهر,  العابسي, د/ محمد  أ/ محمد  القحطاني,  الشعبي, د/ منصور  د/ علي 

محمد بن معتق
التوصيات التي تضمنتها الزيارة:

 ضرورة نقل جميع املسنني  إلى أماكن مريحة تتوافر فيها احلياة الكرمية وبصورة عاجلة.	
 األعداد 	 يستوعب  حديث  مبنى  إقامة  في  النظر  وإعادة  الترميم  عمليات  توقيف 

املوجودة واملتوقعة مستقباًل من اجلنسني.
 ضرورة  توفير األجهزة الطبية احلديثة للدار مع العمل على توفير طاقم خبير ومؤهل.	
 إيجاد مطبخ مجهزاً جتهيزاً جيداً يراعى فيه اجلوانب الصحية مع عمالة ماهرة في هذا اجلانب.	
 توفير صيدلية متكاملة بجميع احتياجات املسنني مع توفير طبيب عام  وطبيب أسنان 	

في القسمني الرجال والنساء.
 توفير املعقمات للمسنني الذين توجد لهم حاالت حتتاج إلى عزل ومعاجلة بطريقة خاصة.	
 توفير مساحات خضراء وأماكن للمشي داخل الدار.	
 نقل حاالت احلماية االجتماعية إلى مبنى مستقل.	

متت الزيارة في منطقة أبها  بتاريخ 1431/4/14 املوافق 2010/3/30م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

أعضاء الوفد : سجن امللز7
د/ عبد اخلالق آل عبد احلي , د/ مازن خياط , د/ إبراهيم السليمان , أ/ احمد السعيد 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
 القيام بجولة تفقدية داخل عنابر السجن وااللتقاء بالسجناء واالستماع إلى شكاويهم 	

وتظلماتهم .
متت الزيارة في منطقة الرياض بتاريخ 1431/5/6ه� املوافق 2010/4/20م

أعضاء الوفد : دار التربية االجتماعية للبنني8
د/محمد السهلي , أ/ محمد كلننت, أ/ عبد الله اخلضراوي 

 التوصيات التي تضمنتها الزيارة : 
 يستخدم 	 من  مع  والتحقيق  أشكاله  بجميع  والنفسي  البدني  العقاب  منع  ضرورة 

العقاب البدني في الدار.
 النزالء 	 لألبناء  ومناسبة  اإلمكانات  بكل  مؤهلة  جديدة  مباني  استحداث  ضرورة 

والتدخل السريع في نقلهم إلى مكان أكثر نظافة .
 دعم الدار مبتعهد نظافة على مستوى جيد .	
 االهتمام بجودة ومستوى الطعام املقدم للنزالء ومراعاة تنوعه مبا يتناسب مع أعمار 	

النزالء.
 دعم العيادة الطبية بالكوادر البشرية واألجهزة واملعدات واإلمكانيات الالزمة بشكل 	

عاجل ليقدم خدماته الطبية على أكمل وجه .
 مراعاة تناسب األعداد مع الطاقة االستيعابية للدار .	
 حل مشاكل التهوية والتبريد بشكل عاجل إلى حني االنتقال إلى مباني جديدة .	
 االهتمام بنظافة مالبس الطالب .	
 دعم الدار مبزيد من األخصائيني االجتماعيني .	
  تأهيل النزالء نفسيا ودمجهم مع املجتمع .	
 أهمية التنويع في األنشطة املقدمة من الدار , دينية , ثقافية , اجتماعية , رياضية . 	
 استمرار الدعم املادي واالجتماعي للنزالء . 	
 اإلداريني 	 من  الدار  ملوظفي  التشجيعية  واملكافآت  التدريبية  الدورات  استمرار 

واألخصائيني .
متت الزيارة في منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1431/5/24ه� املوافق 2010/5/9م

أعضاء الوفد : سجن عرعر العام9
د/طارش الشمري , د/إبراهيم السليمان , د/سالم  الشراري , أ/ خليفه املسعر , أ/عقال 

الفهيقي , أ/ عبدالعزيز العقل 
  أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

 مخاطبة  وزارة الداخلية إلقامة مقر للسجن مبلحقاته. 	
 وإيجاد 	 العنابر  في  التهوية  وتوفير  التكييف  ضعف  مثل  اخلدمات  بعض  معاجلة 

البرادات الكافية , وزيادة دورات املياه .
 واالدعاء 	 التحقيق  وذلك مبخاطبة هيئة  انتهت محكوميتهم  الذين  النزالء  متابعة 

العام.
متت الزيارة في منطقة احلدود الشمالية )مدينة عرعر ( بتاريخ 1431/5/28ه� 

املوافق 2010/5/13م
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أعضاء الوفد :صحيفة الرياض10
د/مفلح القحطاني , د/ صالح اخلثالن , د/ صالح الشريدة , املستشار/ خالد الفاخري 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
 التعريف باجلمعية وأهدافها واختصاصاتها وأهم اجنازاتها .	
 بحث تطوير التعاون بني اجلمعية وصحيفة “الرياض” خلدمة املجتمع .	

متت الزيارة في منطقة الرياض بتاريخ 1431/6/2ه� املوافق 2010/5/16م

أعضاء الوفد : سكن الطالبات في جامعة أم القرى11
أ/ جنوى احلربي   , أ/ آمال الصابري

التوصيات التي تضمنتها الزيارة :
 ضرورة االنتقال ملباني جديدة تتوفر فيها جميع شروط السالمة والتهوية .	
 رفع مستوى النظافة في املبنى بزيادة عدد عامالت النظافة .	
 االهتمام بجودة ومستوى الطعام املقدم للطالبات مع مراعاة األسعار .	
 ضرورة توفير عيادة طبية داخل السكن .	
 حل مشكلة تكدس الطالبات بتوفير مباني مالئمة ومناسبة لسكن الطالبات. 	
 حل مشاكل التهوية والتكييف بشكل عاجل.	
 توفير أماكن مخصصة لالستذكار.	
 توفير أثاث نظيف وتلفزيون في صاالت اجللوس.	
 التعاقد مع شركات للقيام بصيانة دورية للمبنى .	

متت الزيارة في منطقة  مكة املكرمة بتاريخ 1431/6/10ه� املوافق 2010/5/24م

أعضاء الوفد : مستشفى الصحة النفسية12
د/ علي الشعبي , د/ منصور القحطاني , أ / محمد بن معتق  , د/ محمد العابسي

التوصيات التي تضمنتها الزيارة :
 ضرورة إخالء مبنى املستشفى وإيجاد البديل املناسب .	
 فتح مركز لعالج اإلدمان لتخفيف العبء على املستشفى . 	

متت الزيارة في مدينة أبها بتاريخ 1431/7/16ه� املوافق 2010/6/29م

أعضاء الوفد : مركز التنمية االجتماعية13
أ/ رباب الدوسري

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
	.التعريف باجلمعية وأهدافها واختصاصاتها وأهم اجنازاتها
	 مت عمل جولة على املركز واالطالع على الدورات التدريبية املقدمة واملعامل املخصصة

للتدريب .
	 بحث التعاون بني مركز التنمية االجتماعية واجلمعية فيما يتعلق باألنشطة الثقافية

والتدريبية .
عقد البرنامج  في املنطقة الشرقية بتاريخ 1431/7/25ه� املوافق 2010/7/7م
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أعضاء الوفد : دار احلضانة االجتماعية14
أ/ رباب الدوسري 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
	 مناقشة تعرض بعض األطفال للضرب واحلاجة لوجود  قرار مينع الضرب داخل

دور األيتام واستبداله باجلزاءات التي تتناسب مع عمر الطفل.
متت الزيارة في املنطقة الشرقية  بتاريخ 1431/8/7ه� املوافق 2010/7/19م

أعضاء الوفد : املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني15
د/ مفلح القحطاني , د/ عبد اخلالق آل عبد احلي , ف.م / عبد العزيز هنيدي  , أ/ 

صالح السالم , أ/ صالح اخلضر ,  أ/ حمد بن خنني , املستشار/ خالد الفاخري 
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :

	 الكوادر وتأهيل  تدريب  في  جهود  من  تبذله  وما  املؤسسة  جتربة  على  اإلطالع 
السعودية .

	 في املهنية  واملعاهد  التقنية  الكليات  إنشاء  متابعة  في  املؤسسة  جهود  على  التعرف 
مختلف مناطق اململكة.

	.مت زيارة جميع أقسام املؤسسة والتعرف على دور كاًل منها
  متت  الزيارة في مدينة الرياض بتاريخ 1431/8/16ه�  املوافق 2010/7/28م

دار الرعاية االجتماعية16
) دار املسنني (

أعضاء الوفد : 
أ/ سليمان الوافي , أ/ خالد الدعجان 

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :
	 .مستوى الدار جيد من حيث النظافة والتهوية
	 .نقص في كمية األدوية حسب إفادة أحد األطباء

مت���ت ال����زي����ارة ف���ي م��ن��ط��ق��ة امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة ب��ت��اري��خ 1431/9/14ه����������� امل��واف��ق  
2010/8/25م

أعضاء الوفد : مطار امللك عبد العزيز17
د/ حسني الشريف ,أ/ طالل قستي , أ/ معتوق الشريف , أ/ حسام مالكي 

التوصيات التي تضمنتها الزيارة : 
	.إعادة النظر في أوضاع املوظفني وحتسينها
	 اململكة إلى  القادمني  بصمات  أخذ  تتبنى  اخلارج  في  اململكة  سفارات  مع  التنسيق 

اختصارا للوقت.
	 مخاطبة رئاسة الطيران املدني ومدير مطار امللك عبد العزيز الدولي من أجل إيجاد

حلول فورية لتالفي سلبيات الصالة الشمالية.
متت الزيارة في مدينة جدة بتاريخ 1431/9/15ه� املوافق 2010/8/26م
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أعضاء الوفد:مركز شرطة محافظة اجلموم18
د/حسني الشريف , أ/ محمد كلننت , د/محمد السهلي أ/ عبد الله خضراوي 

التوصيات التي تضمنتها الزيارة :
	.ضرورة  إنشاء إدارات مستقلة عن املركز إلدارة املرور واجلوازات واملخدرات
	 التأكيد على حاجة العاصمة املقدسة لدار إيواء حلماية احلاالت املعنفة من النساء

واألطفال.
	.ضرورة ترميم غرف التوقيف احلالية وصيانة دورات املياه
	 دعم وتشجيع إدارة محافظة اجلموم لتنظيمها اللقاءات الشهرية للمواطنني للتوجيه

واإلرشاد بعنوان )أمن اجلموم مسئولية العموم(.
متت الزيارة في محافظة جدة  بتاريخ 1431/10/16ه� املوافق 2010/9/25م 

أعضاء الوفد : السجن النسائي19
أ/ شرف القرافي 

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة  : 
	.صغر مساحة السجن وكثرة عدد النزيالت فيه  و تكدس املوقوفات بدون محاكمة
	.العشوائية في توزيع السجينات داخل العنابر رغم تنوع قضاياهن
	. مستوى النظافة والتهوية غير جيدة
	. بيع املواد الغذائية واملستلزمات الشخصية على السجينات

مت���ت ال���زي���ارة ف���ي م��ن��ط��ق��ة امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة ب��ت��اري��خ 1431/10/20ه����������� امل��واف��ق 
2010/9/29م

أعضاء الوفد : إدارة الوافدين20
د/محمد العوفي , أ/ خلف املغذوي 
التوصيات التي تضمنتها الزيارة:

	 اإلسراع في ترحيل املوقوفني املنتهية إجراءاتهم للتخفيف من التكدس احلاصل في
العنابر.

	.معاجلة موضوع التكييف واإلنارة
	 .سرعة نظر اللجنة املكلفة في قضايا الوافدين املوقوفني
	.إلزام الكفالء باحلضور إلى اإلدارة ملعاجلة حاالت مكفوليهم

متت الزيارة في املدينة املنورة بتاريخ 1431/10/20ه� املوافق 2010/9/29م

أعضاء الوفد : دار املالحظة االجتماعية21
د/محمد العوفي , أ/ خلف املغذوي 

أبرز النقاط  التي تضمنتها الزيارة  : 
	.التعريف باجلمعية وأهدافها والغرض من الزيارة
	.التعرف على الدار بشكل عام واجلهود التي تقدمها للموقوفني
	.زيارة  فصول ومهاجع املوقوفني والتعرف على أحوالهم  داخل الدار

مت���ت ال���زي���ارة ف���ي م��ن��ط��ق��ة امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة ب��ت��اري��خ 1431/10/24ه����������� امل��واف��ق 
2010/10/3م



77 التقرير السنوي السابع للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

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

تفاصيل الزيارةاجلهةم

أعضاء الوفد:محافظ محافظة اجلبيل22
د/عبد اجلليل السيف , أ/ جمعة الدوسري, أ/ عبد العزيز الدوسري 

أبرز النقاط  التي تضمنتها الزيارة  :
	 االلتقاء مبحافظ محافظة اجلبيل سعادة األستاذ/ عبد احملسن العطيشان حيث مت

استعراض مجمل القضايا احلقوقية ودور جميع اجلهات في اإلجناز مبا يكفل ضمان 
احلقوق ألصحابها.

متت الزيارة في املنطقة الشرقية بتاريخ 1431/11/5ه� املوافق 2010/10/13م

أعضاء الوفد:مقر التوقيف بشرطة محافظة اجلبيل23
د/عبد اجلليل السيف , أ/ جمعة الدوسري, أ/ عبد العزيز الدوسري 

التوصيات التي تضمنتها الزيارة :
	 سرعة تنفيذ املبنى املخصص واملعتمد للتوقيف بشرطة محافظة اجلبيل على األرض

املخصصة له.
	.ضرورة ترميم املكان احلالي املخصص للتوقيف وإصالح املكيفات ودورات املياه
	 والبصمات املعلومات  للحصول على  الشرطة  أعدته  الذي  املشروع  تطبيق  البدء في 

ومعرفة السوابق وذلك للتسريع في إنهاء إجراءات املوقوفني.
	.سرعة إجناز معامالت املوقوفني بالتنسيق مع اجلهات املختصة
	 املتهمني مبوجبة ومعاملة  اجلزائية  اإلجراءات  بنظام  بااللتزام  اجلميع  على  التأكيد 

أثناء القبض عليهم وتفتيشهم والتحقيق معهم.
متت الزيارة في املنطقة الشرقية بتاريخ 1431/11/5ه� املوافق 2010/10/13م

أعضاء الوفد :مستشفى الصحة النفسية )القسم النسائي(24
أ/ شرف القرافي 

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :
	 18( قلة سعة القسم النسائي حيث يوجد غرفتني  بسعة عشرين سرير مشغول منها

سرير (.
	 ماذكرن )حسب  مستقر  وضعهن  أن  رغم  املستشفى  في  باقيات  مريضات  وجود 

املشرفات على قسم املريضات – وحسب ما ذكر املدير بالنيابة (.
	 .عدم جاهزية الفناء اخلارجي واملخصص للنزيالت

مت��ت ال���زي���ارة ف��ي م��ن��ط��ق��ة  امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة ب��ت��اري��خ 1431/11/12ه���������� امل��واف��ق 
2010/10/20م

مرور محافظة الطائف25
و جوازات محافظة الطائف

أعضاء الوفد :
د/ حسني الشريف , أ/ عادل الثبيتي ,أ/ نايف الثقفي 

متت الزيارة في محافظة الطائف بتاريخ 1431/11/12ه� املوافق 2010/10/20م.
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أعضاء الوفد : سجن ظهران اجلنوب26
د/منصور القحطاني ,أ/ محمد القحطاني , أ/ محمد العابسي 

التوصيات التي تضمنتها الزيارة :
	.زيادة عدد العنابر داخل السجن
	. تطوير املعهد التعليمي داخل السجن
	.تطوير أعمال العيادة الصحية والصيدلية وتوفير العالج الالزم
	.سرعة البت في إنهاء معامالت السجناء ومحكومياتهم

متت الزيارة في منطقة عسير بتاريخ 1431/11/19ه� املوافق 2010/10/28م

أعضاء الوفد : توقيف إدارة احلقوق املدنية27
د/منصور القحطاني ,أ/ محمد بن معتق  , أ/ محمد العابسي 

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :
	.سوء املبنى وتهالكه نظراً ملرور أكثر من خمسني عاماً على إنشائه
	.قلة وضيق غرف التوقيف وعدم تهيئتها
	. عدم جودة الوجبات املقدمة

متت الزيارة بتاريخ 1431/11/26ه� املوافق 2010/11/4م

28

  توقيف شرط غرب وشرق  أبها

أعضاء الوفد : 
د/منصور القحطاني ,أ/ محمد بن معتق  , أ/ محمد العابسي 

أواًل / توقيف شرطة غرب أبها 
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :

	.سوء املبنى وتهالكه
	. قلة وضيق غرف التوقيف غير املهيأة لإلقامة
	. عدم جودة الوجبات املقدمة
	. سوء مستوى النظافة والتهوية غير جيدة

ثانيًا / توقيف شرطة شرق أبها 
أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :

	 توقيف شرطة شرق أبها أفضل من توقيف شرطة غرب أبها وتوقيف احلقوق املدنية
من حيث املبنى واألمن داخل املبنى.

	. سوء مستوى النظافة والتهوية غير جيدة
	. عدم جودة الوجبات املقدمة

متت الزيارة بتاريخ 1431/11/26ه� املوافق 2010/11/4م

29

زيارة  اخلادمة املعنفة في املدينة املنورة 
ومتابعة حالتها

أعضاء الوفد : 
أ/ شرف القرافي 

أبرز النقاط  التي تضمنتها الزيارة :
	 متابعة حالة اخلادمة التي تعرضت للعنف على يد  مكفولتها وزيارة املستشفى الذي

إستقبل  احلالة ومقابلة األطراف املعنية ) اخلادمة , مكفولتها (.
متت الزيارة في منطقة  املدينة املنورة بتاريخ 1431/12/2ه� املوافق 2010/11/9م

30

متابعة قضية ذوي الطفل املخطوف أنس 
املزيني 

أعضاء الوفد:
د/طلحة غوث , أ/ شرف القرافي 

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :
	 كاميرات : عدم وجود  والتي تشمل  املستشفى  والسالمة في  ضعف إجراءات األمن 

مراقبة في مداخل ومخارج عنابر الوالدة وغرف احلضانة , عدم وجود حارسات أمن 
في العنابر النسائية.

متت الزيارة في منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1431/12/29ه� املوافق 2010/12/5م
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31

صالة اخلطوط العربية السعودية وصالة 
اخلطوط األجنبية

أعضاء الوفد :
د/ حسني الشريف , د/عمر حافظ , أ/ طالل قستي , أ/ معتوق الشريف , أ/ فارس الغامدي 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
	 االطالع على اخلدمات املقدمة حلجاج بيت الله احلرام املغادرين لبلدانهم بعد انتهاء

موسم احلج لعام 1431هـ .
السلبيات التي رصدها الوفد :

	 للركاب مشروبات  أو  أطعمة  تقدمي  وعدم  السعودية  اخلطوط  رحالت  بعض  تأخر 
املتضررين فضاًل عن عدم توفير سكن مناسب حلني مواعيد الرحالت اجلديدة حيث 

تأخر بعض الرحالت إلى أكثر من 15 ساعة .
	 قيام بعض مسئولي نقل احلجاج بإخراجهم مبكراً من سكنهم وترحيلهم إلى املطار قبل

مواعيد رحالتهم بفترات طويلة وصلت إلى 18 ساعة .
	. انقطاع املياه املتكرر في صالة اخلطوط األجنبية
	. تكدس احلجاج في الصاالت األجنبية

التوصيات التي تضمنتها الزيارة : 
	 مخاطبة معالي وزير احلج حول املالحظات املدونة  على نقل احلجاج وما يدخل في

اختصاصات وزارة احلج .
	 مخاطبة الهيئة العامة للطيران املدني حول تأخر الرحالت في صالتي املطار , وعدم

اتخاذ اإلجراءات الالزمة .
	 مخاطبة إدارة مطار امللك عبدالعزيز الدولي حول االنقطاع املتكرر للمياه وعدم وجود

أماكن كافية ومريحة النتظار احلجاج وعدم وجود برادات مياه مجانية.
متت الزيارة في محافظة جدة  بتاريخ 1431/12/19ه� املوافق 2010/11/25م

أعضاء الوفد :مستشفى الوالدة واألطفال 32
أ/ رباب الدوسري , أ / غادة السيف , أ / منال القحطاني 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
	.كانت الزيارة مبناسبة اليوم العاملي للطفل
	. مت لقاء رئيسة قسم  اخلدمة االجتماعية واألخصائيات االجتماعيات
	 اخلدمات وأبرز  باملستشفى  االجتماعية  اخلدمة  قسم  عمل  طبيعة  على  التعرف 

العالجية والبرامج االجتماعية املقدمة لألطفال.
	.مناقشة طبيعة عمل اجلمعية
	 . مناقشة بعض املوضوعات احلقوقية
	. عمل جولة على أقسام التنومي لألطفال

  متت الزيارة في املنطقة الشرقية بتاريخ 1431/12/25ه� املوافق 2010/12/1م

أعضاء الوفد :مصنع حرق النفايات الطبية وإعادة تدويرها 33
د/ حسني الشريف , د/عمر حافظ , أ/ طالل قستي , أ/ معتوق الشريف , أ/ فارس بن ظبيان

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
	 الوقوف على موقع املصنعني ومدى قربها من التجمعات السكنية والتحقق من أوضاعها

وإجراءاتها بشكل عام .
التوصيات التي تضمنتها الزيارة: 

	 النظر عاجاًل في نقل املصنعني في مكان , والطلب منه  مخاطبة معالي أمني جدة 
 , العالقة  ذات  باملصانع  املتعلقة  البيئية  الشروط  فيهما  ويحقق  مع عملهما  يتناسب 
مثل البعد عن التجمعات السكنية ووجود الفالتر الالزمة, إضافة إلى اختيار املواقع 

املناسبة من حيث حركة الرياح .
	 مخاطبة معالي نائب رئيس الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة حول الوضع البيئي

حملافظة جدة ودور الرئاسة في ذلك .
متت الزيارة في محافظة  جدة  بتاريخ 1431/12/26ه� املوافق 2010/12/2م
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محاضرةمنتدى القطيف الثقافي1
 »التجربة احلقوقية في اململكة«

املشاركون:
د/ عبد اخلالق آل عبد احلي 

تضمنت املشاركة  : 
مناقشة احملاور التالية :

	 احملور األول ) حقوق اإلنسان في اإلسالم وكيف جتلت في مبادئ
نظام احلكم في اإلسالم( .

	 احملور الثاني )حقوق اإلنسان الشرعية الدولية ومتثلت في األجيال
الرئيسية الثالثة وإرهاصة اجليل الرابع حلقوق اإلنسان( .

عقدت احملاضرة في منطقة القطيف بتاريخ 1431/1/27ه� املوافق 
2010/1/13م

 اللجنة الوطنية حلقوق2
 اإلنسان في قطر

 الندوة اإلقليمية للكرامة
 اإلنسانية

املشاركون:
د/ صالح اخلثالن 

تضمنت املشاركة :
	.مناقشة مسودة وثيقة حماية الكرامة

التوصيات:
	.إنشاء محكمة دولية حلقوق اإلنسان
	.تأسيس صندوق عاملي لدعم املؤسسات احلقوقية الوطنية
	 مطالبة احلكومات بتعزيز التشريعات واملؤسسات واإلجراءات الوطنية

حلماية الكرامة اإلنسانية.
 عقدت الندوة في دولة قطر مبشاركة عدد من املنظمات احلقوقية 

في الوطن العربي بتاريخ 1431/3/8املوافق2010/2/22م

 مؤسسة امللك عبد الله3
 بن عبد العزيز لوالديه

 لإلسكان التنموي

لقاء
 »حول أهمية اخلطط

 اإلستراتيجية املتحركة في
 تطوير املؤسسات واجلمعيات

اخليرية والتنموية«

املشاركون : 
املستشار /خالد الفاخري 

تضمنت املشاركة : 
	.عرض للفكر اإلستراتيجي املتبع في اجلمعية
	.مناقشة أفضل اخلطط املفترض إتباعها في مؤسسات املجتمع املدني
	.تصور آللية تطبيق الفكر اإلستراتيجي في املؤسسات اخلدمية

عقد اللقاء في منطقة الرياض بتاريخ 1431/3/16ه� املوافق 2010/2/2م

املشاركون : لقاءهيئة حقوق اإلنسان4
أ/ رباب الدوسري 

تضمنت املشاركة: 
	 وتوضيح اجنازاتها  وأهم  واختصاصاتها  وأهدافها  باجلمعية  التعريف 

دور اجلمعية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان من خالل  إقامة الندوات 
وورش العمل والزيارات امليدانية وتوزيع اإلصدارات.

	. التحدث عن آلية عمل اجلمعية في استقبال القضايا وطرق معاجلتها
	. اإلجابة على األسئلة واالستفسارات من املشاركات في اللقاء

عقد اللقاء في املنطقة الشرقية بتاريخ 1431/3/22ه� املوافق 2010/3/8م
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مؤمتر-5
 » برنامج  حوار حقوق اإلنسان

 العربي األوروبي اخلامس
 للمؤسسات الوطنية حلقوق
اإلنسان حول حقوق املرأة«

املشاركون:
د/ بهيجة عزي 

تضمنت املشاركة :
	 مع اإلسالمية  العربية  الثقافة  في  وأبعادها  املساواة  مناقشة قضية 

التحفظ على مفهوم اجلندر.
	 إبراز دور اململكة في مجال حقوق اإلنسان وآخرها مصادقة اململكة

على   الشورى  مجلس  صادق  حيث  العمل,  في  املساواة  مبدأ  على 
على  تنص  الدولية  العمل  ملنظمة  العام  املؤمتر  عن  صادرة  توصية 

جتسيد مبدأ املساواة املطلقة بني الرجل واملرأة.
	.عرض اجنازات اململكة العربية السعودية في مجال  حقوق اإلنسان
	 واألسرة املرأة  بقضايا  تعنى  اجلمعية  ضمن  جلنة  بوجود  اإلفادة 

والطفل. 
	 التي السعودية  العربية  اململكة  في  اإلصالح  سياسة  على  التأكيد 

يوليه  الذي  اخلاص  واالهتمام  الشريفني,  احلرمني  خادم  يقودها 
للمرأة السعودية.

	 اقتراح تقدمي كل مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان ثالث محاور في كل
من “الفجوات, التحديات, األولويات “ وثالث فرص لتفعيل املساواة 
اجلندرية والترويج حلقوق اإلنسان, ومتت املشاركة بالعمل في توضيح 
األبعاد الثالثة مع إبراز اجلهود التي تبذلها اململكة العربية السعودية 
مت  وقد   , األولويات  على  والعمل  والتحديات  الفجوات  جتاوز  في 
اإلشارة إلى اإلجنازات التي قامت بها اجلمعية معتمدة على القرارات 
من  كثير  في  منها  االستفادة  مت  والتي  الوزراء  مجلس  من  الصادرة 

أعمال اجلمعية.
	.اإلشارة إلى التقرير األول والثاني للجمعية
	 .توزيع نشرات وإصدارات اجلمعية

املوافق  1431/3ه�   /24  -22 بتاريخ  قطر  دولة  في  الندوة  عقدت 
8-2010/3/10م

 محاضرة الغرفة التجارية الصناعية6
 » مضامني حقوق اإلنسان في

 أنظمة القضاء اجلديدة «

املشاركون :
د/ أحمد مظهر , أ/ عبد اإلله العروان , أ/ حمد الرزين 

عقدت احملاضرة في محافظة  جدة  بتاريخ 1431/3/28ه� املوافق 
2010/3/13م

ندوةوزارة الصحة7
 » األخطاء الطبية وآلية التعامل

معها«

املشاركون :
د/ مفلح القحطاني 
تضمنت املشاركة:

	.مناقشه حول األخطاء الطبية
عقدت الندوة  في قاعة امللك فيصل للمؤمترات مبنطقة الرياض  

بتاريخ 1431/4/19ه� املوافق 2010/4/4م
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 مركز امللك عبد العزيز8
 للحوار الوطني

 اللقاء الثامن للحوار الوطني
حول اخلدمات الصحية

 »حوار بني املجتمع واملؤسسات
الصحية«

املشاركون:
د/ مفلح القحطاني 
تضمنت املشاركة:

	 وعدالة الصحية  اخلدمات  تقدمي  في  اجلودة  أهمية  على  التأكيد 
توزيعها واالهتمام بتأهيل الكوادر البشرية.

	 , الفني  الطبي مبعناه  اخلطأ  على  فقط  التركيز  عدم  على  التأكيد 
االقتصادي في  اإلداري واخلطأ  أن يشمل ذلك اخلطأ  ينبغي  وإمنا 

املجال الطبي .
	 جودة ملتابعة  طبية  منشأة  كل  في  صحي  مراقب  بوجود  املطالبة 

اخلدمات الطبية املقدمة , وتالفي األخطاء الطبية , واحملافظة على 
حقوق املرضى.

املوافق  1431/4/24ه�   -23 بتاريخ  جنران  منطقة  في  اللقاء  عقد 
8-9 /2010/4م

9
 املدرسة االبتدائية السابعة
 عشر بالتعاون مع وحدة
 التربية اخلاصة مبكتب

 وسط الرياض

 امللتقى التربوي التثقيفي
 التدريبي األول للوقاية من

التحرش اجلنسي
 »اجلمعية الوطنية  حلقوق
 اإلنسان وذوي االحتياجات

اخلاصة«

املشاركون :
د/نورة العجالن 

تضمنت املشاركة: 
	 التعريف باجلمعية وأهدافها واختصاصاتها وأهم اجنازاتها وتوضيح 

االحتياجات  وذوي  املعاقني  لفئة  املبذولة  اجلهود  في  اجلمعية  دور 
اخلاصة حيث قامت بالعديد من الزيارات امليدانية للمؤسسات التي 
تـأوي هذه الفئة ورصد أوضاعها وكتابة التقارير اخلاصة بها ,وأيضاً 
الوعي  نشر  إلى  وتهدف  املعاق  حقوق  فيها  توضح  مطبوعة  إيجاد 

بحقوقهم.
	. عرض بعض إحصائيات اجلمعية 

املوافق  1431/4/25ه�  بتاريخ  الرياض  منطقة   في  امللتقى  عقد 
2010/4/10م

 املنتدى األول للمؤسسات10
 الوطنية بدول مجلس
 التعاون اخلليجي في

 مدينة الدوحة بدولة قطر

منتدى
 »دور اجلمعية الوطنية حلقوق
 اإلنسان في دعم وتعزيز حماية
 حقوق اإلنسان ونشر ثقافتها في

املجتمع «

املشاركون :
د/ مفلح القحطاني 
تضمنت املشاركة:

	 اإلنسان حلقوق  الوطنية  اجلمعية  )دور  بعنوان  عمل  ورقة  تقدمي 
املجتمع  في  ثقافتها  ونشر  اإلنسان  وتعزيز حماية حقوق  دعم  في 
“ االجنازات – التحديات – التطلعات “(  حيث مت التطرق خاللها 
إلى أبرز اجنازات اجلمعية في شتى املجاالت للمساهمة في حتقيق 
حماية أفضل حلقوق اإلنسان وعرض  أهم التحديات التي تواجه 
املستوى  التطلعات على  وأبرز  الثقافة احلقوقية  اجلمعية في نشر 

اخلليجي . 
عقد املنتدى في مدينة الدوحة بدولة قطر بتاريخ 6 /1431/5ه� 

املوافق 2010/4/21م
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 املديرية العامة ملكافحة11
 املخدرات

املشاركون : ورقة عمل
د/ نورة العجالن

تضمنت املشاركة: 
	 مناقشة اإلستراتيجية الوطنية ودورها في الوقاية والعالج من التعاطي

غير املنظم للمخدرات واملؤثرات العقلية.
/1431/5ه�   15  -13 بتاريخ  الرياض  منطقة  في  الندوة  عقدت 

املوافق 27- 2010/4/29م

 مركز األميرة جواهر بنت12
 نايف ألبحاث وتطوير

 املرأة

حلقة نقاش
» املرأة والعمل اإلعالمي «

املشاركون :
أ/ رباب الدوسري 

 تضمنت املشاركة: 
	. مناقشة أبرز املعوقات التي حتد من عمل املرأة اإلعالمي

 التوصيات :
	 ضرورة التدريب األكادميي والتأهيل املنظم في املؤسسات الصحفية

وليس االكتفاء باملمارسة على رأس العمل.
	 أهمية التقومي املستمر لبرامج التدريب في املؤسسات اإلعالمية من

خالل الدراسات املقننة .
	 زيادة افتتاح أقسام اإلعالم في جامعات البنات وطرح برامج تعليمية

ودبلومات تخصص إعالم في جميع الكليات واملعاهد للبنات. 
	 االكتفاء وعدم  توعوية مجتمعية  تنظيمية  إستراتيجية  برامج  إطالق 

بالتوعية االجتماعية العشوائية. 
	 لتعريف املدرسية  التعليم  مناهج  في   ) )إعالم  مادة  تفعيل  اقتراح 

املجتمع بدور اإلعالمي واإلعالمية.
	 , دوري  بشكل  السعوديات  اإلعالميات  يجمع  إعالمي  منتدى  إنشاء 

يتبع جلهة حكومية أو مؤسسة صحفية .
	. عقد املؤمترات الدورية واملهرجانات اإلعالمية والبرامج الثقافية
	 رفع نسبة عدد املتفرغات مقارنة باملتفرغني , والتعامل مع املجهود

اإلعالمي واإلبداع الصحفي وليس النوع االجتماعي .
	  وعقد الصحفية  املؤسسات  في  اإلعالميات  لتدريب  املجال  فتح 

دورات تأهيلية منظمة ومواكبة للتطور اإلعالمي العاملي .
	 , التفرغ لإلعالم حيث يصبح  هو العمل الرسمي وليس عمل إضافي

لرفع مستوى العطاء والنواحي الكمية والكيفية من العمل اإلعالمي. 
	 حتضير أو  اخلارج  في  للتدريب  اإلعالميات   إبتعاث  مجال  فتح 

الدراسات العليا في التخصص اإلعالمي. 
	 ,اململكة خارج  الدولية  املناسبات  لتغطية  لإلعالميات  املجال  فتح 

كاملؤمترات واملسابقات العلمية واألحداث السياسية ملا لها من فائدة 
في تبادل اخلبرات والتوسع في اإلطالع .

	 االجتماعات جلميع  الصحفية  املؤسسات  في  النسائية  األقسام  حضور 
التحريرية اليومية بشكل مباشر أو من خالل شبكات تلفزيونية معدة خصيصا 
لذلك , واتصال السلكي مبكبرات صوت ميكن لإلعالمية استخدامها لإلدالء 

برأيها لإلطالع على املستجدات املهنية واإلدارية في مؤسساتها .
	.حتويل عقود اإلعالميات املتعاونات إلى عقود تفرغ لتفريغها للعمل اإلعالمي
	 اإلعالم قطاع  في  للعاملني  األخصائيني  فيه  يشارك  تدريبي  دليل  توفير 

حسب التخصص. 
عقدت حلقة النقاش في املنطقة  الشرقية بتاريخ 1431/5/23ه� 

املوافق 2010/5/8م
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أهم ما بحث  نوع املشاركة وعنوانها اجلهة املنظمةم

 إدارة التوجيه واإلرشاد في13
كلية العلوم بالدمام

محاضرة
 »اتفاقية حقوق الطفل في ملتقى

دموعي بني أمي وأبي«

املشاركون :
أ/ رباب الدوسري 

تضمنت املشاركة:
	. توضيح معنى العنف وأسبابه

1431/5/26ه������   ب��ت��اري��خ  الشرقية  املنطقة  ف��ي  احمل��اض��رة  ع��ق��دت 
املوافق 2010/5/11م

ملتقىمجمع ابن القيم التعليمي14
» احلياة سلوك «

املشاركون:
م/ جعفر الشايب  

تضمنت املشاركة:
	 وتوضيح وأهم اجنازاتها  وأهدافها واختصاصاتها  باجلمعية  التعريف   

دور اجلمعية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان بتوزيع اإلصدارات وإقامة 
الندوات وورش العمل والزيارات امليدانية .

/1431/5ه�����   28  -24 بتاريخ  الشرقية  املنطقة  ف��ي  امللتقى  عقد 
املوافق 8-12 /2010/5م

ورشة عملالغرفة التجارية بجدة15
 »املسؤولية االجتماعية

للشركات«

املشاركون :
أ/ جنوى احلربي , أ/ آمال  الصابري

تضمنت الورشة:
	.نظرة عامة على حقوق اإلنسان
	.تقييم لوضع حقوق اإلنسان
	.عالقة حقوق اإلنسان باألعمال
	.كيف تؤثر الشركات على حقوق اإلنسان
	.تطبيق حقوق اإلنسان في الشركات
	.أمثلة عملية من شركات كبرى

املوافق  الورشة مبحافظة جدة بتاريخ 24-1431/5/28ه����  عقدت 
8-11 مايو2010م

 الغرفة التجارية الصناعية16
بنجران

 امللتقى السادس ملدراء مكاتب
الضمان االجتماعي

املشاركون :
د/ صالح اخلثالن

تضمنت املشاركة: 
	. التعريف باجلمعية وأهدافها واختصاصاتها وأهم اجنازاتها

التوصيات:
	 ضرورة مبادرة  وزارة الشؤون االجتماعية إلى  إنشاء هيئة تنسيقية عليا

حتت إشرافها ومبشاركة كافة األجهزة احلكومية واملؤسسات األهلية 
على  مبنية  الفقر  حملاربة  متكاملة  إستراتيجية  لتنفيذ  العالقة  ذات 

منظور احلق في العيش الكرمي .
	 التغيرات مع  ليتالءم  االجتماعي  الضمان  لنظام  كاملة  إعادة صياغة 

التي شهدها املجتمع والتي زادت من مساحة الفقر واحلاجة .
	 املوقف عن  والتخلي  الفقر  خط  حتديد  موضوع  في  اجلاد  البحث 

االجتماعية  أنظمتها  على مختلف  فالدول  املوضوع  من هذا  املتحفظ 
للفقر ساعدها في رسم  الثقافية حددت خطاً  والسياسية وخلفياتها 

سياساتها ملواجهة الفقر .
	. العمل على تأسيس نظام ميكن من خالله التعرف على األسر املتعففة

عقد امللتقى في منطقة جنران  بتاريخ 1431/6/5ه� املوافق 2010/5/19م
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أهم ما بحث  نوع املشاركة وعنوانها اجلهة املنظمةم

دورةإدارة التدريب و االبتعاث17
» العنف األسري «

املشاركون :
أ/ جنوى احلربي 

تضمنت املشاركة:
	. تعريف العنف األسري وأشكاله والفئات األكثر تعرضاً له
	 .التعرف على اجلهات األكثر تلمساُ وتعاماًل مع قضايا العنف األسري

1431/7/15ه�����   -14 بتاريخ  املكرمة  مكة  مبنطقة  ال���دورة  عقدت 
املوافق 26-2010/6/27م

 دورة تدريبية لرؤساء مراكزكلية امللك فهد األمنية18
 هيئة األمر باملعروف والنهي

عن املنكر
» حقوق اإلنسان «

املشاركون : 
املستشار /خالد الفاخري 

تضمنت املشاركة: 
	.التعريف باجلمعية وآلية العمل فيها واللجان العاملة معها
	.مناقشة اخللفية التاريخية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان
	.عرض االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان واملنضمة لها اململكة
	. توضيح واجبات رجال الضبط وآليات عملهم
	 توضيح الدور املناط بالعاملني في امليدان من أفراد هيئة األمر باملعروف

والنهي عن املنكر.
	.تسليط الضوء على نظام اإلجراءات اجلزائية

املوافق  بتاريخ 23 /1431/10ه����  الرياض   ال��دورة مبنطقة  عقدت 
2010/10/2م

محاضرةجمعية أم القرى النسائية19
» حتى ال نؤذيهم «

املشاركون :
أ/ جنوى احلربي

تضمنت املشاركة:
	. التعريف باجلمعية
	. التعريف بالعنف األسري وأسبابه ومصادره
	 .مناقشة بعض حقوق املرأة االجتماعية
	. اإلجابة عن استفسارات احلضور

1431/11/22ه�����  بتاريخ  املكرمة  مكة  مبنطقة  احمل��اض��رة  ع��ق��دت  
املوافق 2010/10/30م

 دورة تدريبية لضباط بعضمدينة تدريب األمن العام20
 القطاعات التابعة لـ األمن

 العام , وزارة الدفاع , احلرس
الوطني, احلرس امللكي

 »املعايير الدولية حلقوق اإلنسان
في العدالة اجلنائية«

املشاركون : 
املستشار/ خالد الفاخري 

تضمنت املشاركة: 
	.مناقشة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
	.القانون الدولي حلقوق اإلنسان
	.القانون الدولي اإلنساني
	.اخللفية التاريخية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان

عقدت الدورة مبنطقة الرياض ومدتها شهرين )ذي القعدة , ذي احلجة(

ندوة مستشفى حراء العام21
»فهم النفسيات بني الزوجني«

املشاركون :
أ/ جنوى احلربي 

تضمنت املشاركة:
	.القلق النفسي أعراضه وعالجه
	.فهم النفسيات على اختالف أنواعها وكيفية التعامل معها
	.فهم النفسيات بني الزوجني وكيفية التعامل معها
	.كلمة شكر وتقدير من مدير املستشفى للمشاركني واحلضور

عقدت الندوة مبنطقة مكة املكرمة بتاريخ 1431/11/11ه� املوافق 
19 /2010/10م
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رابعًا : الفعاليات التي نظمتها اجلمعية

أهم ما بحث  نوع الفعالية وعنوانهام

مؤمتر صحفي1
»حماية املستهلك«

املشاركون :
من جمعية حماية املستهلك :

د/ محمد احلمد
رئيس جمعية حماية املستهلك

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان: 
د/ مفلح القحطاني, د/ صالح الشريدة , املستشار خالد الفاخري

تضمن اللقاء :
	.مناقشة عدد من القضايا اخلاصة بحقوق املستهلكني
	 طرح العديد من املوضوعات املتعلقة باآلليات الواجب إتباعها للحد من اإلضرار بحقوق

املستهلك والدور الواجب القيام به من قبل جمعية حماية املستهلك ملراقبة جودة السلع 
ومطابقتها للمواصفات واملقاييس.

عقد اللقاء في مقر اجلمعية بالرياض 1431/1/24ه� املوافق2010/1/10 م

 اللقاء الدوري ألعضاء اجلمعية بحضور معالي2
األستاذ/ تركي السديري

املشاركون :
د/ مفلح القحطاني , د/صالح اخلثالن , د/ عبد اخلالق آل عبد احلي , د/ صالح الشريدة, 
د/ إبراهيم القعيد , د/ حمد الفاضل , املستشار/خالد الفاخري , أ/ طلحة غوث, د/ فهد 

النوري , أ/ حمد بن خنني , أ/ عبد الله فالح , أ/ ثريا شيخ 
تضمن اللقاء :

	 رئاسته عهد  في  متت  الذي  السديري   تركي  األستاذ/  معالي  جهود  أبرز  استعراض 
لهيئة حقوق اإلنسان مع اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان وما بذله من جهود في مجال 
حقوق اإلنسان ونشر ثقافتها في املجتمع , وحتدث معاليه عن جتربته , والصعوبات التي 
واجهها , وأهم اإلجنازات والنجاحات التي حققتها هيئة حقوق اإلنسان أثناء رئاسته لها.

عقد اللقاء في مقر اجلمعية بالرياض 1431/1/24ه� املوافق2010/1/10 م

املشاركون :مؤمتر صحفي خاص بحملة غصون الرحمة3
من برنامج األمان األسري :

األميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس برنامج األمان األسري 

د/ مها املنيف
املدير التنفيذي لبرنامج األمان األسري  

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان: 
أ/ اجلوهرة العنقري 

أ/ رمي احلارثي 
تضمن املؤمتر:

	 تدشني موقع احلملة على شبكة االنترنت وعرض الكليبات لطرحها على وسائل اإلعالم
وطرح العديد من األسئلة املتعلقة باحلملة وتوضيح دور اجلمعية في محاربة العنف ضد 

الطفل.
عقد اللقاء في فرع اجلمعية مبحافظة  جدة  1431/4/14ه� املوافق2010/3/30 م
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أهم ما بحث  نوع الفعالية وعنوانهام

دورة تدريبية خلريجات القانون4
 »التحقيق واحملاكمة وأثره على حقوق اإلنسان «

املشاركون  :
من مركز القانون السعودي للتدريب:

د/ عصام عدوي
مستشار قانوني 

من كلية دار احلكمة:
 د/ وحي لقمان

عميدة قسم القانون في الكلية
من احملكمة العامة بجدة:

القاضي / حمد الرزين
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان : 

د / حسني الشريف , د/ عمر حافظ , أ/ طالل قستي , أ/ معتوق الشريف , أ/ فارس  
الغامدي , د/ اجلوهرة العنقري , د/ بهيجة عزي 

املوافق  /1431ه�   8/29-19 املكرمة  مكة  مبنطق�������ة  التدريبية  الدورة  عقدت  
7/31-2010/8/10م

 اللقاء الدوري لألعضاء بحضور وكيل وزارة5
 الشئون االجتماعية واألمني العام لإلستراتيجية

  الوطنية لإلمناء االجتماعي

املشاركون : 
من وزارة الشئون االجتماعية :

األستاذ/ محمد العقال
وكيل وزارة الشئون االجتماعية

الدكتور/ عبد الله املقبل
األمني العام لإلستراتيجية الوطنية لإلمناء االجتماعي  

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان: 
د/ مفلح القحطاني ,  د/ صالح اخلثالن , املستشار/ خالد الفاخري 

تضمن اللقاء :
	 التعرف على جهود اجلهات احلكومية املختلفة في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان

والصعوبات التي تواجهها.
	 طرح ما يصل إلى اجلمعية أو ما يتم رصده من قضايا على املسئولني في األجهزة 

املعنية بهدف الوصول إلى حلول تدعم وتعزز حصول املواطن على حقوقه في مختلف 
املجاالت.

	 مناقشة سبل  محاربة الفقر ومساعدة األسر احملتاجة والتي  تدخل ضمن اهتمامات 
اجلمعية بهدف ضمان حق اإلنسان في العيش الكرمي .

عقد اللقاء في مقر اجلمعية بالرياض 1431/9/13ه� املوافق2010/8/24 م

 ورشة عمل حول تنظيم الندوة اخلاصة باليوم6
العاملي حلقوق اإلنسان

املشاركون : 
د/ عبد اجلليل السيف 

تضمنت الورشة  :
	.مناقشة الفعاليات املزمع إقامتها بالتزامن مع اليوم العاملي حلقوق اإلنسان

عقدت الورشة في املنطقة الشرقية 1431/10/20ه� املوافق 2010/9/29م 
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أهم ما بحث  نوع الفعالية وعنوانهام

 مؤمتر صحفي خاص بتدشني جوال حقوق7 
اإلنسان

املشاركون :
د/ مفلح القحطاني ,  د/صالح الشريدة , د/صالح اخلثالن , املستشار/خالد الفاخري 

تضمن املؤمتر  : 
	 تدشني  رئيس اجلمعية د/ مفلح القحطاني خدمة  جوال ) حقوق اإلنسان ( بالتعاون

الوطنية  اجلمعية  برنامج  ضمن  اخلدمة  هذه  وتأتي   , لالتصاالت  فندا  شركة  مع 
املجتمع  أفراد  جميع  بني  احلقوقية  الثقافة  نشر  إلى  يهدف  الذي  اإلنسان  حلقوق 

مواطنني ومقيمني .
	 تتمثل خدمة جوال ) حقوق اإلنسان (  في إعالم جميع املشاركني بحقوقهم املنصوص

عليها في جميع القوانني واألنظمة واللوائح السعودية , وجميع املعاهدات واملواثيق 
التي انضمت لها اململكة في مجال حقوق اإلنسان .

	 توضيح مساهمة هذه اخلدمة على التواصل بني أصحاب احلقوق واملظالم ومقدمي
الشكاوي وبني اجلمعية .

عقد املؤمتر في مقر اجلمعية  الرياض 1431/11/11ه� املوافق 2010/10/20م
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خامسًا : تقرير احلج

انطالقاً من رسالة اجلمعية في العمل على 
اإلنسان  حقوق  وحماية  العدالة  مبدأ  حتقيق 
بتأكدها  وذلك  عنها,  والدفاع  االنتهاكات  من 
في  املتبعة  والقوانني  األنظمة  تطبيق  من 
اململكة و وفق ما جاء في املادة )26( من نظام 
الدولة  حتمي  »بأن  على  نصت  والتي  احلكم 
حقوق اإلنسان وفق الشريعة اإلسالمية« لذلك 

شاركت اجلمعية ممثلة مبكتبها بالعاصمة املقدسة بفريق عمل خالل موسم حج عام 1431هـ ضم كاًل من رئيس الوفد األستاذ/
سليمان عواض الزايدي , وعدداً من األعضاء : عبدالله بن سليمان خضراوي , سلطان بن علي احلارثي , عبدالله بن زايد الروقي , 
شاكر بن عبدالله العبدلي , حيث كان من أهم مهام الوفد رصد اإليجابيات  والسلبيات و استقبال شكاوى حجاج بيت الله احلرام  و 
نشر ثقافة حقوق اإلنسان , إضافًة  إلى رصد أعمال احلج  لبعض القطاعات احلكومية واألهلية.  وقد كان لوفد اجلمعية عدداً من 
الفعاليات والزيارات امليدانية الصباحية واملسائية في املنطقة املركزية و املشاعر املقدسة و مساكن حجاج بيت الله احلرام , وميكن 

إبراز هذه الفعاليات على النحو التالي:

أواًل: نشر ثقافة حقوق اإلنسان :
نشر ثقافة حقوق اإلنسان هي واحدة من أبرز مهام فريق اجلمعية فقد حاول الوفد في كل من لقاءاته مع املسؤولني في القطاعني 
احلكومي واألهلي ومع حجاج بيت الله احلرام تسليط الضوء على أهداف وواجبات اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان , باإلضافة 
إلى القيام بعدد من اللقاءات اإلعالمية للتعريف  بجهود اجلمعية وحقوق اإلنسان بشكل عام , كما حظي الوفد بتقدير واضح من 

املسؤولني وحجاج بيت الله احلرام.  

ثانيًا:الرصد : 
قام الوفد وفق البرنامج التنفيذي املعد له بزيارات وجوالت متعددة زار خاللها عدداً من املؤسسات احلكومية واألهلية وحتاور مع 
عدد كبير من ضيوف الرحمن ومت مناقشة عدد من املسؤولني عن خطط جهاتهم الرسمية خالل احلج وقد شملت الزيارات امليدانية 
منطقة مكة املكرمة واملشاعر املقدسة )منى , مزدلفة , عرفات ( حيث اتضح للوفد اجلهود الكبيرة املبذولة من قبل املؤسسات 
والهيئات احلكومية واألهلية ألداء واجباتهم , وبناءاً على تلك الزيارات مت رصد عدد من اإليجابيات والسلبيات وخلُص  إلى بعض 
التوصيات التي يرى األخذ بها كتغذية راجعة لتطوير العمل في خدمة احلجاج  وتالفي السلبيات التي ُرصدت و من أهم اجلهات 

احلكومية واألهلية التي متت زيارتها من قبل الوفد هي: 
1. وزارةاحلج . 

2. وزارة الصحة . 
3. أمانة العاصمة املقدسة.

4. البريد السعودي. 
5.جمعية الكشافة السعودية .
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6.قيادة كلية امللك فهد مبنى .
7. قطار املشاعر.

8.شركة النقل اجلماعي.
9.مصلحة املياه . 

أبرز اإليجابيات :
جناح خطة احلج بتضافر اجلهود في جميع القطاعات احلكومية . 1

واألهلية وتوفير الراحة والطمأنينة حلجاج بيت الله احلرام .
مع . 2 واألهلية  احلكومية  القطاعات  في  املسئولني  جتاوب 

فريق العمل وتقدمي كافة التسهيالت له إلجناز مهامه .
توفر اإلمكانات املادية والبشرية خلدمة احلجاج .. 3
وجود رعاية طبية متكاملة ومؤهلة خلدمة احلجاج . . 4
توفير األمن للحجاج وحسن انتشار رجاله ورقي تعاملهم .. 5
سهولة ومرونة رمي اجلمرات بعد اكتمال مشروع منشأة اجلمرات .. 6
يعتبر قطار املشاعر خدمة نوعية جديدة للنقل فى املشاعر واحملافظة على البيئة .. 7
كان للكشافة دور رائد في إرشاد احلجاج التائهني وفق خرائط تُوزع على احلجاج وكذلك وجود مرشدات ألول مرة إلرشاد . 8

احلجاج من النساء أو األطفال والعناية بهم. 
لإلعالم )املرئي واملسموع واملقروء( دور رائد في إبراز جميع اجلهود التي تبذلها اململكة العربية السعودية في سبيل خدمة . 9

حجاج بيت الله .
تعاون املواطنني مع )املبرات اخليرية ( في تقدمي التغذية واملاء حلجاج بيت الله احلرام .. 10

أبرز السلبيات : 
اتضح  للوفد العديد من اجلوانب  السلبية والتي بدورها  تؤثر على )اجلانب األمني و الصحي و اإلجتماعي والبيئي (  والتي من 

شأنها ضياع احلقوق  وإهدار اجلهد واملال  , ومن أبرزها : 

1. الطاقة االستيعابية ملشعر منى واإلشغاالت الغير مبررة : 
بلغ عدد  حجاج بيت الله احلرام عام 1431هـ )2,789,399( حاجاً وتبلغ الطاقة االستيعابية ملشعر منى  )1,350,000( حاجاً  وفقاً 
لتصريح األستاذ  حامت قاضي وكيل وزارة احلج , وبناءاً على ذلك يتضح لنا  أن الفائض في عدد احلجاج هو )1,439,399( حاجاً 
وهي مشكلة تتفاقم عاماً بعد عام ألن عدد احلجاج في تزايد واملساحة ال تتغير,  وخالل جولة الوفد في مشعر منى الحظ أن بعض 
الوزارات واألجهزة احلكومية اتخذت مواقع لها داخل املشعر من اخليام املخصصة , وبالرجوع إلى القرارات التي أصدرتها وزارة املالية 
عن إشغاالت منى يتبني أن املساحة التي تشغلها هذه املصالح والهيئات بلغت )364,787(م2وفق قرار املالية عام 1429هــ ,  وبناءاً على 
تلك  املساحات املشغولة كان االفتراش في منى ليس محصوراً كما في السابق على طريق املشاة وحتت جسر اجلمرات بل في كل  أنحاء 
مشعر  منى, فضاًل عن اجلهود الفعلية املبذولة من رجال األمن في منع االفتراش , حيث يفترض  أن يسكن في اخليمة الواحدة ذات 

املساحة )4x4( ما عدده عشرة حجاج إال أنه نتيجة لضيق املشعر فإن اخليمة الواحدة يسكنها  ستة عشر حاجاً .
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احلجاج الفرادى :
هم حجاج الدول التي ال يوجد بينها وبني اململكة العربية السعودية )ممثلة بوزارة احلج ( اتفاقيات تنظيم قدوم احلجاج ويؤشر لهم عن 
طريق الشركات والوكاالت السياحية واملعتمدة لدى سفارة اململكة, وعلى احلاج القيام بإبرام العقد  بنفسه مع الوكالة احمللية املرخص لها 
مباشرة , وذلك لضمان حقوقه التي التزمت الوكالة بتوفيرها له خالل موسم احلج , حيث يوضع في العقد كافة تفاصيل برنامج اخلدمة  
من )السكن , درجة بعده وقربه عن املسجد احلرام واملسجد النبوي , نوعية النقل بني املشاعر املقدسة ومدينتي مكة واملدينة املنورة ( 

وينتج عن تلك الظاهرة عدة سلبيات والتي من أهمها :   
•  ازدياد ظاهرة االفتراش وخصوصاً في مكة املكرمة واملدينة املنورة. 	
• حدوث عمليات النصب واالحتيال حيث يتم املصادقة على عقود ُصورية دون حصول احلجاج على خدمات السكن في مكة 	

املكرمة واملدينة املنورة .
• تأثيرها السلبي على اخلدمات املوجهة للحجاج القادمني مع البعثات الرسمية.	
• في 	 إسكانهم  على  الفرادى  احلجاج  شركات  بعض  إقدام 

أماكن ال تصلح للسكن أو ليس لديها تصريح بالسكن .
• قيام عدد كبير من احلجاج الفرادى بالتسلل إلى خيام 	

حجاج القرعة واستخدام جميع املرافق املخصصة لهم .
• حقوق احلجاج الفرادى منقوصة , واالهتمام بهم ال 	

يرقى ملستوى اخلدمات املقدمة للحجاج اآلخرين .
• عدم  تنفيذ بعض اجلهات احلكومية لألوامر السامية 	

بنقل مقارها إلى خارج املشاعر .
• سنوياً 	 املتكررة  الظاهرة  من  األمنية  اجلهات  معاناة 

سيارات  حركة  عرقلة  في  تسبب  مما  )االفتراش( 
أماكن  حول  النفايات  انتشار  و  واخلدمات  النظافة 
االفتراش مما أدى إلى تضرر البيئة , وصحة احلجاج.

• من 	 باستضافة حجاج  اإلدارات احلكومية  بعض  قيام 
أن  واألولى  مقراتها  في  وإسكانهم  واخلارج  الداخل 
يتم إسناد هذه االستضافة إلى مؤسسات متخصصة 
طريق  عن  واملواصالت  واإلعاشة  السكن  بتقدمي 

العقود. 
• بالرغم من اجلهود التي تبذلها أمانة العاصمة لتكون 	

النفايات في  أنه لوحظ تكدس  املشاعر  نظيفة إال 
املشاعر أيام التشريق. 

• بُعد نقاط الفرز وعدم وجود سيارات تنقل احلجاج 	
خاصة كبار السن, وذوى االحتياجات اخلاصة أدى 

إلى معاناة كبيرة في التنقل من وإلى منى .
• مكة 	 داخل  اجلماعي  النقل  حافالت  أعداد  قلة 
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املكرمة أدى إلى شكوى احلجاج من صعوبة املواصالت , وارتفاع أسعارها من والى املنطقة املركزية , حيث تراوحت األسعار 
مابني 150 إلى 300ريال .

• وجود أطفال وشباب يقومون بتأجير دراجاتهم النارية اخلاصة عند نقاط الفرز وبأسعار مرتفعة جداً تسبب في إعاقة 	
حركة املشاة . 

• شكوى أصحاب مؤسسات حجاج الداخل من ِقدم اخليام وسوء صيانة التكييف وقلة املاء وانقطاعه املتكرر عن املخيمات 	
مبنى , كما ال تتوفر املياه بكميات كافية داخل أحياء مكة املكرمة واملشاعر وارتفاع قيمة صهاريج املياه )الوايتات( وعدم 

تكامل صيانة الشبكات في املشاعر . 
• قلة دورات املياه وتكدس أعداد كبيرة من احلجاج في طوابير واالنتظار لفترات طويلة )عرفات , مزدلفة , منى(. 	
• عدم إملام بعض رجال األمن بخريطة املشاعر مما سبب لهم إحراجاً أمام احلجاج عند سؤالهم عن مكان معني في املشاعر .	
• تخزين حافالت نقل احلجاج داخل األحياء والطرقات بحي العزيزية شكل عائقاً للمركبات احلكومية واالسعافية واألمنية والعامة . 	
• عدم تعقيم وإعادة تأهيل املدارس التي تستخدمها بعض األجهزة احلكومية أيام احلج حفاظاً على صحة الطالب والطالبات 	

من األضرار الصحية .
• متادي احلجاج في االفتراش كوّن بيئة غير صحية وشكل خطورة على اإلنسان , وأعطى مظهراً عكسياً عن املسلم وعن 	

محافظته على النظافة .

أبرز التوصيات : 
1.  ضرورة  نقل مقرات  األجهزة  احلكومية  التي ال  تقوم  بعمل ميداني  خدمي  إلى خارج منى  تنفيذاً لألمر السامي الصادر في 

عام 1410هـ , لضمان حق احلاج في املبيت.  
2.  وضع حل جذري لتأشيرات احلجاج الفرادى ملا ينتج عنها من ظواهر سلبية  و ربطهم ببعثات دولهم أو الدول القادمني منها.

3.  ضرورة إلزام البعثات بعمل دورات تثقيفية للحجاج , شاملة للعبادات  والسلوك العام والنظافة العامة ألن البيئة ملك للجميع 
وحق مشترك وفسادها أو إفسادها املتعمد تعريض لصحة احلجاج لألمراض .

4.  توفير وسائل نقل ترددية بعد نقاط الفرز إليصال احلجاج كبار السن , وذوى االحتياجات اخلاصة إلى مخيماتهم في مشعر منى . 
يليق  الداخل بوقت مبكر حتى ميكن جتهيزها مبا  املواقع املخصصة ملؤسسات حجاج  التأكيد على وزارة احلج على تسليم     .5

باحلجاج . 
6.  ضرورة زيادة الطاقة االستيعابية ملشعر منى ببدائل مضافة كاالستفادة من البناء على سفوح اجلبال .

7.  إدخال نظام )GPS( على اخلدمات في مؤسسات الطوافة ومرشدي احلجاج . 
8.  حفاظاً على الصحة العامة البد من تكثيف الرقابة على نظافة دور إسكان احلجاج والشوارع احمليطة بها وباملشاعر املقدسة.  

9.  منع إسكان احلجاج في قصور األفراح التي ال توفر لهم اخلصوصية .
10.  منع سيارات نقل احلجاج من الوقوف في الشوارع اخللفية والعامة داخل أحياء مكة املكرمة خالل األيام من 12/6 إلى 12/13 .

11.  التنسيق مع وزارة الصحة , الطب الوقائي للكشف على املدارس املستخدمة من القطاعات احلكومية قبل تسليمها إلدارة التعليم. 
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سادسًا : مذكرات التفاهم التي وقعتها اجلمعية
مع عدد من اجلهات

 ملخص املذكرةاجلهة

 جمعية اإلمارات حلقوق 
اإلنسان

السعودية  العربية  اململكة  في  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  بني  تفاهم  مذكرة  إبرام  مت 
وجمعية اإلمارات حلقوق اإلنسان بدولة اإلمارات العربية املتحدة يوم السبت 1431/1/16هـ 

املوافق 2010/1/2م .
الهدف من توقيع املذكرة :

	 تفعيل التعاون بني الطرفني من أجل نشر ثقافة حقوق اإلنسان و تثقيف أفراد املجتمع من
خالل إقامة املؤمترات و الندوات وورش العمل و إعداد البرامج التدريبية و تبادل البحوث 

و الدراسات املتعلقة بحقوق اإلنسان و التعاون في املجال احلقوقي.
	.متابعة ما يرد للجهتني من الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان

التعاون  تأتي هذه اخلطوة ضمن توجهات اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان السعودية لتفعيل 
مع جمعيات ومنظمات حقوق اإلنسان اخلليجية بهدف الوصول إلى رأي مشترك حول بعض 

القضايا التي تهم املجتمعات اخلليجية.
قام بتوقيع االتفاقية من جانب اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان سعادة الدكتور صالح بن محمد 
اخلثالن نائب رئيس اجلمعية ومن جانب جمعية اإلمارات حلقوق اإلنسان سعادة األستاذ محمد 

بن سالم الكعبي نائب رئيس اجلمعية.

و الغرفة التجارية الصناعية السعودية  العربية  اململكة  في  اإلنسان  الوطنية حلقوق  بني اجلمعية  تفاهم  إبرام مذكرة  مت 
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم األحد 1431/4/19هـ املوافق 4 ابريل 2010م.

الهدف من توقيع املذكرة :
	 تفعيل التعاون بني الطرفني من أجل االطالع على أوضاع العمالة في اململكة والوقوف ضد

بعض التجاوزات سواء من أصحاب العمل أو العمال والتي تؤثر على االلتزامات واحلقوق 
بني طرفي العقد والسعي خللق مناخ عمل مناسب.

	 وتقدمي الدراسات  بإعداد  القيام  خالل  من  احلقوقي  الوعي  تنمية  على  الطرفان  يقوم 
املقترحات التي تعالج أوضاع وحقوق العمالة وأصحاب العمل في اململكة.

	 يقوم الطرفان على حث مكاتب االستقدام بأهمية توعية املتعاملني معها و تزويد اجلمعية
إلى  كاإلساءة  العمالة  تستقطب  جهة  أي  من  خاطئة  فيها ممارسة  يثبت  التي  باحلاالت 

العامل ذكرا أو أنثى أو عدم صرف رواتبه.
	 تعمل الغرفة على التعميم على مكاتب االستقدام األهلية مبنطقة الرياض بضرورة توجيه 

وتنوير أصحاب العمل بواجباتهم جتاه العمالة لديها.
تأتي هذه اخلطوة ضمن توجهات اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان السعودية لتفعيل التعاون مع 

املؤسسات والهيئات ذات العالقة بحقوق ومصالح اإلفراد.
قام بتوقيع االتفاقية من جانب اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان سعادة الدكتور مفلح بن ربيعان 
القحطاني  رئيس اجلمعية ومن جانب الغرفة التجارية الصناعية سعادة األستاذ عبد الرحمن 

بن علي اجلريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.              





الباب الثالث

ن�شاطات اأخرى
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املخاطبات الصادرة و الواردة للجمعية
أواًل : املخاطبات الصادرة و الواردة للمقر الرئيسي للجمعية في مدينة الرياض :

 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

30رئاسة مجلس الوزراء
14228أمارات املناطق

574120 اجلوازات
156 محاكم

3312 وزارة العمل
10وزارة الزراعة

15338وزارة الشؤون االجتماعية ) وزير – وكيل وزارة للضمان – جمعيات خيرية – مساعدات سجناء (
7422وزارة الصحة )وزير – وكيل وزارة – مديريات شؤون صحية – مستشفيات (

96وزارة التعليم العالي ) كليات - جامعات (
102وزارة اخلارجية ) سفارات – قنصليات (

81 وزارة املياه والكهرباء
10وزارة البترول والثروة املعدنية

293وزارة الشؤون البلدية والقروية ) أمانات – بلديات – مجمعات قروية (
21وزارة الشؤون اإلسالمية  واألوقاف

21وزارة النقل واملواصالت
10وزارة التجارة والصناعة

223 وزارة العدل
155100 هيئة التحقيق واالدعاء العام

51 هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات
20هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

11الهيئة العامة للغذاء والدواء
31هيئة الهالل األحمر

21املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني
114 مؤسسة النقد العربي السعودي

21 املؤسسة العامة للتقاعد
63املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

10 احلرس الوطني
31احلرس امللكي

10صندوق التنمية العقاري
107اخلدمة املدنية

20املديرية العامة للدفاع املدني
31جهات خارجية ) جمعية حقوق اإلنسان باإلمارات - البعثة اإلقليمية للصليب األحمر (

1286364املجموع
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ثانيًا: املخاطبات الصادرة و الواردة لفرع اجلمعية في مدينة جدة :

 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

1922إمارة منطقة مكة املكرمة

21إمارة منطقة الباحة

21إمارة منطقة املدينة املنورة

21إمارة منطقة عسير

31محافظ محافظة الطائف 

11محافظ محافظة ينبع

11محافظ  محافظة خليص

34محافظ محافظة جدة

96وزارة الداخلية )األحوال املدنية(

10وزارة الصحة

21وزارة التربية والتعليم بنني

32وزارة التربية والتعليم للبنات

75وزارة الشؤون االجتماعية مبنطقة مكة املكرمة

31وزارة الشؤون االجتماعية  ) الضمان االجتماعي(  مبنطقة مكة املكرمة

43 وزارة الشؤون االجتماعية مبنطقة الباحة

20 وزارة الشؤون االجتماعية مبنطقة تبوك

10 وزارة الثقافة و اإلعالم

10محكمة القنفذة

10احملكمة اجلزئية مبحافظة جدة

53احملكمة العامة مبحافظة جدة

30احملكمة العامة مبنطقة مكة املكرمة

1614هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة مكة املكرمة

11هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة الباحة

65هيئة التحقيق واالدعاء العام مبحافظة الطائف

10هيئة حقوق اإلنسان مبنطقة مكة املكرمة

22هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر مبنطقة مكة املكرمة

22هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة املدينة املنورة

20الهيئة العليا لتسوية اخلالفات العمالية بالرياض

11بلدية محافظة جدة



99 التقرير السنوي السابع للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

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

 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

11بلدية محافظة الطائف

32مستشفى امللك فهد مبحافظة جدة

32مستشفى امللك فهد مبحافظة جدة

11مستشفى الصحة النفسية مبحافظة جدة

22مستشفى األمل مبحافظة جدة

10البنك األهلي التجاري

10املؤسسة العامة للتعاقد

11 شركة أرامكو

73 برنامج األمان األسري

21جلنة احلماية االجتماعية مبنطقة مكة املكرمة

40اللجنة الوطنية للطفولة

129جلنة العفو وإصالح ذات البني مبنطقة مكة املكرمة

126جلنه احملامني بالغرفة التجارية الصناعية بجدة

10جامعة نايف للعلوم األمنية

11إدارة الشئون الصحية مبنطقة عسير

42إدارة الشؤون الصحية مبحافظة جدة

74إدارة جوازات منطقة مكة املكرمة

53أدارة الوافدين مبحافظة جدة

32شرطة محافظة الطائف

159شرطة محافظة جدة

10سجن محافظ الليث

42سجن برميان مبحافظة جدة

10مكتب العمل مبحافظة جدة

20مطار امللك عبد العزيز الدولي

10اخلطوط اجلوية العربية السعودية

144الغرفة التجارية بجدة

10قناة الرسالة الفضائية

216133 املجموع
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ثالثًا: املخاطبات الصادرة و الواردة لفرع اجلمعية في املنطقة الشرقية :

عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

123إمارة املنطقة الشرقية

11أمانة املنطقة الشرقية

134وزارة الشؤون االجتماعية

11وزارة البترول باملنطقة الشرقية

11وزارة اخلدمة املدنية باملنطقة الشرقية

34هيئة التحقيق واالدعاء العام

10هيئة الرقابة والتحقيق

40شرطة املنطقة الشرقية

11مرور املنطقة الشرقية

31إدارة سجون املنطقة الشرقية

10إدارة الوافدين

02إدارة التربية والتعليم )بنني(

42إدارة التربية والتعليم )بنات(

12إدارة الشؤون الصحية

20مستشفى امللك فهد اجلامعي باخلبر

1411مكاتب العمل

6233املجمـوع

رابعًا: املخاطبات الصادرة و الواردة لفرع اجلمعية في مدينة جازان :

 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

25أمير منطقة جازان
21أمانة جازان
10أمانة عسير

22محافظ محافظة احلرث
105وزارة الداخلية)األحوال املدنية – اجلوازات (

11وزارة املالية بجازان
104وزارة الشئون االجتماعية - الضمان االجتماعي  بجازان

21هيئة التحقيق واإلدعاء العام بجازان
11شرطة الفطيحة بجازان

10شرطة جازان
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 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

41السجن  العام بجازان
11سجن رجال أملع بعسير
32مكتب العمل بجازان

11احملكمة اإلدارية بعسير
64رئيس محاكم جازان

31احملكمة العامة مبحافظة صبيا
21احملكمة العامة مبحافظة صامطة

11 محكمة أحد املسارحة
51إدارة  الشؤون الصحية بجازان

11إدارة التربية والتعليم مبنطقة جازان )بنات (
21إدارة التربية والتعليم مبنطقة جازان ) بنني(

10إدارة التربية والتعليم مبحافظة صبيا
11مستشفى جازان العام
21بنك التسليف بجازان

10جلنة اإلسكان اخليري بجازان
10مكتب خدمات الكهرباء مبحافظة صامطة

31شركة الكهرباء بجازان

10شركة الكهرباء في منطقة عسير
10املؤسسة العامة للتقاعد بعسير

11 املؤسسة العامة للتقاعد
10 مؤسسة البشري للصيانة

7839املجموع

خامسًا: املخاطبات الصادرة و الواردة لفرع اجلمعية في مدينة اجلوف :

 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

20أمارة منطقة تبوك

10أمارة منطقة احلدود الشمالية

21أمارة منطقة اجلوف

40وزارة الداخلية

11وزارة الصحة

50وزارة الشئون االجتماعية )إدارة الضمان االجتماعي مبنطقة اجلوف(

11هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة حائل

32هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة تبوك

10هيئة شؤون األفراد باحلرس الوطني
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 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

10املديرية العامة للسجون

11السجن العام مبنطقة تبوك

11سجن مدينة القريات مبنطقة اجلوف

43السجن العام مبنطقة احلدود الشمالية

22السجن العام مبنطقة اجلوف

2912 املجموع

سادسًا: املخاطبات الصادرة و الواردة ملكتب اجلمعية في مدينة مكة املكرمة :

 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

1911أمارة منطقة مكة املكرمة

10أمارة منطقة الرياض

10أمانة محافظة الطائف

21محافظة الطائف

31أمانة العاصمة املقدسة

103وزارة الداخلية

207وزارة الداخلية ) إدارة الوزارة - إدارة األحوال املدنية  - اجلوازات ( بالعاصمة املقدسة

65وزارة الشؤون االجتماعية

21وزارة اخلدمة املدنية

164وزارة التربية والتعليم

67وزارة العمل

41وزارة الصحة

86هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة مكة املكرمة

11شرطة محافظة الطائف

51شرطة العاصمة املقدسة

10إدارة الدفاع املدني مبكة املكرمة

10اإلدارة العامة للمياه مبكة املكرمة

10السفارة البنغالدشية

10السفارة االندونيسية

10السفارة السودانية

105جلنة العفو وإصالح ذات البني مبنطقة مكة املكرمة
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 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

11مكتب املتابعة االجتماعية بالعاصمة املقدسة

10مركز التأهيل الشامل للذكور بالعاصمة املقدسة

50مركز التأهيل الشامل للذكور مبحافظة الطائف

41شركة الكهرباء السعودية

10مستشفى امللك عبدالعزيز مبكة املكرمة

20مستشفى النور التخصصي مبكة املكرمة

11مستشفى حراء العام مبكة املكرمة

10مستشفى امللك فيصل مبكة املكرمة

51جامعة أم القرى

13055املجموع

سابعًا: املخاطبات الصادرة و الواردة ملكتب اجلمعية في منطقة املدينة املنورة :

 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

125أمارة املدينة املنورة
10أمارة منطقة تبوك
42أمانة املدينة املنورة

31محافظ محافظة احلناكية
31محافظ محافظة خيبر
34محافظ محافظة ينبع

10وزارة الداخلية )إدارة احلقوق املدنية (  مبحافظة املهد
10 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف

11وزارة الداخلية )األحوال املدنية ( محافظة العال
53وزارة الداخلية )األحوال املدنية -  اجلوازات ( باملدينة املنورة

 105وزارة الشؤون االجتماعية ) الضمان االجتماعي (
10التأمينات االجتماعية

22ديوان اخلدمة املدنية فرع املدينة
21هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

73هيئة التحقيق واالدعاء العام
41هيئة الرقابة والتحقيق

10الهيئة الطبية مبحافظة جدة
85إدارة الشؤون الصحية

11إدارة التربية والتعليم بنني
22إدارة التربية والتعليم بنات
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 عدد اخلطاباتاجلهة
الصادرة

 عدد اخلطابات
الواردة

21املباحث اإلدارية
01 شرطة محافظة املهد
118شرطة املدينة املنورة
11شرطة محافظة ينبع
11شرطة منطقة تبوك
11سجون املدينة املنورة

11املعهد السعودي األملاني
10الغرفة التجارية الصناعية

11جامعة طيبة
10مدرسة زيد بن ثابت

10بلدية العيون
10بلدية قباء

10شركة االتصاالت
22فرع شركة الكهرباء

20جلنة رعاية السجناء املفرج عنهم وأسرهم
20جلنة السجناء املعسرين

10مستشفى أحد
43مستشفى الصحة النفسية

11مستشفى امللك فهد
22مكافحة املخدرات

43مكتب العمل باملدينة املنورة
11مكتب العمل مبحافظة ينبع

45جمعية البر اخليرية
10جمعية اخلدمة االجتماعية

10جمعية طيبة اخليرية
52اجلمعية اخليرية للخدمات االجتماعية

42املستودع اخليري
11البنك الزراعي مبحافظة ضباء

13074املجموع
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إصدارات وبيانات اجلمعية

أواًل : إصدارات اجلمعية :  

النظام األساسي للجمعية

النظام األساسي للجمعية أعيد طباعته باللغتني العربية واإلجنليزية في إصدار واحد

إلغاء أحكام الكفالة 
أعيد طباعته الوافد  والعامل  العمل  العالقة بني صاحب  الكفالة وتصحيح  أحكام   إلغاء 

باللغتني العربية واإلجنليزية في إصدار واحد

التقرير األول عن أحوال حقوق اإلنسان

 التقرير األول عن أحوال حقوق اإلنسان أعيد طباعته باللغتني العربية واإلجنليزية في
إصدار واحد

بروشور عن مركز املعلومات واإلحصاء والتوثيق

بروشور عن مركز املعلومات واإلحصاء والتوثيق يتناول  مهام مركز املعلومات واإلحصاء و 
التوثيق بشكل مفصل مبا يخدم املستفيدين



106

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

التقرير الثاني عن أحوال حقوق اإلنسان

التقرير الثاني عن أحوال حقوق اإلنسان أعيد طباعته باللغتني العربية واإلجنليزية في 
إصدار واحد

الصورة الذهنية حلقوق اإلنسان في اململكة

دراسة مسحية ميدانية  )الصورة الذهنية حلقوق اإلنسان في اململكة العربية السعودية (
أعيد طباعته باللغتني العربية واإلجنليزية في إصدار واحد
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ثانيًا : البيانات الصادرة من اجلمعية :  

تاريخ البيان 31-5-2010م املوافق 18-4-1431هـ

بيان صادر عن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن االعتداء اإلسرائيلي على قافلة احلرية 

إن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان في اململكة العربية السعودية تدين وبشدة االعتداء الصهيوني اإلرهابي على 
سفينة احلرية التي حاولت كسر احلصار اإلسرائيلي املفروض منذ أكثر من ألف يوم على قطاع غزة , وما نتج عن 
ذلك من قتل وإصابات .  واجلمعية تعتبر هذا االعتداء جرمية حرب وقرصنة وإرهاب دولة ومخالفة لكل القوانني 
واألعراف واملعاهدات واملواثيق الدولية واإلنسانية . وتأكيدا على العقلية اإلرهابية للكيان الصهيوني , وغيابا للعدالة 
القانون , رغم أن السلطات اإلسرائيلية تصر على عدم االلتزام  أنها دولة فوق  التي تعامل إسرائيل على  الدولية 
الرابعة حلقوق  اتفاقية جنيف  بإنهاء احلصار على غزة  ضاربه بعرض احلائط مبادئ  املتعلقة  الدولية  بالقرارات 
اإلنسان والقانون الدولي البحري الذي يكفل جلميع السفن حق العبور , السيما وإن هذه السفن قادمة في مهمة 

إنسانية وحتمل مساعدات إغاثته للسكان املدنيني احملاصرين.  
إلى  اإلنسان  وجمعيات حقوق  منظمات  وكافة  واإلقليمية  الدولية  واملنظمات  الدولي  املجتمع  تدعو   واجلمعية 
العمل من اجل إدانة و تقدمي املسئولني اإلسرائيليني الذين أمروا ونفذوا هذا العمل اإلجرامي إلى احملاكمة , وإلى 

العمل من اجل فك احلصار املفروض على قطاع غزة.
 إن عدم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن ميثل وصمة عار على جبني اإلنسانية وتشجيع للمعتدي على استمرار 

في اعتدائه وخرقه للمواثيق الدولية. اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

تاريخ البيان 16-5-2010م املوافق 3-4-1431هـ

بيان اجلمعية بشان قرارات امللك فيما يخص كارثة سيول جدة 

  
تثمن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان ما تضمنه أمر خادم احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز 
من قرارات تقضي بوضع اخلطوات اإلجرائية واآلليات الكفيلة بالقضاء على أي تالعب أو استغالل ملدخرات الوطن 
ومحاسبة كل مقصر  أو متجاوز في هذا اجلانب وإحالة جميع املتهمني في فاجعة سيول جدة  إلى هيئة الرقابة 
والتحقيق وهيئة التحقيق واالدعاء العام للتحقيق معهم واستكمال اإلجراءات النظامية بحقهم وتأكيده حفظه الله 

على اإلسراع في هذا اآلمر.
إن األمر السامي الكرمي يؤكد حرص خادم احلرمني الشريفني على إقامة العدل وإرساء معايير احلق ووضع األمور 
في نصابها الصحيح التي ال تقبل التبريرات أو املواربة أو األعذار وحفظا ً لكرامة الشهداء والقضاء على الفساد بكل 
إشكاله ومحاسبة املقصرين و تأكيد ملبدأ الشفافية واملصداقية التي ينتهجها خادم احلرمني الشريفني في محاسبة كل 
مقصر ومتهاون في هذه الفاجعة بكل حزم دون ان تأخذه في ذلك لومه الئم. و اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان تؤكد 
على ضرورة تنفيذ  مضمون هذا األمر السامي الكرمي  بإحالة كل من أثبتت التحقيقات مساهمته او مشاركته في وقوع 

هذه الكارثة  للمحاكمة دون استثناء مع ضمان حصولهم على محاكمات عادلة و نزيهة.
 و تطالب اجلمعية باالستعجال بإنشاء هيئة النزاهة و مكافحة الفساد و متكينها من القيام بدورها على أكمل وجه,  
كما تؤكد على ضرورة  متكني اجلهات الرقابية كديوان املراقبة العامة و هيئة الرقابة و التحقيق من القيام مبهامها في 
مكافحة الفساد و حفظ املال العام  من خالل دعمهما باإلمكانات املادية و البشرية الالزمة  و العمل على  االستعجال 

بإصدار التعديالت الالزمة على نظاميهما  مبا مينح هذه األجهزة الرقابية  الصالحيات الالزمة لتحقيق أهدافها. 
كما ترى اجلمعية أهمية وجود هيئة عليا لإلشراف على و متابعة تنفيذ مشاريع الدولة في مختلف مناطق 

اململكة وضمان توزيعها ترتبط برئيس مجلس الوزراء .
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تاريخ البيان 14-7-2010م املوافق 2-8-1431هـ

بيان اجلمعية بشأن حظر ارتداء النقاب في فرنسا

تدين اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان في اململكة التصويت على حظر ارتداء النقاب في فرنسا , وتعتبر أن القرار 
يتناقض مع حرية امللبس لألفراد التي تقرها القوانني الدولية, فكل شخص له حق حرية التعبير عن الرأي وحرية 
التي  الطريقة  الدولية وتشمل هذه احلرية  اتفاقيات وقوانني حقوق اإلنسان  أو معتقداته مبوجب  إظهار ديانته 
يختار بها األشخاص لباسهم مبحض إرادتهم ومثل هذا احلظر يعد تدخاًل في حق النساء املعنيات بذلك , وتذكر 
اجلمعية بان من التزامات الدولة حماية األفراد ضد أي متييز أو انتهاك أو اضطهاد ديني أو ثقافي أو اجتماعي 
,وإذا كانت حرية األشخاص في هذا املجال قد تخضع لبعض القيود التي يحددها القانون, بهدف حماية األمن أو 
النظام العام أو حقوق اآلخرين, إال أن هذا احلظر ال ميكن تبريره. كما تدين اجلمعية تصاعد املمارسات التمييزية 
ضد املسلمني في بعض الدول األوروبية , ومن ذلك حظر احلجاب والنقاب باملدارس واملؤسسات العامة في الكثير 
من الدول, والتضييق على املسلمني في بناء املساجد, وحظر املآذن, وختمت اجلمعية بيانها بان لكل شخص احلق 
في التعبير عن معتقداته أو قناعاته الشخصية أو هويته باختيار ما يلبسه أو يرتديه مادام ليس في ذلك تعدي 

على حقوق اآلخرين أو خروج على النظام العام.

تاريخ البيان 24-1-2010م املوافق9-2-1431هـ

بيان اجلمعية بشان اإلجراءات التي فرضتها السلطات األمريكية على املسافرين 
القادمني من السعودية

تستنكر اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان وبشدة اإلجراءات التي فرضتها السلطات األمريكية على املسافرين 
اإلعالن  بنود  وتخالف  اإلنسان  بكرامة وحرية  تعسفية ومتس  اإلجراءات  أن هذه  وتعتبر  السعودية  القادمني من 
العاملي حلقوق اإلنسان التي تنص على عدم جواز التمييز بني الناس بسبب اجلنس أو اجلنسية , وهذا ما خالفته 
السلطات األمريكية باتخاذ إجراءات ضد املسافرين القادمني من 14 دولة من بينها اململكة العربية السعودية , وال 
يبرر للسلطات األمريكية سعيها للمحافظة على أمن بالدها اتخاذ إجراءات متس بحرية جنسية بعينها بسبب ما 

قد يصدر من أناس من هذه اجلنسية أو تلك خارجني عن  القانون .
وتدعو اجلمعية السلطات األمريكية إلى إعادة النظر في تلك اإلجراءات مبا يضمن عدم التعدي على كرامة 

املواطنني السعوديني وحريتهم أو االنتقاص من إقامة شعائرهم الدينية.

تاريخ البيان 14-7-2010م املوافق 2-8-1431هـ

بيان للجمعية بشأن ما تفرضه السفارات الغربية من شروط مجحفة بحق املواطن السعودي الراغب 
في احلصول على تأشيرة للسفر 

تعرب اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان عن استيائها ملا تفرضه السفارات الغربية من شروط مجحفة بحق املواطن 
السعودي الراغب في احلصول على تأشيرة للسفر سواء للسياحة أو العالج أو الدراسة و من ذلك اشتراط إحضار 
و  الشخصية  املعلومات  انتهاك خلصوصية  ذلك  في  أن  اجلمعية  ترى  و  السفر  قبل  أشهر  كشف حساب آلخر ستة 
احملمية في جميع األنظمة والتعليمات احمللية والدولية, كما تعبر اجلمعية عن قلقها على مصير تلك املعلومات و كيفية 
استخدامها , و تدعو اجلهات املختصة في اململكة للعمل على ضمان احلفاظ على سرية املعلومات الشخصية للمواطن و 
عدم اختراقها حتت أي مبرر و التواصل مع املفوضية األوربية و حكومات تلك السفارات إلعادة النظر في تلك الشروط 

واإلجراءات املبالغ فيها و التي ال تطبق اال على مواطني بعض الدول و منها اململكة.
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 تصريح لرئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان مبناسبة اليوم العاملي للقضاء على جميع أشكال
التمييز العنصري

يحتل اإلنسان مكانة عظيمة في املجتمع ولن تستقيم احلياة في مجتمع ما لم حتترم حقوقه. وقد خصصت 
األمم املتحدة اليوم العاملي للقضاء على جميع إشكال التمييز العنصري املوافق 21 مارس استشعارا منها بضرورة 
املساواة بني اجلميع وعدم التمييز بأي شكل من اإلشكال  وال شك أن الدين اإلسالمي قد سما باإلنسان وكّرمه, 
وأزال الفوارق في احلقوق, وفي املعامالت بني جميع أفراده قال تعالى} يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 

وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير {.
أن االحتفاء باليوم العاملي للقضاء على جميع إشكال التمييز العنصري يذكر بوجوب العمل على نبذ التمييز 
بني الناس وقيام اجلهات ذات العالقة بوضع ومراجعة اآلليات القانونية والنظامية الالزمة والتي من شانها نشر 
ثقافة عدم التمييز على أساس اللون أو الدين  أو العرق وتوعية املجتمع واجلهات الرسمية ذات العالقة بأهمية 

احترام وتعزيز هذا املبدأ املنصوص عليه في الشريعة اإلسالمية واألنظمة احمللية . 
أن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان تشيد بدور خادم احلرمني الشريفني حفظه الله في هذا املجال والذي 
عمل على إرساء مبدأ احلوار داخليا ودعي للحوار بني األديان والثقافات والتقريب بينها على املستوى الدولي 
ليحل السالم بدل احلروب واحملبة والتسامح بدل الكراهية والتمييز مما سيكون له بالغ األثر في نبذ التمييز كما 
لوحظ اهتمام خادم احلرمني الشريفني بحقوق اإلنسان منذ تسلمه مقاليد احلكم حيث أكد على أهمية العمل 
من أجل إحقاق احلق وإرساء العدل وال شك أن العمل من اجل أعطاء اجلميع حقوقهم دون متييز أو تفريق أمر 

يتطلب االلتزام بإحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة املرعية وتنفيذها على ارض الواقع . 
كما ينبغي في هذا اليوم تفعيل ورصد التجاوزات واالنتهاكات التي تتضمن متييزاً أو انتقاصاً حلق املواطنني 
أو املقيمني والعمل على إزالتها وضمان عدم تكرارها  , ودراسة القضايا واملشاكل التي حتدث في مجتمعنا سواء 
في مجال املعامالت أو التعامالت أو احلقوق املقرر لإلفراد والتي كفلتها األنظمة والتعليمات وتقدمي التوصيات 

واحللول الالزمة بشأنها و نشر ثقافة التعايش السلمي واحلوار والبعد عن العصبية والعنصرية. 
 

                                                                            رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
                                                                                  د.مفلح بن ربيعان القحطاني
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تاريخ التصريح 7-3-2010م املوافق21-3-1431هـ

تصريح لرئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان مبناسبة اليوم العاملي للمرأة

حتتل املرأة مكانة عظيمة في املجتمع وتشاطر الرجل في إكمال منظومة احلياة ولن تستقيم احلياة في مجتمع ما 
لم حتترم حقوق جميع مكوناته. وقد خصصت األمم املتحدة للمرأة يوما استشعارا بأهمية دورها  واملسؤولية امللقاة على 

عاتقها .
وال شك أن الدين اإلسالمي قد أعلى من شان املرأة وحفظ لها حقوقها واتيا القران والسنة- والتي متثل دستور اململكة 
العربية السعودية- على بيان هذه احلقوق. فيكفي النساء فخراً أن سميت سورة كاملة من القرآن باسمهن وسميت سورة 

أخرى بإحداهن وهي سورة مرمي. 
بوضع  العالقة  ذات  وقيام اجلهات  لهذه احلقوق  احترام اجلميع  بوجوب  يذكر  للمرأة  العاملي  باليوم  االحتفاء  ولعل 
ومراجعة اآلليات القانونية والنظامية الالزمة والتي من شانها ومن خاللها ميكن نشر ثقافة احترام حقوق املرأة وتوعية 
اإلسالمية  الشريعة  في  عليها  املنصوص  احلقوق  هذه  وتعزيز  احترام  بأهمية  العالقة  ذات  الرسمية  واجلهات  املجتمع 
واألنظمة احمللية . فال يكفي أن نقول إن لدينا أحكام الشريعة اإلسالمية التي تتضمن حماية حلقوق اإلنسان بشكل عام 
بل يجب أن نعمل على وضع هذه األحكام موضع التنفيذ في املمارسة العملية سواء من قبل السلطات في معاملتها مع 

األفراد أو في عالقة األفراد فيما بينهم البني.
وقد حضت أوضاع املرأة باهتمام مباشر في عهد خادم احلرمني وسمو ولي عهده واستطاعت أن حتصل على العديد 
من حقوقها التي حفظها الدين وكفلها النظام حيث تبلغ نسبة تعليم املرأة في اململكة العربية السعودية نسبة عالية في 
مختلف املراحل التعليمية , كما تعمل املرأة في العديد من املجاالت منها مجال التعليم الذي تشغل فيه مناصب هامة كنائبة 
وزير و مديرة جامعة وعميدة كلية باإلضافة إلى توليها إدارة املدارس والكليات التربوية وأقسام الطالبات في اجلامعات 
كما تقوم املرأة بدور هام في القطاع الصحي والشئون االجتماعية كما دخلت وفازت في انتخابات الغرف التجارية حيث 
قيادية في اجلمعيات  أجماليها, ورشحت في مراكز  نسبة عالية من  بالنساء  التجارية اخلاصة  السجالت  نسبة  تشكل 
املستقلة وبعض املؤسسات األهلية أو احلكومية باإلضافة إلى مشاركتها في الوفود اخلارجية ومع ذلك فان احلاجة تدعو 

إلى دراسة وطرح املزيد من مجاالت العمل التي تناسب طبيعة املرأة وميكنها من خاللها املساهمة في خدمة مجتمعها.
املالية كما خصها  واملزايا  الرواتب  والرجل في  املرأة  العمل قد ساوى بني  ونظام  املدنية  كان نظام اخلدمة  وإذا    
بإجازات طويلة تصل إلى ستة أشهر في بعض األحيان , ومنعت األنظمة توظيفها في األعمال الشاقة التي ال تستطيع 
تأديتها لكن يالحظ أن هناك تفاوت في التطبيق مما يجب معه متابعة تطبيق هذه األنظمة على ارض الواقع بحيث يتم 

التأكد من احترام املساواة بني اجلنسني في مرحلة التطبيق وعدم االنتقاص من حقوق املرأة 
كما ينبغي في هذا اليوم تفعيل ورصد التجاوزات واالنتهاكات حلقوق املرأة, والعمل على إزالتها وضمان عدم تكرارها  
, ودراسة القضايا واملشاكل التي حتدث في مجتمعنا ذات العالقة بحقوق املرأة وتقدمي التوصيات واحللول الالزمة بشأنها.
وال شك أن األمر يقتضي بذل العديد من اجلهود في هذا املجال لتمكني املرأة من حقوقها وفي مقدمتها تسهيل أمر 
وصولها إلى القضاء ووضع إلية لتنفيذ األحكام الصادرة لصاحلها واالهتمام بإيجاد دور إيواء ملن تقتضي ظروفها احتياجها 

إليه والعمل من اجل احلد من العنف الذي قد تتعرض له داخل األسرة أو التميز في العمل. 

                                                                            رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
                                                                                  د.مفلح بن ربيعان القحطاني
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تصريح للجمعية مبناسبة اليوم العاملي حلرية الصحافة

أوضح د مفلح ربيعان القحطاني رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان  في كلمة له مبناسبة اليوم العاملي حلرية 
الصحافة الذي يوافق يوم األحد 2009/5/3م أن هذا اليوم ميثل فرصة ملراجعة الوضع القائم  والعمل على  تأمني 
تهدف خلدمة  التي  الصحفية  املبادرات  وتنمية  وتشجيع  املسئولة  الرأي  عن  التعبير  حرية  الكافية حلماية  الضمانات 
الفرد واملجتمع واإلشارة ملواطن التقصير بغرض معاجلتها والتنبيه إليها وتذكير املسؤولني بأهمية دعم حرية اإلعالم و 
الصحافة الهادفة  .فهذا اليوم يعد فرصة لالحتفاء باملبادئ األساسية حلرية الصحافة؛ وتقييم احلرية التي يتمتع بها 
الصحفيني , والتذكير بأهمية استقالل الصحافة في خدمة األمم والشعوب.ومن املعلوم إن حرية الصحافة تكون عندما 
يكون هناك حرية للتعبير عن الرأي  والذي يختلف من مجتمع إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى. ومن منظور إسالمي فقد 
عرفه مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي بأنه متتع اإلنسان بكامل إرادته في 

اجلهر مبا يراه صواباً ومحققاً النفع له وللمجتمع , سواء تعلق بالشؤون اخلاصة أو القضايا العامة .
 وال شك أن  حرية التعبير عن الرأي حق مصون في اإلسالم في إطار الضوابط الشرعية التي أشار لها قرار مجمع 
املوافق  األولى 1430هـ,  5 جمادى  إلى   1 املنعقدة من  التاسعة عشرة.  الفقه اإلسالمي رقم  176 )19/2( في دورته 

26–30نيسان ) إبريل ( 2009م ,والتي  من أهمها :
 ) أ( عدم اإلساءة للغير مبا ميس حياته أو عرضه أو سمعته أو مكانته األدبية مثل االنتقاص واالزدراء والسخرية, ونشر 

ذلك بأي وسيلة كانت .
 ) ب( املوضوعية ولزوم الصدق والنزاهة والتجرد عن الهوى .

 ) ج( االلتزام باملسؤولية واحملافظة على مصالح املجتمع وقيمه .
 ) د(  أن تكون وسيلة التعبير عن الرأي مشروعة , فال يجوز التعبير عن الرأي ولو كان صواباُ بوسيلة فيها مفسدة, أو 

تنطوي على خدش احلياء أو املساس بالقيم , فالغاية املشروعة ال تبرر الوسيلة غير املشروعة .
 ) ه( أن تكون الغاية من التعبير عن الرأي مرضاة الله تعالى وخدمة مصلحة من مصالح املسلمني اخلاصة أو العامة .

 ) و( أن تؤخذ باالعتبار املآالت واآلثار التي قد تنجم عن التعبير عن الرأي , وذلك مراعاة لقاعدة التوازن بني املصالح 
واملفاسد , وما يغلب منها على اآلخر .

 ) ز( أن يكون الرأي املعّبر عنه مستنداً إلى مصادر موثوقة وأن يتجنب ترويج اإلشاعات التزاماً بقوله تعالى: ) يَا أَيَُّها الَِّذيَن 
آَمنُوا ِإن َجاءُكْم َفاِسٌق ِبنََبٍأ َفتََبيَّنُوا أَن تُِصيبُوا َقْوًما ِبَجَهالٍَة َفتُْصِبُحوا َعلَى َما َفَعلْتُْم نَاِدِمنَي ( )احلجرات: 6 ( .

 ) ح( أن ال تتضمن حرية التعبير عن الرأي أي تهجم على الدين أو شعائره أو شرائعه أو مقدساته .
 ) ط(  أن ال تؤدي حرية التعبير عن الرأي إلى اإلخالل بالنظام العام لألمة وإحداث الفرقة بني املسلمني . 

وأكد د. مفلح القحطاني أن اجلمعية تولي أهمية كبرى حلرية التعبير واإلعالم في ظل الضوابط الشرعية باعتبارها 
أحد احلقوق األساسية لإلنسان مبعناها الشامل ما دام ليس فيها  تعدى على حقوق اآلخرين أو يتم استخدامها كأداة 
لإلساءة إلى الثوابت واملقدسات , أو بث الفتنة. مما يتطلب التوفيق بني أمرين األول احلرص على دعم حرية اإلعالم 

والتعبير والثاني اتخاذ الوسائل املتاحة ملنع استخدام تلك احلرية للتعدي على حقوق اآلخرين أو اإلساءة إليهم .
وأكد د القحطاني على أنه ينبغي على املستوى الدولي جتنب ازدواجية املعايير فيما يتعلق بحرية األعالم والصحافة في التعامل مع 
القضايا اإلسالمية والقضايا األخرى فنجد أن هناك احتجاج بوجوب احترام حرية التعبير و اإلعالم عندما يتعلق األمر بالقضايا 
اإلسالمية وإغفال لذلك عندما يتعلق األمر بالقضايا األخرى مما يوجب معه تطبيق ما اشتملت عليه املواثيق الدولية من قيود ملنع 

اإلساءة إلى األديان , وتشجيع الفهم الصحيح لدور وسائل اإلعالم في تعزيز احلوار والتقارب بني الثقافات.
وأشار رئيس اجلمعية أن اإلعالم احلر املستنير واملنضبط يعتبر  احد أهم الوسائل التي يتم من خاللها نشر الوعي بثقافة 
حقوق اإلنسان بني كافة أصناف املجتمع حيث انه ذا تأثير كبير وجوهري في توجيه املجتمع وتنويره وتثقيفه وهذا يقتضي 
أن تكون هناك حرية إعالمية من جانب وان يكون من يتصدى لهذه املهمة في هذا القطاع على دراية كاملة بحقوق اإلنسان 
والوسائل املناسبة إليصالها لكل من املواطن و املسؤول في إطار من  السعي املتواصل لتعزيز التسامح الذي يعد احلوار 

أهم أدواته وفي ظل  شعور عال باملسئولية وبروح من االحترام والفهم املتبادل . 
جدير بالذكر أن  اجلمعية العامة لألمم املتحدة أعلنت اليوم العاملي حلرية الصحافة في عام 1993, عقب التوصية التي 
اعتمدت في الدورة السادسة والعشرين للمؤمتر العام لليونسكو في عام 1991.و يحتفل باليوم العاملي حلرية الصحافة 

في كل أرجاء العالم في 3 أيار/مايو من كل عام .
                                                                                      اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان




