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املقدمة

يقدم هذا التقرير يف عدده اخلامس عشر خالصة اجلهود واألعمال التي تقوم بها اجلمعية سنوياً، و يـحتوي على 
إحصائيات القضايا الواردة وأنشطة اجلمعية للعام 2018م ، 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 
ولألجهزة احلكومية وغير احلكومية على حد سواء للتعرف على اإلشكاليات التي تواجه أفراد املجتمع عند تعاملهم مع هذه 
األجهزة، وما ينبغي عمله من أجل تطوير وحتسني أدائها، وميّكن اجلمعية من إجراء مقارنة لهذا األداء بني السنة احلالية 
والسنوات املاضية، كما يساعد التقرير على معرفة وحتديد ما ميكن اعتباره مشكلة، أو ظاهرة تستلزم إجراء دراسات 
شاملة ومعمقة بهدف إيجاد حلول لها، ويضم هذا التقرير إحصائيات للشكاوى الواردة للجمعية لـعام 2018م والتي بلغت 
)3422( شكوى تنقسم إلى تصنيفات رئيسية )إدارية، سجناء، عنف أسري، عمالية،  قضائية، أحوال شخصية، أحوال 
مدنية، عنف ضد الطفل، وأخرى(، يبنينَ فيها بيانات مقدم الشكوى )نوعه، جنسيته، مقر إقامته، اجلهة املخاطبة ملعاجلة 
2018م  عام  لقضايا  اإلحصائية  املتغيرات  قراءة  إلى  باإلضافة  للشكوى(،  الفرعي  والتصنيف  منها،  املتظلم  أو  الشكوى 
مقارنة باألعوام املاضية، كما يضم  التقرير كافة نشاطات اجلمعية من حيث: الزيارات امليدانية، والوفود الزائرة للجمعية، 

والفعاليـات التي مت تنظيمها أو املُشارك بها، باإلضافة للبيانات، واملخاطبات الصادرة من اجلمعية والواردة إليها.

رئيس الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان
                                                                                 د. مفلح بن ربيعان القحطاني_     
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تعريف الق�سايا وفقًا لت�سنيفها

تتلقى اجلمعية القضايا عبر الفاكس والبريد، أو البريد اإللكتروني، أو احلضور الشخصي للمتظلمني، وهي مصنفة على 
النحو التالي :

1- اإدارية: 

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، عنف أو إهمال، الفصل من الوظيفة بسبب تهمة، الفصل التعسفي، املطالبة مبستحقات مالية لدى 

اإلدارة ، مالحقة غير نظامية، طول مدة اإلجراءات، نقل تعسفي، طلب تعويضات، منع من السفر بسبب قرار إداري.

2- �سجناء:

هي ما يرد إلى اجلمعية من شكاوى متعلقة بطلب عفو عن بقية املدة، اعتراض على ترحيل سجني، تردي احلالة الصحية 
في السجن، انتهاء محكومية سجني ولم يطلق سراحه، التظلم من عدم احملاكمة، طلب نقل إلى سجن آخر، طلب ترحيل، 

طلب رعاية صحية، سوء معاملة وتعدي وجتاوز لألنظمة داخل السجن، منع من الزيارة، مطالبة بإطالق سراح.

3- عنف اأ�سري:

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 األم، طلب إيواء.

4- عمالية:

هي ما يرد إلى اجلمعية من شكاوى متعلقة باألفراد اخلاضعني لنظام العمل، وحرمان العامل من أوراقه الثبوتية، 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- ق�سائية:

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

تعويضات، أو املنع من السفر بسبب حكم قضائي.

6- اأحوال �سخ�سية:

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 اإلعتراف بالزواج.



7- اأحوال 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- عنف �سد الطفل:

مت إعتماد هذا التصنيف عام 1430هـ في حني كان يندرج حتت قضايا العنف األسري قبل ذلك، ويشمل 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، أيضاً حرمان الطفل من األم و من األب أو حجزه أو إهماله، باإلضافة إلى قضايا زواج القاصرات ويبلّغ عن هذا 

النوع من القضايا على األغلب )أحد أفراد األسرة، أقارب الطفل، املدرسة، اجليران، املعارف(.

9- اأخرى:

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

وشرعية.
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اإح�سائيات الق�سايا الواردة اإىل اجلمعية

اأوًل: اإجمايل  الق�سايا  الواردة  اإىل اجلمعية منذ الإن�ساء وحتى عام 2018م

اإجمايل الق�سايا الواردة ح�سب الت�سنيفات الرئي�سية والأعوام:

جدول 9/1/1

 التصنيف

                  العام 
عنف عماليةسجناءإدارية

أحوال قضائيةأسري
شخصية

أحوال 
مدنية

عنف ضد 
املجموعأخرىالطفل 

1581114 200419327128937564466م
9953879 822636378296251284217 2005م
4653575 2006912603422298183385307م
4433801 20071247670341294210265331م
4484522 20081530794543294242306365م
20091556558386311176257239724464001م
20101748709555356130382361824604783م
20111437759584312146370473955164692م
109486132925597338276794843813 2012م
2013794770269360812332941123903303 م
2014640573193312552053831733042838 م
20154764222142953715162521543068307 م
2016485478366321188621357463353116م
2017384397353266851446362153912871م
2018452601415180651758742524083422م
1377091024554527018763674118201422654958037املجموع

اإجمايل الق�سايا الواردة اإىل اجلمعية ح�سب الت�سنيفات الرئي�سية

�سكل )1(

الف�سل الأول



اإجمايل الق�سايا الواردة اإىل اجلمعية ح�سب الأعوام 

 �سكل )2(

اإجمايل الق�شايا الواردة اإىل اجلمعية ح�شب الفرع امل�شتلم للق�شية والأعوام :

جدول 9/2/1

                   الفرع

                       العام                   
مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

 املكرمة
املدينة

املجموعالقصيمعسير املنورة 

1114-------2004787327م

3879------200518221940117م

3575-----11841503628260 2006م

3801---20071581124143530143200م

4522---200820081031689391126277م

4001---2009153686776443593306م

4783--20101877608108861467324205م

4692--2011217861775552063282277م

3813--189743935939948316355 2012م

3303--2013159046933934440258263م

2838-2014133029035222261145300138م

8307-4624178265027045130257153 2015م

3116-2016150912948835874110223225م
2871-201715181273193546698218171م
20181764171267407392002211601933422م

272059937925048757652646231984719358037املجموع
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اإجمايل الق�سايا الواردة اإىل اجلمعية ح�سب الفرع امل�ستلم للق�سية  

�سكل )3(

اإجمايل الق�شايا الواردة اإىل اجلمعية ح�شب نوع املتقدم والأعوام :

جدول 9/3/1

 النوع
املجموعذكورإناث  العام                       

20042678471114م
2005102828513879م
109524803575 2006م
2007126025413801م
4522 200814953027م
2009129727044001م
2010313216514783م
2011163130614692م
138624273813 2012م
2013116921343303م
2014112117172838م
201662918307 2015م
2016119519213116م
2017129415772871م
2018149319293422م
208793715858037املجموع

اإجمايل الق�سايا الواردة ح�سب نوع املتقدم

 �سكل )4(



ثانيًا: اإجمايل الق�سايا الواردة اإىل اجلمعية ف عام 2018م:

اإجمايل الق�شايا الواردة اإىل اجلمعية لعام 2018م ح�شب الت�شنيف: 

جدول 9/4/1

التصنيف
عنف سجناءإداريةالعام

أحوال قضائيةعماليةأسري
شخصية

أحوال 
مدنية

عنف ضد 
املجموعأخرىالطفل

2018452601415180651758742524083422م

اإجمايل الق�سايا الواردة اإىل اجلمعية لعام 2018م ح�سب الت�سنيف 

�سكل )5(

اإجمايل الق�شايا الواردة اإىل اجلمعية لعام 2018م ح�شب الفرع: 

جدول 9/5/1

الفرع
املدينة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياضالعام

املجموعالقصيمعسيراملنورة

20181764171267407392002211601933422م
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اإجمايل الق�شايا الواردة اإىل اجلمعية لعام 2018م ح�شب الت�شنيف والفرع:

جدول 9/6/1

الفرع 

 التصنيف          
املجموعالقصيمعسيراملدينة املنورةمكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

17830587604148183452إدارية
2322427314582240163601سجناء

12927519682143337415العنف األسري
10124112436722180عمالية
3215200321165قضائية

4973766912121175أحوال شخصية
674237312231331313874أحوال مدنية

180133173122400252العنف ضد الطفل
189223655131930413408أخرى

1764171267407392002211601933422املجموع

اإجمايل الق�شايا الواردة اإىل اجلمعية لعام 2018م ح�شب نوع املتقدم والفرع:

جدول 9/7/1

الفرع

النوع
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض

 املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

1027901911592011479661831929ذكور
7378176248198614294101493إناث

1764171267407392002211601933422املجموع

اإجمايل الق�سايا الواردة اإىل اجلمعية لعام 2018م ح�سب الفرع

�سكل )6(



اإجمايل الق�شايا الواردة اإىل اجلمعية لعام 2018م ح�شب الت�شنيف وال�شهر:

جدول 9/8/1

     التصنيف

الشهر 
 عنفسجناءإدارية

 أحوالقضائيةعماليةأسري
شخصية

 أحوال
مدنية

 العنف ضد
املجموعأخرىالطفل

51376026630973559401 سبتمر
43895533823723457414أكتوبر
4510743261020843054419نوفمبر
5482399691131934365ديسمبر
494039165161111334323 يناير

3937297117762221249فبراير
444439149201072639342مارس
44672412813382824258أبريل
152087331851089مايو
223230835461130187يونيو
28293114610661420218يوليو

181718809461526157أغسطس
452601415180651758742524083422املجموع

اإجمايل الق�شايا الواردة اإىل اجلمعية لعام 2018م ح�شب الفرع امل�شتلم للق�شية وال�شهر:

جدول 9/9/1

  الفرع

الشهر 
 املدينة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازان جدةالرياض

 املجموعالقصيمعسير املنورة

23810434742523110401 سبتمر
210143041621221753414أكتوبر
219202930324242446419نوفمبر
179152226715332939365ديسمبر
18821283041323142323 يناير

1352216333131584249فبراير
15512237432228178342مارس
95102343416141241258أبريل
5632921007089مايو
85173127013680187يونيو
130179272171510218يوليو

7410112011118120157أغسطس
1764171267407392002211601933422املجموع
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ثالثًا: قراءة املتغريات الإح�سائية لق�سايا عام 2018م مقارنة بالأعوام املا�سية:

ن�شبة الق�شايا الواردة اإىل اجلمعية ح�شب الت�شنيف والأعوام:

جدول 3/1/2

            التصنيف
 عنفسجناءإداريةالعام

 أحوالقضائيةعماليةأسري
شخصية

 أحوال
مدنية

 عنف ضد
املجموعأخرى الطفل

1.92%2.41% 0.56%1.20%2.99%5.48%0.81%2.98%1.40%2004 م
6.68%15.19% 1.84%7.73%13.38%7.17%6.50%6.99%5.97%2005 م
6.16%7.10% 2.60%10.48%9.75%8.01%6.54%6.62%6.62%2006 م
6.55%6.76% 2.80%7.21%11.19%6.47%6.46%7.36%9.06%2007 م
7.79%6.84% 3.09%8.33%12.90%10.30%6.46%8.72%11.11%2008 م
6.89%6.81%5.06%2.02%7.00%9.38%7.32%6.83%6.13%11.30%2009 م
8.24%7.02%5.77%3.05%10.40%6.93%10.53%7.82%7.79%12.69%2010 م
8.08%7.88%6.68%4.00%10.07%7.78%11.08%6.85%8.34%10.44%2011 م
6.57%7.39%5.56%2.34%9.20%5.17%6.24%5.60%9.46%7.94%2012 م
5.69%5.96%7.88%2.49%6.34%4.32%5.10%7.91%8.46%5.77%2013 م
4.89%4.64%12.17%3.24%5.58%2.93%3.66%6.85%6.30%4.65%2014 م
14.31%4.67%10.83%52.89%4.11%1.97%4.06%6.48%4.64%3.46%2015 م
5.37%5.12%13.22%6.31%3.67%3.30%6.09%8.04%5.25%3.52%2016 م
4.95%5.97%15.12%5.38%3.92%4.53%5.05%7.75%4.36%2.79%2017 م
5.90%6.23%17.72%7.39%4.76%3.46%3.42%9.11%6.60%3.28%2018 م
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%املجموع

ن�سبة الق�سايا الواردة اإىل اجلمعية ح�سب الت�سنيف والأعوام 

�سكل )7(



قراءة املتغريات الإح�سائية لعام 2018م وفقًا للت�سنيفات الرئي�سية للق�سايا:

وفقاً لقراءة املتغيرات اإلحصائية لعام 2018م بشكل عام نالحظ أنه قد شهد ارتفاعاً يف عدد القضايا املسجلة حيث بلغت 3422 قضية ، بنسبة %5.90.   
•  بلغت نسبة القضايا اإلدارية املسجلة لعام 2018م 3.28% من إجمالي القضايا اإلدارية الواردة إلى اجلمعية منذ التأسيس، بنسبة 	

ارتفاع  قدرها 0.49% عن العام املاضي.
•  بلغت نسبة قضايا السجناء املسجلة لعام 2018م 6.60%من إجمالي قضايا السجناء الواردة إلى اجلمعية منذ التأسيس، بنسبة 	

ارتفاع  قدرها 2.24%عن العام املاضي.
•  بلغت نسبة قضايا العنف األسري املسجلة لعام 2018م 9.11% من إجمالي قضايا العنف األسري الواردة إلى اجلمعية منذ 	

التأسيس، بنسبة ارتفاع قدرها 1.63% عن العام املاضي.
•  بلغت نسبة القضايا العمالية املسجلة لعام 2018م 3.42%من إجمالي القضايا العمالية الواردة إلى اجلمعية منذ التأسيس، بنسبة 	

تراجع قدرها 1.063%عن العام املاضي.
•  بلغت نسبة القضايا القضائية املسجلة لعام 2018م 3.46% من إجمالي القضايا القضائية الواردة إلى اجلمعية منذ التأسيس، 	

بنسبة تراجع قدرها 1.07%عن العام املاضي.
•  بلغت نسبة قضايا األحوال الشخصية املسجلة لعام 2018م4.76% من إجمالي قضايا األحوال الشخصية الواردة إلى اجلمعية 	

منذ التأسيس، بنسبة ارتفاع  قدرها 0.84%عن العام املاضي.
•  بلغت نسبة قضايا األحوال املدنية املسجلة لعام 2018م 7.39%من إجمالي قضايا األحوال املدنية الواردة إلى اجلمعية منذ 	

التأسيس، بنسبة ارتفاع قدرها 2.01% عن العام املاضي.
•  بلغت نسبة قضايا العنف ضد الطفل املسجلة لعام 2018م 17.72%من إجمالي قضايا العنف ضد الطفل الواردة إلى اجلمعية 	

منذ التأسيس، بنسبة ارتفاع قدرها 2.60%عن العام املاضي.
•  بلغت نسبة القضايا األخرى املسجلة لعام 2018م 6.23%من إجمالي القضايا األخرى الواردة إلى اجلمعية منذ التأسيس، بنسبة 	

ارتفاع قدرها 0.26%عن العام املاضي.

ن�شبة الق�شايا الواردة اإىل اجلمعية ح�شب الفرع والأعوام

جدول  3/2/2 

                  
الفرع

     العام
القصيمعسير املدينة املنورةمكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

-------0.56%1.36%2004م
------0.20%3.34%3.14%2005م
-----0.45%1.08%2.59%2.04%2006م
---0.34%0.07%0.52%0.75%2.14%2.72%2007م
---0.48%0.22%0.67%1.19%1.78%3.46%2008م
---0.53%0.16%0.75%1.32%1.49%2.65%2009م
--0.35%0.56%0.12%1.06%1.87%1.05%3.23%2010م
--0.48%0.49%0.11%0.90%1.30%1.06%3.75%2011م
--0.61%0.54%0.08%0.69%0.62%0.76%3.27%2012م
--0.45%0.44%0.07%0.59%0.58%0.81%2.74%2013م
-0.24%0.52%0.25%0.11%0.38%0.61%0.50%2.29%2014م
-0.26%0.44%0.22%0.08%0.47%4.57%0.31%7.97%2015م
-0.39%0.38%0.19%0.13%0.62%0.84%0.22%2.60%2016م

-0.29%0.38%0.17%0.11%0.61%0.55%0.22%2.62%2017م

0.33%0.28%0.38%0.34%0.07%0.70%0.46%0.29%3.04%2018م
0.33%1.46%4.00%4.56%1.32%8.40%15.94%17.12%46.88%املجموع
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وفقًا للمتغريات الإح�سائية لعام 2018م ح�سب فروع اجلمعية نالحظ التايل:

•  سجل املقر الرئيسي للجمعية يف الرياض ارتفاعاً يف عدد القضايا الواردة له عام 2018م بنسبة 0.42% عن العام املاضي.	
•  سجل مكتب جدة ارتفاعاً يف عدد القضايا الواردة له عام 2018م بنسبة 0.07% عن العام املاضي.	
•  سجل فرع جازان تراجعاً يف عدد القضايا الواردة له عام 2018م بنسبة 0.09%عن العام املاضي.	
•  سجل فرع الدمام ارتفاعاً يف عدد القضايا الواردة له عام 2018م بنسبة 0.09% عن العام املاضي.	
•  سجل فرع اجلوف تراجعاً يف عدد القضايا الواردة له عام 2018م بنسبة 0.04%عن العام املاضي.	
•  سجل فرع  مكة املكرمة  ارتفاعاً يف عدد القضايا الواردة له عام 2018م بنسبة  0.17%عن العام املاضي.	
•  سجل فرع املدينة املنورة تعادالً يف عدد القضايا الواردة له عام 2018م مع العام املاضي.	
•  سجل فرع عسير تراجعاً يف عدد القضايا الواردة له عام 2018م بنسبة 0.01% عن العام املاضي. 	

ن�شبة الق�شايا الواردة اإىل اجلمعية يف عام 2017 وعام 2018م والفرع امل�شتلم للق�شية

جدول  3/3/2

                الفرع
 املدينةمكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   العام       

القصيمعسير املنورة

-2.72%3.46%1.56%1.05%5.63%5.07%2.02%24.12%2017م
3.07%2.54%3.51%3.18%0.62%6.47%4.24%2.72%28.03%2018م

• تصدر املقر الرئيسي الرياض يف عدد القضايا املستلمة يف عام 2018م باختالف أنواعها، حيث بلغت نسبتها 28.03%حيث حقق 	
أعلى نسبة .

•  سجل فرع جدة يف عدد القضايا الواردة له خالل عام 2018م نسبة %2.72 ، حيث حقق ارتفاعاً عن عام 2017م بنسبة %70.0 . 	
• سجل فرع جازان يف عدد القضايا الواردة له خالل عام 2018م نسبة 4.24% ، حيث حقق تراجعاً  عن عام 2017م بنسبة %0.83، 	
• سجل فرع الدمام يف عدد القضايا الواردة له خالل عام 2018م نسبة  6.47%، حيث حقق ارتفاعاً عن عام 2017مبنسبة %0.84.	
• سجل فرع اجلوف يف عدد القضايا الواردة له خالل عام 2018م نسبة 0.62 %، حيث حقق تراجعاً عن عام 2017م بنسبة %0.43.	
•  سجل فرع مكة املكرمة يف عدد القضايا الواردة له خالل عام 2018م نسبة 3.18% ،حيث حقق ارتفاعاً عن عام 2017م بنسبة 	

.%1.62
• سجل فرع املدينة املنورة يف عدد القضايا الواردة له خالل عام 2018م نسبة 3.51%، حيث حقق ارتفاعاً عن عام 2017م بنسبة 	

.%0.05
• سجل فرع عسير يف عدد القضايا الواردة له خالل عام 2018م نسبة 2.54%،حيث حقق تراجعاً  عن عام 2017م بنسبة %0.1.	
• سجل فرع القصيم يف عدد القضايا الواردة له عام 2018م نسبة 3.07% وذلك يف العام األول للفرع. 	
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الق�سايا الواردة اإىل اجلمعية ح�سب الت�سنيفات الرئي�سية لعام 2018م:

اأوًل: الق�سايا الإداريــــــــة:

1. ح�سب النوع والفرع امل�ستلم للق�سية  

جدول 5/1/3

             الفرع
 مكة اجلوف الدمام جازانالرياض  النوع  

 املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

11322544502925142304ذكر
6584310122341148أنثى

17830587604148183452املجموع

2. ح�سب اجلن�سية والفرع امل�ستلم للق�سية  

جدول 5/2/3

             الفرع
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض  اجلنسية  

 املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

11118346903018153298سعودية
102300200017مينية

23000050010مصرية
53100020011سورية
0001000001هندية

0001001002سودانية
5000000005فلسطينية

2101010005أردنية

2000000002باكستانية
1000000001مغربية
0000010001أفغانية
2003000005قطرية

0000002002موريتانية
1000010002نيجيرية

0000001001ساحل العاج
37320106193089 غير محددة

17830587604148183452املجموع

الف�صل الثاين



3. ح�سب املنطقة التي ينتمي اإليها �ساحب ال�سكوى اأو التي يقطن بها والفرع امل�ستلم للق�سية

جدول 5/3/3

             الفرع
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة     

املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

10200000000102الرياض
1800760000094الدمام
80000000311القصيم
7100010009الباحة
1305800010072جازان
5000000005جنران
300000018021عسير

8270004000075مكة املكرمة
000000470047املدينة املنورة

0000000000حائل
2100000003تبوك

2000000002احلدود الشمالية
0000000000اجلوف

101000000011خارج اململكة
17830587604148183452املجموع
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4. ح�سب اجلهة املتظلم منها اأو اجلهة التي مت خماطبتها لإزالة اأ�سباب التظلم والفرع امل�ستلم للق�سية: 
جدول 5/4/3

اجلوفالدمامجازانجدةالرياضاجلهة التابعةاجلهة
 مكة

املكرمة
 املدينة
املنورة

املجموعالقصيمعسير

 وزارة الشؤون
 البلدية

والقروية

 ديوان وزارة الشؤون البلدية
230000000023والقروية

71400000012أمانات املناطق
71310115019البلديات

 جلنة إزالة التعديات و مراقبة
4000011107األراضي

وزارة التعليم
1132509122044ديوان وزارة التعليم

41010510012مدارس حكومية

0000000011املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني

وزارة الداخلية

1500450010061ديوان وزارة الداخلية

90000200112أمارات املناطق

7002000009إدارة الترحيل

41240110013املديرية العامة للشرطة

101520340025املديرية العامة للجوازات
 املديرية العامة حلرس

0000001001احلدود

0010000001محافظات املناطق

5110010008إدارة الوافدين

0010000001املديرية العامة للدفاع املدني

191100120024األحوال املدنية

1100001003قوات االمن

1210001005املديرية العامة للسجون
 املديرية العامة ملكافحة

املخدرات
2001021006

4000000004امن الطرق

0011010104اإلدارة العامة للمرور

2000000002املباحث العامة

1000000001جلنة النازحني

2100010015النيابة العامة

0001000001هيئة الرقابة والتحقيق

وزارة الصحة

1101000104ديوان وزارة الصحة

 املديرية العامة للشؤون
0028202100042الصحية

95230594037املستشفيات احلكومية

 الهيئة السعودية للتخصصات
0001010002الطبية



اجلوفالدمامجازانجدةالرياضاجلهة التابعةاجلهة
 مكة

املكرمة
 املدينة
املنورة

املجموعالقصيمعسير

وزارة الدفاع

0100000001القوات البحرية
 قاعدة امللك عبد العزيز

0001000001اجلوية

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات
1000000001املسلحة

وزارة العدل
1000000102ديوان وزارة العدل

2010000104احملكمة العامة

0100000001مصلحة اجلماركوزارة املالية
1000000001شركة االتصاالت السعودية
1000010002الشركة  السعودية للكهرباء

 وزارة العمل
 والتنمية

االجتماعية

 ديوان وزارة  العمل والتنمية
2220000006االجتماعية

1000000102دار الرعاية االجتماعية

 مركز التأهيل الشامل
3001021007للمعاقني

0100001002الضمان االجتماعي

1000000001مكتب العمل

 الهيئة العليا لتسوية
1000000001اخلالفات العمالية

 الرئاسة العامة لهيئة األمر باملعروف والنهي
1000000001عن املنكر

0100000001مؤسسة النقد العربي السعودي

0101020004املؤسسة العامة للـتأمينات االجتماعية
 وزارة التجارة
واالستثمار

 ديوان وزارة التجارة
2000000002واالستثمار

2210000005ديوان وزارة اخلارجيةوزارة اخلارجية

3000000003ديوان وزارة  اخلدمة املدنية
1000000001الهيئة السعودية للمهندسني

وزارة الثقافة 
واإلعالم

0010000001ديوان وزارة الثقافة و اإلعالم

وزارة اإلسكان
1010000002ديوان وزارة االسكان

1001000002صندوق التنمية العقارية

وزارة النقل
0000000101ديوان وزارة النقل

1000000001الهيئة العامة للطيران املدني
0100000001اخلطوط اجلوية العربية السعودية

 وزارة الطاقة
 والصناعة

والثروة املعدنية

1002000003الهيئة امللكية للجبيل وينبع
 الهيئة السعودية للمدن

1000000001الصناعية ومناطق التقنية

 مدينة امللك عبد اهلل للطاقة
2000000002الذرية واملتجددة

17830587604148183452املجموع
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5. ح�سب الت�سنيف والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/5/3

                الفرع 
   

   تصنيف القضية 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

611746530231020212طلب إعادة نظر
55236013162106اعتراض على قرار

7101000009تعديل الوضع الوظيفي
 مطالبة مستحقات مالية

4021000018لدى اإلدارة

 جتاوز أوتعدي من بعض
182130211028اجلهات اإلدارية

92140714028طول مدة اإلجراءات
 مطالبة بتنفيذ حكم

7000001008قضائي

1110000003فصل تعسفي
1000000001بطالة

30310210010اعتداء على ممتلكات
1201001005طلب تعويضات

1001000002طلب إعادة للوظيفة
0000020002طلب نقل

1100001003أخطاء طبية
 منع من السفر بسبب قرار

0101000002إداري

30100415014* عنف او إهمال
0001000001نقل تعسفي

1103000005ترحيل إجباري
2000000002طلب عفو

1000000001 طلب ترحيل
2000000002متضرري األسهم

17830587604148183452املجموع
*مدرجة سابقاً تحت عنف نفسي على موظف



ثـانيـًا: ال�سجـــنـــاء:

1. ح�سب النوع والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/1/4

                الفرع 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   النوع 

 املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

1781720243481913160482ذكر
547771103273119أنثى

2322427314582240163601املجموع

2. ح�سب اجلن�سية والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/2/4

                الفرع 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   اجلنسية 

 املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

180131528428819155450سعودية
35400804125مينية

110010410219مصرية
50000040110سورية
0000010012هندية

62000100110سودانية
2000000002فلسطينية

0000000101أردنية
0100030026باكستانية
2100000508أثيوبية
0000002002لبنانية
0000010001مغربية

1000000001صومالية
0000000101أفغانية
0002000002عراقية

0000002002موريتانية
0000031004نيجيرية
2000000002تشادية
1000000001فلبينية
0000010001مالية

0000060006برماوية
2410045 19280 غير محددة

2322427314582240163601املجموع
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3. ح�سب املنطقة التي ينتمي اإليها �ساحب ال�سكوى اأو التي يقطن بها والفرع امل�ستلم للق�سية

جدول )5/3/4(

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة 

املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

12800000003131الرياض
1300310000044الدمام
340000000111145القصيم
200000002931الباحة
1202700000039جازان
2000000002جنران
500000040045عسير

9240005800091مكة املكرمة
500000220330املدينة املنورة

1000000034حائل
5000000049تبوك

7000200009احلدود الشمالية
600020001018اجلوف

3000000003خارج اململكة
2322427314582240163601املجموع

4. ق�سايا ال�سجناء ح�سب اجلهة املتظلم منها اأو اجلهة التي مت خماطبتها لإزالة اأ�سباب التظلم والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/4/4

 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياضاجلهة التابعة  اجلهة
املكرمة

 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

 وزارة
 الداخلية
 واجلهات
 التابعة

لها

340000020036وزارة الداخلية

99182593511540160420املديرية العامة للسجون

240000010025املديرية العامة للجوازات

90100030013إدارة الوافدين
130000000013البحث اجلنائي
2841150200050املباحث العامة

1102030007اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات
131040010019الشرط

2000000002حرس احلدود
90011200316النيابة العامة

2322427314582240163601 املجموع



5. ح�سب الت�سنيف والفرع امل�ستلم للق�سية  

جدول 5/5/4

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   تصنيف القضية 

املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

73604110551141التظلم من عدم احملاكمة

515141537121031148مطالبة بإطالق السراح

16082887 26441إنتهاء احملكومية ولم يطلق سراحه

 سوء معاملة و تعدي و جتاوز
843001223335لألنظمة داخل  السجن

1302000132645طلب عفو عن بقية املدة

  ضعف الرعاية  الصحية لدى
930401335340السجن

100030602223منع الزيارة

4000000105اعتراض على ترحيل سجني

4001021019طلب نقل إلى سجن آخر

4001002007طلب ترحيل

190200010123 اعتراض على قرار

210201011623 متعثرين من سداد الديون

91200002115طول مدة اإلجراءات

2322427314582240163601املجموع

ثالثًا: العنف الأ�سري:

1. ح�سب النوع والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/1/5

                الفرع 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   النوع 

 املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

23116111360263ذكر

10626358571837335352أنثى

12927519682143337415املجموع
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2.   ح�سب اجلن�سية والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/2/5

                الفرع 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   اجلنسية 

 املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

10024469581731317359سعودية
82500120018مينية

3000032008مصرية
1000000001سورية
2000000002هندية

1000000001سودانية
1000000001فلسطينية

1100000002أردنية
0000001001باكستانية
2001002005مغربية
0000001001تشادية
0000001001مالية

0000001001أندونيسية
100000022014 غير محددة

12927519682143337415املجموع

3.  ح�سب املنطقة التي ينتمي اإليها �ساحب ال�سكوى اأو التي يقطن بها والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/3/5

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة 

املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

10000000000100الرياض
5009600000101الدمام
70000000714القصيم
3000000003الباحة
205100000053جازان
0000000000جنران
000000033033عسير

2270002100050مكة املكرمة
000000430043املدينة املنورة

0000000000حائل
3000100004تبوك

4000200006احلدود الشمالية
0000500005اجلوف

3000000003خارج اململكة
12927519682143337415املجموع



4. ح�سب ال�سخ�ص املتظلم منه اأو اجلهة التي مت خماطبتها لإزالة اأ�سباب التظلم والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/4/5

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   اجلهة 

املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

50181140020أم

2963171345169أب

104220110020ابن

1368142154053أخ

0000000011جد

0022001005عم

0000001102خال

2531111032147األسرة

348163231210192136زوج

1031011007زوجة

0010000102زوجة األب

10500130010أهل الزوج

0000001001اخو الزوج

80590081233طليق

0010000001والد الطليق

1030011006 أهل الزوجة

1000000001 أهل األم

1000000001ابنة

12927519682143337415املجموع
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5. ح�سب الت�سنيف والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/5/5

                الفرع 

   تصنيف القضية 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

9023347232034333312عنف بدني ونفسي

150272120029حرمان من التعليم

7110000009عنف ناجت عن إدمان

0102002005حرمان من الزواج

1003000004حترش جنسي

72101010113طلب إيواء

1000000001اتهام وقذف

10670020218حرمان من األم

 حرمان من الراتب أو
10611000110تعدي على ممتلكات

1000000001حرمان من العمل

1012001005 حرمان من األب

4002101008 هروب

12927519682143337415املجموع

رابعًا: الق�سايا العمالية:

1. ح�سب النوع والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/1/6

                الفرع 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   النوع 

 املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

7122112436622147ذكر

302000010033أنثى

10124112436722180املجموع



2. ح�سب اجلن�سية والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/2/6

                الفرع 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   اجلنسية 

 املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

147271001133سعودية

55010100012مينية

326460240054مصرية

90010101012سورية

2000100003هندية

80220010013سودانية

62010010010فلسطينية

5000000005أردنية

1101100004باكستانية

0000001001أثيوبية

2000000002لبنانية

4201000007مغربية

0001010002بنجالدشية

0000000011أفغانية

1000000001عراقية

0001000001قطرية

1000000001سيرالنكية

6012000009فلبينية

5120010009 غير محددة

10124112436722180املجموع
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3.   ح�سب املنطقة التي ينتمي اإليها �ساحب ال�سكوى اأو التي يقطن بها والفرع امل�ستلم للق�سية

جدول 5/3/6

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة 

املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

900000000090الرياض

200240000026الدمام

3000000025القصيم

1000000001الباحة

001100000011جازان

0000000000جنران

0000000202عسير

224000600032مكة املكرمة

0000007007املدينة املنورة

2000000002حائل

0000000000تبوك

0000100001احلدود الشمالية

0000200002اجلوف

1000000001خارج اململكة

10124112436722180املجموع

4. ح�سب اجلهة املتظلم منها اأو اجلهة التي مت خماطبتها لإزالة اأ�سباب التظلم والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/4/6

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   اجلهة 

املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

561272023622110الكفالء ) أفراد(
3111240010049شركات أهلية

5000000005مستشفيات أهلية
0100000001بنوك سعودية

2000000002 مكاتب االستقدام
 الهيئة العليا لتسوية
6000030009اخلالفات العمالية

1020100004املديرية العامة للجوازات
10124112436722180املجموع



5. ح�سب الت�سنيف والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/5/6

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   تصنيف القضية 

املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

31105122042066مطالبة العامل بحقوقه املالية

205021010029طلب نقل الكفالة

144210010123فصل تعسفي

5000010006منع العامل من السفر إلى بالده

101240100018ضغط معنوي على العامل

  * حرمان العامل من اوراقه
6010001019الثبوتية

70130100012اعتراض على قرار

0001000001مطالبة بالتأمني الصحي

6101000008ترحيل إجباري

0200020004 طلب إعادة نظر

2100010004 طول مدة اإلجراءات

10124112436722180املجموع

* مدرجة سابقاً تحت إجبار على دفع رسوم تجديد إقامة

خام�سًا: الق�سائية:

1. ح�سب النوع والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/1/7

                الفرع 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   النوع 

 املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

2115140301146ذكر

110060020019أنثى
3215200321165املجموع
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2. ح�سب اجلن�سية والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/2/7

                الفرع 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   اجلنسية 

 املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

2805190221158سعودية

2000000002سورية

0000010001هندية

1000000001سودانية

1001000002أردنية

0100000001غير محددة

3215200321165املجموع

3. ح�سب املنطقة التي ينتمي اإليها �ساحب ال�سكوى اأو التي يقطن بها والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/3/7

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة 

املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

260000000026الرياض
000200000020الدمام
2000000013القصيم
2000000002الباحة
1050000006جازان
0000000000جنران
0000000101عسير

1100030005مكة املكرمة
0000002002املدينة املنورة

0000000000حائل
0000000000تبوك

0000000000احلدود الشمالية
0000000000اجلوف

0000000000خارج اململكة
3215200321165املجموع



4. ح�سب اجلهة املتظلم منها اأو اجلهة التي مت خماطبتها لإزالة اأ�سباب التظلم والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/4/7

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   اجلهة 

املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

2415200121155القضاء

80000200010القاضي

3215200321165املجموع

5. ح�سب الت�سنيف والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/5/7

                الفرع 

 تصنيف القضية 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

180170001027اعتراض على حكم

714110110126طلب إعادة النظر

1000000001طلب تعويضات

5002011009طول مدة اإلجراءات

1000010002سوء معاملة من القاضي

3215200321165املجموع

�ساد�سًا: ق�سايا الأحوال ال�سخ�سية:

1. ح�سب النوع والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/1/8

                الفرع 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   النوع 

 املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

103031012020ذكر

3943735911101155انثى

4973766912121175املجموع
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2. ح�سب اجلن�سية والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/2/8 

                الفرع 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   اجلنسية 

 املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

415274668101153سعودية
1110020106مينية

1001000002مصرية
1001001003سورية

0000000101سودانية
0000000000فلسطينية
0100000001باكستانية
0000001001أفغانية
1000001002نيجيرية
0000010001تشادية
0000001001مالية

4000000004 غير محددة
4973766912121175املجموع

3. ح�سب املنطقة التي ينتمي اإليها �ساحب ال�سكوى اأو التي يقطن بها والفرع امل�ستلم للق�سية

جدول 5/3/8

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة 

املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

340000000034الرياض
400761000081الدمام
0000000011القصيم
1000000001الباحة
2030000005جازان
0000000000جنران
200000012014عسير

07000900016مكة املكرمة
200000120014املدينة املنورة

3000000003حائل
0000000000تبوك

0000200002احلدود الشمالية
0000300003اجلوف

1000000001خارج اململكة
4973766912121175املجموع



4. ح�سب ال�سخ�ص املتظلم منه اأو اجلهة التي مت خماطبتها لإزالة اأ�سباب التظلم والفرع امل�ستلم للق�سية

جدول 5/4/8

            الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   اجلهة 

املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

2022411412174زوج
3101101108زوجة
1411243186058طليق
2203000007طليقة
1000000001 أبن
2103010108أب
0001111004أخ
0001000001جد

0001001103أهل الزوجة
1000000001 والد الزوجة
3000000003أهل الزوج
1001010003ابن الزوج
2000010104األسرة
4973766912121175املجموع

5. ق�سايا الأحوال ال�سخ�سية ح�سب الت�سنيف والفرع امل�ستلم للق�سية

جدول 5/5/8

            الفرع 

   تصنيف القضية 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

513132273036نفقة

710190113032حضانة

114042033027حرمان من رؤية األوالد

1000250100036طالق

3000010004نزع والية

1003111007حرمان من امليراث

300101101016تعليق وهجر
 عدم االعتراف بالزواج

91020202117ومطالبة بالطالق

4973766912121175املجموع
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�سابعًا: الأحوال املدنية:

1. ح�سب النوع والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/1/9

            الفرع   
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   النوع 

 املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

477856401491113592ذكر

197151782172420282أنثى
674237312231331313874املجموع

2. ح�سب اجلن�سية والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/2/9

                    الفرع 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   اجلنسية 

 املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

152101910111664219سعودية
232300140033مينية

4100001006مصرية
5000100006سورية

0100001002سودانية
4200001007فلسطينية

3000010004أردنية
0100011003باكستانية
1000000001مغربية

0100000001صومالية
1000000001عراقية
1000000001قطرية
4000000004بحرينية
1000004005موريتانية
3000011005نيجيرية
0000002002تشادية
0001000001كندية

4000000004إماراتية
46855110161279569 غير محددة

674237312231331313874املجموع



3. ح�سب املنطقة التي ينتمي اإليها �ساحب ال�سكوى اأو التي يقطن بها والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/3/9

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة 

املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

44300000200445الرياض
4400120000056الدمام
1700000001330القصيم
6000000006الباحة
85073000100159جازان
140000000014جنران
200000013015عسير

24230003100078مكة املكرمة
1000000300040املدينة املنورة

6000000006حائل
2000000002تبوك

2000100003احلدود الشمالية
2000100003اجلوف

170000000017خارج اململكة
674237312231331313874املجموع

4. ح�سب اجلهة املتظلم منها اأو اجلهة التي مت خماطبتها لإزالة اأ�سباب التظلم والفرع امل�ستلم للق�سية

جدول 5/4/9

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   اجلهة 

املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

43714736027261313609األحوال املدنية

17910400000184وزارة الداخلية

234001120031زوج

241011110029طليق

3100000004 عم

82010240017أب

674237312231331313874املجموع
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5. ح�سب الت�سنيف والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/5/9

                الفرع 

   تصنيف القضية 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

218534006001264طلب جنسية
30815291222133711438أوراق ثبوتية

681200002073طلب استرداد اجلنسية
320000004036 اعتراض على قرار
201700000028 طلب إعادة نظر

281100400135 طول مدة اإلجراءات
674237312231331313874املجموع

ثامنًا: العنف �سد الطفل:

1- ح�سب النوع والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/1/10

                الفرع 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   النوع

 املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

583331180077ذكر
122100142111600175أنثى

180133173122400252املجموع

2- ح�سب اجلن�سية والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/2/10

                الفرع 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   اجلنسية

 املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

13611316381100188سعودية
91000100011مينية

1000010002مصرية
4000000004سورية
1000000001هندية

0000002002فلسطينية
1001000002أردنية

0000020002باكستانية
1000000001لبنانية
1000000001مغربية

0000001001تركستانية
1000000001بحرينية
0000001001موريتانية
0100000001تونسية
1000000001أرتيرية
1000000001مالية

230000090032 غير محددة
180133173122400252املجموع



3- ح�سب املنطقة التي ينتمي اإليها �ساحب ال�سكوى اأو التي يقطن بها والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/3/10

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض  املنطقة 

املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

11800000000118الرياض
1200170000029الدمام
2000000002القصيم
3100000004الباحة
130300000016جازان
4000000004جنران
3000000003عسير

13120001200037مكة املكرمة
500000240029املدينة املنورة

3000100004حائل
2000000002تبوك

0000000000احلدود الشمالية
0000200002اجلوف

2000000002خارج اململكة
180133173122400252املجموع

4- ح�سب ال�سخ�ص املتظلم منه اأو اجلهة التي مت خماطبتها لإزالة اأ�سباب التظلم والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/4/10

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض  اجلهة 

املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

9771529900130أب
211020110026أم
2002010005أخ

201120000024 زوجة أب
201040110027األسرة
7000000007 مدرسة

 مركز تنمية
1000000001 السلوك

5000001006مستشفيات
1000000001  دار الرعاية

111210120018 املعلم
3200000005اجلد
1000000001اجلدة
1000000001زوج أم
180133173122400252املجموع
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 5- ح�سب الت�سنيف والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/5/10

                الفرع 
   تصنيف القضية 

 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

533363530076 إساءة جسدية
301020100034 إساءة نفسية
4001020007 إساءة جنسية

2530100150044 حرمان من التعليم
401030230049 حرمان من األوراق الثبوتية

152000010018حرمان من األم
4000000004 حرمان من األب

73040120017 إهمال
2000010003زواج قاصرات

180133173122400252املجموع

تا�سعًا: اأخــــرى:

1. ح�سب النوع والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/1/11

                الفرع 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   النوع 

 املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

7613263111105233198ذكر

113910242925180210أنثى

189223655131930413408املجموع

2. ح�سب اجلن�سية والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/2/11

                الفرع 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   اجلنسية 

 املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

1281414529819223269سعودية
171203011025مينية

62000110010مصرية
40100510011سورية



                الفرع 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   اجلنسية 

 املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

0000100001هندية
1200000003سودانية

1000000001فلسطينية
0001000001أردنية

1000010103باكستانية
1000000001أثيوبية
3100010005مغربية

0010001002بنجالدشية
0100011003أفغانية

0000001001تركستانية
4000000004قطرية

0000001001موريتانية
2000001003نيجيرية

1000000001سيرالنكية
0001000001جزائرية

0000001001 القيرغيزستانية
0001000001صينية

20118002217060 غير محددة
189223655131930413408املجموع

3. ح�سب املنطقة التي ينتمي اإليها �ساحب ال�سكوى اأو التي يقطن بها والفرع امل�ستلم للق�سية 

 جدول5/3/11

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة 

املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

14900010000150الرياض
600551000062الدمام
2000000024القصيم
3000000003الباحة
603602000044جازان
1000000001جنران
300000041044عسير

7210001900047مكة املكرمة
200000300032املدينة املنورة

2000000002حائل
1000000012تبوك

0000300003احلدود الشمالية
1000600007اجلوف

6100000007خارج اململكة
189223655131930413408املجموع
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4. ح�سب اجلهة املتظلم منها اأو اجلهة التي مت خماطبتها لإزالة اأ�سباب التظلم والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/4/11

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   اجلهة 

املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

12810311031020311244أخرى
337334561082108أفراد

131272201028شركات أهلية
42022101012بنوك سعودية
1001000002 مكتب استقدام

102011000014مستشفيات
189223655131930413408املجموع

5. ح�سب الت�سنيف والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/5/11

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   تصنيف القضية 

املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

8932682819261182طلب مساعدات مالية
3311841745122123منازعات بني أفراد أو شركات
8000000008مطالبة بتبني بعض املقترحات

 تقدمي استشارات قانونية
201031140030وشرعية

253220100033 اعتراض على قرار
103013412024طلب إعادة نظر
3000001004 طلب تعويضات
0100000001 أخطاء طبية

1000010103طول مدة اإلجراءات
189223655131930413408املجموع
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اأوًل: زيارات الوفود

تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

السفير البلجيكي1
2017/10/03 م

اأع�صاء الوفد:

السيد/ غيرت كريل
السفير البلجيكي

 املستشار/سيغفريد بينن0 نائب رئيس البعثة
امل�صتقبلون:

د/ مفلح القحطاني، أ/خالد الفاخري، أ/أحمد احملمود
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• الثقافة 	 نشر  في  ومساهمتها  اجلمعية  أنشطة  عن  موجز  شرح  تقدمي 
احلقوقية وآليات عملها ونوعية القضايا التي تتلقاها وما تقدمه اجلمعية 

من أعمال في هذا الشأن .
• احلديث عن التطور الذي تشهده اململكة في مجال حقوق اإلنسان وعلى وجه 	

اخلصوص في مجال حقوق املرأة وما صدر مؤخراً من أمر من املقام السامي 
يقضي بالسماح للنساء بالقيادة.

• احلديث عن بعض القضايا احلقوقية األخرى ومنها عقوبة اإلعدام وقضايا 	
الرأي العام والسجناء واألحداث، و وجهة نظر اجلمعية جتاه هذه القضايا 

واآللية العدلية التي يتم اتخاذها ِبشأنها. 

اأع�صاء الوفد :السفير الفرنسي2

السيد/فرانسو غوييت    
السفير الفرنسي

السيد/منير سليماني 
املستشار السياسي

امل�صتقبلون :

د/مفلح القحطاني، أ/ خالد الفاخري، أ/ أحمد احملمود
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• الثقافة 	 نشر  في  ومساهمتها  اجلمعية  أنشطة  عن  موجز  شرح  تقدمي 
احلقوقية وآليات عملها ونوعية القضايا التي تتلقاها وما تقدمه اجلمعية 
من جهود في مجال حقوق اإلنسان والتقدم امللحوظ في هذا املجال واجلهود 

التي تبذل من أجل تعزيزه.
• األزمة 	 من  الفرنسية  احلكومة  وموقف  املنطقة  في  اإلنسان  أوضاع حقوق 

الداخلي  الشأن  السلبي في  اإليراني  والتدخل  اليمن  والوضع في  السورية 
مع  الدول خاصة  هذه  في  اإلنسان  على حقوق  ذلك  وتأثير  املنطقة  لدول 
إصرار احلكومة اإليرانية على زعزعة االستقرار في أكثر من دولة عربية 
وما يترتب على ذلك من تداعيات على حماية حقوق اإلنسان في ظل عدم 

االستقرار األمني لشعوب املنطقة. 
• التأكيد من قبل السفير الفرنسي على تطابق موقف احلكومة الفرنسية مع 	

وجهة النظر السعودية بخصوص هذه القضايا.
• أحكام عقوبة اإلعدام وخاصة من هم دون سن الثامنة عشر والتي بني سعادة 	

رئيس اجلمعية أنها ال تنفذ عقوبة اإلعدام في من هو دون سن الثامنة عشرة 
وأن تطبيقها في اململكة يستند لنصوص شرعية وال يصدر احلكم النهائي فيها 
إال بعد نظرها من عدد كبير من القضاة مبا يضمن حتقيق العدالة كما أن الدولة 

تسعى مع أولياء الدم في مثل هذه القضايا لتقدمي العفو على تنفيذ العقوبة.
متت الزيارة يف )مدينة الريا�ص/منطقة الريا�ص( بتاريخ 1438/01/29هـ

املوافق 2016/10/30 م



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

 قسم اخلدمة اإلجتماعية مبستشفى الوالدة3
واألطفال

اأع�صاء الوفد :

    أ / راوية القرشي
أخصائية اجتماعية

أ / مرام العتيبي
 أخصائية أجتماعية

امل�صتقبلون :

 أ/ دالل جنار ، أ/ نهى احلربي
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• ودورها 	 واختصاصاتها  وأهدافها  ورسالتها  اجلمعية  طبيعة  وتوضيح  شرح 
في املجتمع واإلجراءات املتبعة في تناول القضايا املختلفة الواردة وطريقة 

معاجلتها.
• تقدمي عرض تقدميي عن اجلمعية و توزيع عدد من مطبوعات و إصدارات 	

اجلمعية احلقوقية املتنوعة.
 متت الزيارة يف )مدينة مكة املكرمة/منطقة مكة املكرمة( بتاريخ 1438/02/01هـ

املوافق 2016/11/01 م
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اأع�صاء الوفد : معلمات وموظفات روضة براعم الطفولة السعيدة4

غادة السيف، قائدة الروضة
رقية آل دعبل، مشرفة 

فاطمة آل نصيف، مشرفة
زكية أبو الرحي، مشرفة

بدرية العبد احلي، سكرتارية
زينب العلي، مدخلة بيانات

مرمي شوبهني، مربية
زهراء احلمادي، مربية
جميلة الشاعر، مربية
سلمى أبو شعر، مربية

منيرة أبو الرحي، مربية
جميدة آل درويش، مربية

أفراح املعلم، مربية
فاطمة مستقلب، معلمة أنشطة
سلمى مستقلب، معلمة أنشطة

امل�صتقبلون :

 أ/جمعة الدوسري، أ/ فاطمة اخلرداوي، أ/عبد اهلل رمضان، أ/ سارة الزامل
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• وزياراتها 	 وأهدافها،  اختصاصاتها،  اجلمعية،  عن  مفصل  شرح  تقدمي 
امليدانية، ودورها في نشر ثقافة حقوق اإلنسان بإقامة الفعاليات، واألنشطة، 

وورش العمل، وطباعة وتوزيع اإلصدارات التي تعني بحقوق اإلنسان.
• استعراض عملية استقبال الشكاوى من املواطنني واملقيمني سواء باحلضور 	

القضايا،  تصنيف  وطريقة  الفاكس  أو  باإلمييل،  ارسالها  أو  الشخصي 
ومتابعتها مع اجلهات املختصة  والتحقق من دعاوى املخالفات والتجاوزات 

املتعلقة بحقوق اإلنسان.
• مناقشة حقوق األطفال، وإيضاح االهتمام الكبير الذي توليه اجلمعية الوطنية 	

حلقوق اإلنسان بحقوق الطفل، وتخصيص اإلصدارات التي تعنى بذلك مثل: 
العنف ضد األطفال، وتشغيل األحداث، وحقوق الطفل في اإلسالم، وبعضها 
ولونها، ومجلة  للطفل نفسه ملعرفة حقوقه مثل: إعرف حقوقك  مخصص 

هذه حقوقي أنا وفهودي.
• متت اإلجابة على استفسارات املشاركات في اللقاء بشأن حقوق األطفال.	
• مت تزويدهم مبجموعة من إصدارات اجلمعية.	

متت الزيارة يف )مدينة القطيف - املنطقة ال�سرقية( بتاريخ 1438/02/29هـ 

املوافق 2016/11/29 م



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

 مدرسة اجلعرانة اإلبتدائية وابن5
 اجلزري لتحفيظ القرآن الكرمي

اأع�صاء الوفد :

أ/عبد اهلل الدهاس
رائد النشاط

 أ/عيضة الثقفي
أ/عيسى اللحياني

امل�صتقبلون :

أ/عبد اهلل اخلضراوي،  أ/ عبد اهلل فاضل
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• 	 – أهدافها   - رسالتها   – نشأتها   ( اجلمعية  عن  وافياً  شرحاً  تقدمي 
اختصاصاتها – إجنازاتها ( وفروعها املنتشرة في اململكة واملهام واألعمال 
التي تقوم بها وآلية عملها واخلطة اإلستراتيجية للجمعية في تعليم ونشر 

ثقافة حقوق اإلنسان والدفاع عنها. 
• توزيع عدداً من مطبوعات اجلمعية التوعوية على الطالب.	

متت الزيارة يف )مدينة مكة املكرمة/منطقة مكة املكرمة( بتاريخ 

1438/03/21هـ املوافق 2016/12/20 م
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تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد :السفير الهولندي6

السيد/ يوست رنتشس
 سفير مملكة هولندا

السيد/يارون خامنكا
 سكرتير أول السفارة

امل�صتقبلون :

د/مفلح القحطاني، أ/ خالد الفاخري، د/ إبراهيم السليمان، أ/ أحمد احملمود
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• الثقافة 	 نشر  في  ومساهمتها  اجلمعية  أنشطة  عن  موجز  شرح  تقدمي 
احلقوقية، وآليات عملها ونوعية القضايا التي تتلقاها وما تقدمه اجلمعية 
من أعمال في هذا الشأن والتقدم امللحوظ في مجال حقوق اإلنسان في 

اململكة واجلهود التي تبذلها من أجل تعزيزها.
• املنطقة 	 في  اجلارية  األحداث  من  الهولندية  احلكومة  موقف  عن  احلديث 

كالقضية السورية وأحداث اليمن والتدخالت اإليرانية في املنطقة وتأثيرها 
على حقوق اإلنسان وقد ذكر السفير أن القضية حتتاج مزيداً من اإلهتمام 

والعناية مبا يحافظ على حقوق اإلنسان.
• وعلى 	 اإلنسان  مجال حقوق  في  اململكة  تشهده  الذي  التطور  عن  احلديث 

وجه اخلصوص حقوق املرأة ومن ذلك دخولها إلى عضوية مجلس الشورى 
والسماح لها باملشاركة في اإلنتخابات البلدية.

• مناقشة بعض القضايا احلقوقية األخرى مثل عقوبة اإلعدام و موقف هولندا 	
لنصوص  تستند  أنها  اجلمعية  رئيس  سعادة  بني  حيث  اإلعدام  أحكام  من 
من  كبير  عدد  من  نظرها  بعد  إال  فيها  النهائي  احلكم  يصدر  وال  شرعية 
القضاة مبا يضمن حتقيق العدالة وأن اجلمعية حريصة على توفير شروط 
احملاكمة العادلة في مثل هذه القضايا، كما أن الدولة تسعى مع أولياء الدم 
في مثل تلك القضايا لتقدمي العفو على تنفيذ العقوبة وأن عقوبات اإلعدام 

التي نفذت مؤخراً نفذت في حق أشخاص متهمني بجرائم كبيرة.
• احلديث عن استيعاب اململكة ألعداد كبيرة من الالجئني السوريني واليمنني 	

والتقدم  والعالج  والتعليم  كالعمل  احلقوق  من  بكثير  التمتع  من  ومتكينهم 
امللحوظ في مجال حقوق العمالة في اململكة.

• توضيح املوقف احلقوقي بشأن بعض احلاالت التي أثارها سعادة السفير.	

متت الزيارة يف )مدينة الريا�ض/منطقة الريا�ض( بتاريخ 1438/03/23هـ

املوافق 2016/12/22 م



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد : وزير اخلارجية النرويجي7

 السيد/ بورج بريندة
وزير اخلارجية النرويجي

السيد/ رالف فيلي هانسن
 السفير النرويجي

وعدد من املسؤولني باخلارجية النرويجية
امل�صتقبلون :

 د/مفلح القحطاني، د/ إبراهيم القعيد، د/ محمد الفاضل، أ/ خالد الفاخري،
 د/ إبراهيم السليمان، الفريق م/ عبدالعزيز الهنيدي، أ/ ثريا شيخ، أ/ أحمد

احملمود
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• الثقافة 	 نشر  في  ومساهمتها  اجلمعية  أنشطة  عن  موجز  شرح  تقدمي 
احلقوقية، وآليات عملها ونوعية القضايا التي تتلقاها وما تقدمه اجلمعية 
من أعمال في هذا الشأن والتقدم امللحوظ في مجال حقوق اإلنسان في 

اململكة واجلهود التي تبذل من أجل تعزيزه.
• وعلى 	 اإلنسان  مجال حقوق  في  اململكة  تشهده  الذي  التطور  عن  احلديث 

وجه اخلصوص في مجال حقوق املرأة ومن ذلك دخولها إلى عضوية مجلس 
احلكومة  ودعم  البلدية  اإلنتخابات  في  باملشاركة  لها  والسماح  الشورى 

دخولها سوق العمل.
• احلديث عن تأثيرات التدخالت اإليرانية في الشأن الداخلي لدول املنطقة 	

على حقوق اإلنسان في هذه الدول خاصة مع إصرار احلكومة اإليرانية على 
زعزعة اإلستقرار في أكثر من دولة عربية.

• مناقشة بعض القضايا احلقوقية األخرى التي أثارها الوفد الزائر وقد بني 	
املشتركة  املواقف  على  التاكيد  ومت  منها،  اجلمعية  موقف  اجلمعية  رئيس 
ووجهات النظر املتقاربة بني مملكة النرويج واململكة العربية السعودية  بشأن 

األحداث اجلارية في املنطقة كالقضية السورية وأحداث اليمن.
ـــا�ـــض( بــتــاريــخ  ـــري ــة ال ــق ــط ــن ــض/م ــا� ــري  متـــت الــــزيــــارة يف )مـــديـــنـــة ال

1438/04/07هـاملوافق 2017/01/05 م
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  وفد األمم املتحدة املعني مبسألة الفقر وحقوق8
اإلنسان

اأع�صاء الوفد :

البروفيسور/ فليب ألستون
 املقرر اخلاص املعني مبسألة الفقر وحقوق اإلنسان باألمم املتحدة

 السيد/ كريستيان فان فني
السامية حلقوق املفوضية  وإستشاري مكتب  للمقرر اخلاص  املستشارين   كبير 

اإلنسان
السيدة/ جانكو تداكي

إدارية مختصة بحقوق اإلنسان
امل�صتقبلون :

 د/مفلح القحطاني، أ/خالد الفاخري، أ/ أحمد احملمود
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• الثقافة 	 نشر  في  ومساهمتها  اجلمعية  أنشطة  عن  موجز  شرح  تقدمي 
احلقوقية وآليات عملها ونوعية القضايا التي تتلقاها وما تقدمه اجلمعية 
من جهود في مجال حقوق اإلنسان والتقدم امللحوظ في هذا املجال واجلهود 

التي تبذلها من أجل تعزيزها.
• السعودية 	 والقوانني  واألنظمة  ووسائل مواجهته  الفقر  احلديث عن مفهوم 

التي تهدف إلى مساعدة الفئات األقل دخاًل في اململكة.
• احلديث عن أوضاع العمالة التي التعود إلى بالدها بعد إنتهاء عقودها مع 	

أرباب العمل وما يتسبب فيه ذلك من مخالفات ألنظمة العمل واإلقامة في 
اململكة.

• اإلنسان وعلى وجه 	 اململكة في مجال حقوق  الذي تشهده  التطور  مناقشة 
مجلس  عضوية  إلى  دخولها  ذلك  ومن  املرأة  حقوق  مجال  في  اخلصوص 
احلكومة  ودعم  البلدية  اإلنتخابات  في  باملشاركة  لها  والسماح  الشورى 

دخولها سوق العمل وعملها في مجال احملاماة.
• مناقشة ما أثير من قبل الوفد الزائر حول الوالية على املرأة حيث أكد رئيس 	

اجلمعية على أن الوالية شرعت ملصلحة املرأة وليس بهدف اإلنتقاص من 
استغالل  أو  األولياء  تطبيق خاطئ من بعض  يكون هناك  حقوقها وعندما 

لهذه الوالية فإنه يتم العمل على معاجلته وإزالة أسبابه.
• احلديث عن دور اجلمعيات في اململكة وتنوع مجاالت اهتماماتها.	

 متت الزيارة يف )مدينة الريا�ض/منطقة الريا�ض(  بتاريخ 1438/04/12هـ 

املوافق 2017/01/10 م



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد : وفد من واشنطن9

السيد/ كارل فوكس
مدير مراقبة ومكافحة اإلجتار بالبشر باخلارجية األمريكية

عدد من مسؤولي السفارة األمريكية وهيئة حقوق اإلنسان يف اململكة
امل�صتقبلون :

منسوبي من  عدد  احملمود،  أحمد  أ/  الفاخري،  أ/خالد  القحطاني،   د/مفلح 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• الثقافة 	 نشر  في  ومساهمتها  اجلمعية  أنشطة  عن  موجز  شرح  تقدمي 
احلقوقية، وآليات عملها ونوعية القضايا التي تتلقاها وما تقدمه اجلمعية 
من أعمال في هذا الشأن والتقدم امللحوظ في مجال حقوق اإلنسان في 

اململكة وعلى وجه اخلصوص مجال مكافحة اإلجتار بالبشر .
• احلديث عن التقدم امللحوظ في مكافحة اململكة العربية السعودية جلرائم 	

اإلجتار بالبشر ومن ذلك صدور ) نظام مكافحة جرائم اإلجتار باألشخاص( 
بأي شكل  بأي شخص  اإلجتار  يحظر  بأنه  الثانية  مادته  في  حدد  والذي 
من األشكال مبا في ذلك إكراهه أو تهديده أو االحتيال عليه أو خداعه أو 
خطفه، أو استغالل الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو 
استغالل ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص 
له سيطرة على آخر من أجل االعتداء اجلنسي، أو العمل أو اخلدمة قسراً، 
أو التسول، أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد، أو نزع 

األعضاء، أو إجراء جتارب طبية عليه.
• املنزلية 	 العمالة  استقدام  شركات  من  والعديد  الغرض  لهذا  جلنة  إنشاء 

واملعنني بالقيام بشؤونهم .
• القرارات الصادرة مؤخراً من اإلدارة األمريكية وما ترتب عليها من احتجاز 	

العديد من األشخاص في املطارات األمريكية. 
• استيعاب اململكة ألعداد كبيرة من الالجئني السوريني واليمنني ومتكينهم من 	

التمتع بكثير من احلقوق كالعمل والتعليم والعالج والتقدم امللحوظ في مجال 
حقوق العمالة في اململكة.

ـــا�ـــض( بــتــاريــخ  ـــري ــة ال ــق ــط ــن ــض/م ــا� ــري  متـــت الــــزيــــارة يف )مـــديـــنـــة ال
1438/05/03هـاملوافق 2017/01/31 م
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تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد :مدرسة  عومي بن ساعدة املتوسطة مبكة املكرمة10

أ/ فايز احلارثي
مرشد طالبي

أ/أحمد السواط
مرشد طالبي

مجموعة من الطالب
امل�صتقبلون :

أ/عبد اهلل اخلضراوي،  أ/ عبد اهلل فاضل
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• تق������دمي ش������رحاً وافياً ع������ن اجلمعي������ة ) نش������أتها – رس������التها - أهدافها – 	
اختصاصاتها – إجنازاتها ( وفروعها املنتش������رة في اململكة واملهام واألعمال 
الت������ي تقوم بها وآلية عملها وخطتها اإلس������تراتيجية في تعليم ونش������ر ثقافة 

حقوق اإلنسان والدفاع عنها ، ومت اإلجابة على أسئلة الطالب املختلفة .
• توزيع عدداً من مطبوعات اجلمعية احلقوقية.	

بتاريخ  املــكــرمــة(  مكة  املكرمة/منطقة  مكة  )مــديــنــة  يف  الــزيــارة  متــت 
1438/06/24هـ املوافق 2017/03/23 م

اأع�صاء الوفد :مدرسة  احلديبية الثانوية مبكة املكرمة11

أ/ عبد الرحمن العميري
رائد النشاط

مجموعة من الطالب
امل�صتقبلون :

أ/عبد اهلل اخلضراوي،  أ/ عبد اهلل فاضل، أ/شاكر العبدلي
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• تق������دمي ش������رحاً وافياً ع������ن اجلمعي������ة ) نش������أتها – رس������التها - أهدافها – 	
اختصاصاتها – إجنازاتها ( وفروعها املنتش������رة في اململكة واملهام واألعمال 
الت������ي تقوم بها وآلية عملها وخطتها اإلس������تراتيجية في تعليم ونش������ر ثقافة 
حقوق اإلنسان والدفاع عنها ، ومتت اإلجابة على أسئلة الطالب املختلفة .

• توزيع عدداً من مطبوعات اجلمعية احلقوقية.	
بتاريخ  املــكــرمــة(  مكة  املكرمة/منطقة  مكة  )مــديــنــة  يف  الــزيــارة  متــت 

1438/06/27هـ املوافق 2017/03/26 م



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

 املقرر اخلاص املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان12
واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

اأع�صاء الوفد :

السيد/ بني اميرسون
يف األساسية  واحلريات  اإلنسان  حقوق  وحماية  بتعزيز  املعني  اخلاص   املقرر 

سياق مكافحة اإلرهاب
امل�صتقبلون :

د/مفلح القحطاني
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• يتعلق مبتابعة قضايا 	 موجزاً عن أنشطة وآليات عملها فيما  تقدمي شرحاً 
األشخاص املتهمني بأعمال إرهابية.

• احلديث عن اجلهود التي تبذلها اململكة العربية السعودية في مجال مكافحة 	
اإلرهاب واإلجراءات التي تتخذها من أجل التوفيق بني احملافظة على األمن 
وإحترام حقوق اإلنسان ومساهمة هذه اإلجراءات في تعديل وتقومي سلوك 

األشخاص املتهمني بأعمال إرهابية.
• في 	 العدالة  حتقيق  وأهمية  املنطقة  في  اإلرهاب  مشاكل  عن  احلديث 

مكافحتها وأهمية حل القضية الفلسطينية لنزع املبررات التي يستند إليها 
البعض في ارتكاب بعض األعمال اإلرهابية والعمل على احلد من التدخل 
لألعمال  إثارة  من  ذلك  على  يترتب  وما  املنطقة  دول  بعض  في  اإليراني 

اإلرهابية وزعزعة اإلستقرار في املنطقة .
متت الزيارة يف )مدينة الريا�ض/منطقة الريا�ض( بتاريخ 1438/08/07هـ

املوافق 2017/05/03 م

اأع�صاء الوفد :السفير السويدي13

السيد / يان كنوتسون
السفير السويدي

امل�صتقبلون :

د/مفلح القحطاني، أ/خالد الفاخري، أ/أحمد احملمود
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• احلديث عن  األمر السامي القاضي بتمكني املرأة من اخلدمات دون موافقة 	
ولي أمرها حيث أكد رئيس اجلمعية  أن هذا األمر سيساهم في إيجاد حلول 
لبعض اإلشكاليات التي كانت تواجهها املرأة  في السابق مبا فيها احلصول 
على جواز السفر حيث أشار إلى أن توجيهات سابقة قد صدرت حتّث على 

عدم اشتراط موافقة ولي األمر حلصول املرأة على بطاقة الهوية الوطنية.
• التأكيد على أن هذا األمر يعد ركناً هاماً في مجال دعم حقوق املرأة  في 	

اشتراط  بدون  اخلدمات  على  احلصول  من  متكينها  إلى  ويهدف  اململكة 
احلصول على موافقة غيرها خاصة إذا كان هناك  تعسف من بعض األولياء 
في استخدام مفهوم الوالية ولذلك فإن هذا األمر يحاول أن يُحدث توازناً 
في هذا املجال؛ فمن ناحية تدعو احلاجة إلى احملافظة على األسرة كنواة 
للمجتمع كما ينص على ذلك النظام األساسي للحكم في اململكة وبني حصول 

املرأة على حقوقها وعدم قيام بعض األولياء تعسفاً بحرمانها منها.
• احلديث عن التطور الذي تشهده اململكة في مجال حقوق املرأة ومن ذلك 	

توليها  كذلك  البلدية،  االنتخابات  ودخولها  الشورى  مجلس  في  عضويتها 
مناصب قيادية في الدولة ، والسماح لها مبمارسة مهنة احملاماة ودعم حقها 

في العمل والتعليم والصحة.
• إشارة السفير الزائر إلى أهمية توثق العالقة بني اململكة والسويد ، واحلديث 	

عن موقف السويد اإليجابي واملتزن والعادل من قضايا حقوق اإلنسان في 
املنطقة وعلى رأسها  القضية الفلسطينية.

متت الزيارة يف )مدينة الريا�ض/منطقة الريا�ض( بتاريخ 1438/08/18هـ
املوافق 2017/05/14 م
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تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد :السفير الهولندي14

 السيد/ يوست رنتشس
سفير مملكة هولندا

السيد/كييس فان بار
 سفير حقوق اإلنسان يف وزارة اخلارجية الهولندية

 السيد/ يورون جانكيما
امل�صتقبلون :

 د/مفلح القحطاني، أ/ خالد الفاخري، أ/أحمد احملمود
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• الثقافة 	 نشر  في  ومساهمتها  اجلمعية  أنشطة  عن  موجز  شرح  تقدمي 
احلقوقية، وآليات عملها ونوعية القضايا التي تتلقاها وما تقدمه اجلمعية 

من أعمال في هذا الشأن .
• احلديث عن التطور الذي تشهده اململكة في مجال حقوق اإلنسان وعلى وجه 	

اخلصوص حقوق املرأة.
• والقوانني 	 األنظمة  وفق  السجناء  قضايا  مع  التعامل  آليات  عن  احلديث 

وعقوبة  التعبير  حرية  ومنها  األخرى  احلقوقية  القضايا  وبعض  السعودية، 
اإلعدام والعمالة األجنبية وممارسة الشعائر الدينية .

متت الزيارة يف )مدينة الريا�ض/منطقة الريا�ض( بتاريخ 1438/12/28هـ
املوافق 2017/09/19 م



ثانيًا: زيارات اجلمعية

اأ ( زيارات اجلمعية مل�سوؤويل اجلهات احلكومية:

تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :محافظ قطيف1

د/عبداجلليل السيف ، أ/ جمعة الدوسري
امل�صتقبلون :

أ/ خالد الصفيان
سعادة احملافظ

العقيد / ظافر الشهري
مدير شرطة القطيف

العقيد/ سعيد القحطاني
مدير مرور محافظة

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة :

• وسالمة 	 أمن  تعزيز  في  ساهمت  التي  املتميزة  للجهود  والتقدير  الشكر  توجيه 
فعاليات العشر األوائل من عاشوراء لعام 1438ه�.

• مت تقدمي شكر اجلمعية جلميع املسؤولني واإلشادة بالدور الذي تقوم به محافظة 	
والرقابة  متميزة،  جهود  من  باحملافظة  واخلدمية  األمنية  واجلهات  القطيف 

اللصيقة،  ويقظة رجال األمن.
• في مداخل احلسينيات واملساجد ومراكز املجموعات حيث كان لها اثراً كبيراً في 	

توفير األمن واالطمئنان للجميع.
متت الزيارة يف )مدينة القطيف/املنطقة ال�شرقية ( بتاريخ 1438/01/30هـ  

املوافق 2016/10/31م

2
املديرية العامة للسجون مبنطقة جازان

اأع�صاء الوفد :

د/ أحمد البهكلي ، أ/إبراهيم املالكي ، الشيخ /العباس احلازمي، د/محمد احلارثي
امل�صتقبلون :

العقيد  الدكتور / شايع القحطاني
مدير السجون

الرائد / وليد كاملي
مدير العالقات العامة

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة :

• مت مناقشة بعض املوضوعات املتعلقة بالسجون ومنها:	
•  إطار سجون املنطقة )السجن العام، السجون الفرعية، سجون الترحيل(.	
•  حجم الطاقة اإلستيعابية لسجون املنطقة وخاصة السجن العام في جازان. 	
• والطعام 	 والدورات  واألثاث  املرافق  مثل  بالسجون  املتواجدة  التجهيزات 

والتكييف.
•  التغذية والرعاية الصحية والتشميس، والتعامل مع السجناء املرضى. 	
• مدى  تطبيق نظام املرافعات الشرعية.	
• آلية توفير اخللوة الشرعية للسجناء.	

التو�صيات:

• ضرورة  تعزيز التبادل والتعاون فيما يتعلق بالقضايا اإلنسانية.	
 متت الزيارة يف )مدينة جازان/منطقة جازان( بتاريخ 1438/02/07هـ  املوافق 

2017/02/07م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :أمير منطقة جازان3

أ/ أحمد البهكلي  ، أ/ إبراهيم املالكي ،أ/ العباس احلازمي
امل�صتقبلون :

 األمير محمد بن عبدالعزيز
 أمير منطقة جازان

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة :

• التأكيد على أهمية دور اجلمعية في حفظ اجلانب اإلنساني وكرامة اإلنسان في 	
حياته ومجتمعه وما يضمنه الدين اإلسالمي احلنيف من حقوق وفق كتاب الله 
وسنة نبيه الكرمي وهو ما حترص على تطبيقه احلكومة الرشيدة بقيادة خادم 

احلرمني الشريفني -حفظه الله-.
• اإلستماع لعدد من القضايا ومن أبرزها اخلدمات الصحية في املنطقة وخطورة 	

بعض الطرق ومنها طريق أبوعريش وصبيا والقوز والطرق اجلبلية مثل طريق 
الداير وفيفا واحلشر والعارضة.

• وهم 	 التجنيس  معامالت  لهم  ومن  املوقوفني  وترحيل  السجناء  لقضايا  التطرق 
السورية  أبناء اجلاليات  أوضاع  ومتابعة  لهم  وإيجاد احللول  اململكة  مواليد  من 

واليمنية.
• وإيجاد 	 واملؤسسات  الشركات  لبعض  العمالة  حقوق  صرف  تأخر  قضية  بحث 

اجلمعية  تخص  التي  املواضيع  من  العديد  مناقشة  ومت  لصرفها  وآليات  حلول 
باملنطقة.

• تثمني توجيهات سمو أمير املنطقة بشأن ما تقوم به اجلمعية باملنطقة من دور 	
إنساني  واجتماعي جتاه قضايا املجتمع.

متت الزيارة يف )مدينة جازان/منطقة جازان(  بتاريخ 1438/02/20هـ  املوافق 
2016/11/20م

اأع�صاء الوفد :أمير منطقة عسير4

د/ علي الشعبي، عدد من أعضاء اجلمعية
امل�صتقبلون :

األمير منصور بن عبد العزيز
 نائب أمير منطقة عسير

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة :

• الوطنية 	 اجلمعية  به  تقوم  الذي  بالدور  عسير  منطقة  أمير  نائب  سمو  إشادة 
حلقوق اإلنسان من أعمال خدمية و إنسانية و متابعة قضايا املجتمع و العمل على 

إيجاد حلول لها، و اهتمامها بتوعية املجتمع بحقوقه و واجباته.
• تقدمي الشكر والتقدير لسمو نائب أمير منطقة عسير على توجيهاته السديدة 	

قضايا  جتاه  واجتماعي  إنساني  دور  من  باملنطقة  اجلمعية  به  تقوم  ما  بشأن 
املجتمع.

متت الزيارة يف )مدينة ع�شري/منطقة ع�شري ( بتاريخ 1438/08/19هـ  املوافق 
2017/05/15م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :أمير جازان5

د/أحمد البهكلي، أ/ إبراهيم املالكي، الشيخ عباس احلازمي، د/محمد احلارثي
امل�صتقبلون :

 صاحب السمو امللكي األمير محمد بن عبدالعزيز
أمير منطقة جازان بالنيابة

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة :

• التأكيد على أهمية دور اجلمعية في حفظ اجلانب اإلنساني وكرامة اإلنسان في 	
حياته ومجتمعه وما يضمنه الدين اإلسالمي احلنيف من حقوق وفق كتاب االله 

وسنة نبيه الكرمي، وهو ما حترص على تطبيقه القيادة الرشيدة.
• بحث املوضوعات املتعلقة بأعمال فرع اجلمعية باملنطقة،  واخلدمات التي تقدمها 	

اجلمعية، وما تسعى لتقدميه من خدمات وما حققته من إجنازات .
متت الزيارة يف )مدينة جازان/منطقة جازان(  بتاريخ 1438/12/01هـ  املوافق 

2017/08/23م
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ب( زيارات اجلمعية امليدانية

تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :زيارة جمعية التنمية األسرية بأبها1

ق�ضم الرجال:

 د/ علي الشعبي ، الشيخ/ محمد آل دباش ، أ/ حمد آل مفرح
ق�ضم الن�ضاء:

د/ إميان آل ميمش ، د/ دولة عسيري ، أ/ ربا القبطي
امل�صتقبلون :

ق�ضم الرجال:

 الشيخ/ محمد البدري
 أمني عام جمعية التنمية األسرية

أ/ علي القرني
املدير التنفيذي

أ/ منصور الشريف
رئيس قسم التدريب
أ/ خالد آل سلطان

رئيس العالقات العامة
قسم النساء:

 أ/ صاحلة احلفظي
أ/ هنادي آل مساعد
أ/ وجدان الشقيحي

أ/ هند سعيد
الهدف من الزيارة:

• اإلطالع على أعمال جمعية التنمية األسرية وما تقدمه من خدمات.	
• بحث كيفية عمل مذكرة تفاهم بني اجلمعية وجمعية التنمية األسرية.	

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• التعريف باجلمعية ونظامها ورسالتها واختصاصاتها.	
• التعريف بجمعية التنمية األسرية وما تقوم به من أعمال رائدة في خدمة وبناء 	

األسرة باملنطقة.
• عمل جولة تعريفية على أقسام جمعية التنمية.	
• قدم الوفد شكره على حسن الضيافة و اإلستقبال.	

التو�صيات:

• مناقشة آلية عمل إتفاقية تفاهم بني اجلمعيتني.	
• عمل مسودة تفاهم يقوم بصياغتها كاًل من األستاذ/ حمد آل مفرح من اجلمعية 	

الوطنية حلقوق اإلنسان و األستاذ/ علي القرني من جمعية التنمية األسرية.
• التعاون في مجاالت عمل اجلمعية و على االستشارات األسرية 	 التركيز في 

واإلصالح األسري ونشر الوعي حول األسرة.
متت الزيارة يف )مدينة اأبها/منطقة ع�شري( بتاريخ 1438/01/03 هـ  املوافق 

2016/10/04 م
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اأع�صاء الوفد : مركز شرطة السليمانية2

  د/ طارش الشمري، أ/ ظاهر الفهيقي، أ/ علي الدوش، أ/ خليفة املسعر
امل�صتقبلون:

 الرائد/أحمد محمد الرويلي
مدير شرطة مركز السليمانية

النقيب/محمد عبد اهلل احلربي
رئيس التحقيقات

 رقيب أول/ محمد فهد املانع
محقق

الهدف من الزيارة:

• تفقدية ولتنفيذ اخلطة اإلستراجتية حلقوق اإلنسان.	
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

الإيجابيات:

• تفهم اإلدارة ألهداف اجلهاز وإستيعاب احلقوق الواجبة للمتهمني واملوقوفني 	
والتعامل معهم بعقالنية وإمدادهم بنماذج حقوق املتهم وإطالع املوقوف على 

تلك احلقوق والتوقيع بالعلم.
• ال يوجد موقوفني خالل الزيارة علماً أن معدل تواجد املوقوفني حسب إفادة 	

رئيس املركز خمسة أشخاص.
• املبنى مستأجر وهو بحالة جيدة..	

ال�صلبيات:

• وجود عمدة حي واحد يخدم العديد من األحياء.	
التو�صيات:

• أهمية إحلاق منسوبي املركز بدورات تدريبية في مجال حقوق اإلنسان.	
• مع 	 التعامل  لسرعة  وذلك   - اإلنترنت   - احلديثة  التقنية  إدخال  على  العمل 

الشخص  عن  باملعرفة  يتعلق  ما  وجميع  بدقة  إجنازها  تتطلب  التي  القضايا 
املوقوف وإجراءات اجلهات املختصة األخرى  ومواكبة التطور التقني.

• زيادة  عدد العمد إلى ثالثة ال سيما و أن املركز  يشرف على عدة أحياء مبدينة 	
سكاكا  ولكي يتمكن من تغطية حاجة املراجعني من تلك األحياء.

متت الزيارة يف )مدينة اجلوف/منطقة اجلوف( بتاريخ 1438/01/19 هـ 
املوافق 2016/10/20م
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اأع�صاء الوفد :زيارة بعض األحياء يف املدينة املنورة3

أ/شرف القرايف ،أ/عبد املجيد األمني، أ/بندر العويف
الهدف من الزيارة:

• تقصي احلقائق حول مامت تداوله في وسائل اإلعالم والتواصل وما ورد لفرع 	
اجلمعية من بالغات هاتفية عن انبعاث دخان وروائح كريهة من باطن األرض 
امللك فهد وبعض  منازل مبواقع مختلفة مبخطط  بالقرب من  بصورة غريبة 

األحياء املجاورة  على شارع امللك سلمان.
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• املوازي 	 بالقرب من شارع سلمان  وروائح من األرض  وأبخرة  أدخنة  تصاعد  
ملخطط امللك فهد حيث يبعد أقرب بناء أو مجمع أقل من 500 متر.

• عدم وجود أي حواجز أو لوحات حتذيرية أو تدابير احترازية باملوقع للحفاظ 	
على سالمة األخرين.

• مت إطفاء جزء من املوقع إال أنه بقي جزء لم يطفأ بالرغم من مرور أكثر من 	
أسبوع على الواقعة.

• وجود الدفاع املدني باملوقع وبعض األليات التي تعمل على إطفائه.	
التو�صيات:

• ضرورة تشديد الرقابة على عملية الردم العشوائي في جميع املواقع باملنطقة 	
بالتنسيق بني جميع اجلهات وضرورة ابالغ األمانة عن أي مخالفات.

• املنطقة 	 أمانة  قبل  من  منها  املخلفات  ونقل  إزالتها  املراد  املنطقة  حتديد 
بالتنسيق مع هيئة املساحة اجليولوجية وفرع الهيئة العامة لألرصاد وحماية 

البيئة باملنطقة.
• ضرورة إزالة ونقل كافة املخلفات بأسرع وقت ممكن من قبل األمانة إلى املرمى 	

املناسب لذلك.
• ضرورة إعادة تأهيل املنطقة بيئياً بعد إزالة النفايات وذلك حسب الئحة النظام 	

العام للبيئة .
• التأكيد على األمانة بضرورة إبالغ الشركات أثناء العمل باملشاريع بضرورة ردم 	

النفايات في املواقع املخصصة ومحاسبة املخالفني لذلك.
• ضرورة تواجد فرق الدفاع املدني أثناء عملية إزالة املخلفات لتالفي أي طارئ 	

السمح الله.
متت الزيارة يف )املدينة املنورة/منطقة املدينة املنورة( بتاريخ 1438/01/22 هـ 

املوافق 2016/10/23م
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اأع�صاء الوفد :دار الرعاية االجتماعية4

أ/دالل جنار، أ/ جنوى احلربي
امل�صتقبلون :

أ/جنوى األمير
األخصائية االجتماعية

الهدف من الزيارة:

• الصحية 	 والرعاية  السن  لكبار  ومدى مالئمته  اإلنشائية  ال��دار  أوض��اع  تفقد 
ومدى رضا النزيالت باخلدمات املقدمة لهن من الناحية اإلجتماعية واإلعاشة 

و األنشطة.
• اإلتفاقيات 	 في  جاء  وما  اإلنسان  املقررة حلقوق  األنظمة  تطبيق  مدى  تفقد 

واملعاهدات املنظمة لذلك مثل:
• وبتاريخ 	  ) أ/90   ( رق��م  امللكي  ب��امل��رس��وم  ال��ص��ادر  للحكم  األس��اس��ي  النظام 

1412/8/27ه�.
• نظام الرعاية اإلجتماعية والئحته التنفيذية.	
• اإلتفاقيات الدولية املوقعة عليها اململكة العربية السعودية.	

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• القيام بجولة على أقسام الدار والتعرف على خدماته املقدمة للمسنات. 	
• يوجد 41 موظفة، ثالثة عشر ممرضة و خمسة أخصائيات اجتماعيات.	
• يتواجد أربعة و أربعون نزيلة بالدار.	
• الهدايا 	 وبعض  ال��دار،  إدارة  على  اجلمعية  إص���دارات  و  مطبوعات  توزيع  مت 

التذكارية للمسنات .
الإيجابيات:

• تهوية املبنى جيدة بشكل عام، وبشكل خاص في عنابر وأجنحة النزيالت.	
• عدم وجود روائح غير مستحبة في غرف النزيالت املرضى.	
• نشاط العامالت الالتي يقمن على خدمة النزيالت واملشرفات عليهن.	
• النزيالت 	 ونقل  منتشر  فايروس  وج��ود  حالة  في  والغرف  املفروشات  تعقيم 

جلناح آخر مؤقت.
• وجود غرفة عزل صحي في احلاالت الطارئة.	
• تفعيل برنامج ) صديقات املسنات ( وهو عبارة عن إعداد صداقات بني املسنات 	

وبني شرائح املجتمع لتكوين صداقات قائمة على احلب والرحمة والتآخي.
ال�صلبيات:

• عدم وجود حديقة في املبنى خاصة للمسنات.	
• ضعف اإلضاءة بشكل عام في املبنى.	
• عدم وجود نظام لتصريف مياه األمطار، مما يتسبب في تدفق املياه في داخل 	

الدار عند هطول األمطار.
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التو�صيات:

• العمل على تقوية التيار الكهربائي في الدار.	
• ضرورة إنشاء حديقة مناسبة داخل الدار لتشميس النزيالت.	
• املقروءة 	 اإلعالم  وسائل  عبر  السن  كبار  بفئة  املجتمع  إندماج  ثقافة  نشر 

على  حتث  التي  اإلرشادية  التربوية  األسابيع  إقامة  و  واملرئية  واملسموعة 
االهتمام بكبار السن وكيفية التعامل معهم حيث أنهم جزء ال يتجزأ من املجتمع.
املــكــرمــة( بتاريخ  املــكــرمــة/مــنــطــقــة مــكــة  الـــزيـــارة يف )مــديــنــة مــكــة  ــت  مت

1438/01/23 هـ املوافق 2016/10/24م

اأع�صاء الوفد :سجن طريف5

أ/ظاهر الفهيقي ، أ/علي الدوش
امل�صتقبلون :

العقيد / سليم قنيفذ العنزي
 مدير سجن طريف

املالزم / حجاب راشد القحطاني
مساعد مدير السجن
الهدف من الزيارة:

• تفقد مرافق السجن.	
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• اإللتقاء ببعض السجناء والتحدث معهم  ومن ثم نقل طلباتهم إلى إدارة السجن 	
للتعامل معها.

• اإللتقاء مع إدارة السجن ومناقشة اإلحتياجات الالزمة للسجن.	
الإيجابيات:

• وجود صيانة ونظافة دورية بالسجن.	
• وجود مغسلة مالبس داخل السجن.	

ال�صلبيات:

• محدودية مساحة السجن.	
• عدم وجود فصول دراسية أو نشاطات للسجناء.	
• نقص الكادر الطبي في السجن.	

نتائج الزيارة:

• تبني أن إجمالي عدد السجناء 104 سجني والطاقة اإلستيعابية للسجن هي 	
40 فرداً فقط.

• يوجد 30 سجني مت إصدار أحكاماً بحقهم.	
• يوجد 73 سجني غير محكوم عليهم.	
• يوجد 64 نزيل سعودي.	
• يوجد 38 نزيل  غير سعودي.	
• يوجد 15 نزيل مواصلني دراستهم.	
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• يوجد 5 نزالء مقيمني منتهية مدة أحكامهم وال يزالون في السجن وقد شملهم 	
العفو وجاري العمل على إنهاء ما لهم وما عليهم متهيداً إلبعادهم لبالدهم.

• ال يوجد نزالء من ذوي االحتياجات اخلاصة.	
• يوجد نزيالن يعانون من أمراض نفسية.	
• ال يوجد حاالت مرضية حرجة.	

التو�صيات:

• اإلستعجال في إستحداث مبنى حكومي للسجن يتناسب مع إستيعاب السجن 	
والسجناء.

• آلي 	 وحاسب  للصيانة  ورش  و  تدريبية  ودورات  دراسية  فصول  إستحداث 
وإلكترونيات وحتفيظ القرآن الكرمي.

•  ضرورة التعاقد مع مؤسسة لغسل مالبس السجناء لكي تفي باحلاجة.	
هـ   1438/01/25 بتاريخ  اجلــوف(  اجلوف/منطقة  )مدينة  يف  الزيارة  متت 

املوافق 2016/10/26م

اأع�صاء الوفد :مستشفى طريف6

أ/ظاهر الفهيقي ، أ/علي الدوش
امل�صتقبلون :

أ/ فائز الرويلي
مدير مستشفى طريف

أ/ فهد الرويلي
مساعد مدير املستشفى

الهدف من الزيارة:

• تفقد وضع املستشفى.	
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

الإيجابيات:

• املبنى حكومي وحالته ممتازة فهو مكون من ثالثة أدوار وسعته 200 سرير.	
• العيادات باملستشفى متكاملة ويوجد مبنى حتت اإلنشاء مكون من 64 غرفة.	
• وجود مختبر متكامل.	
• وجود مقر للصيانة والنظافة.	
• وجود عدد من الصيدليات الداخلية و اخلارجية.	
• وجود وحدة أشعة.	
• وجود وحدة غسيل الكلى.	

ال�صلبيات:

• وجود نقص في الكادر الطبي حيث يوجد أربعة أطباء بقسم اإلسعاف، و طبيب 	
مقيم واحد فقط يغطي العمل بقسم العناية املركزة.

التو�صيات:

• عمرها 	 على  بناءاً  باملستشفى  املوجودة  القدمية  األجهزة  حتديث  ضرورة 
اإلفتراضي.

• زيادة عدد األطباء املتخصصني واملمرضني.	
هـ   1438/01/25 بتاريخ  اجلــوف(  منطقة  اجلــوف/  )مدينة  يف  الزيارة  متت 

املوافق 2016/10/26م
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اأع�صاء الوفد :النيابة العامة7

د/محمد احلازمي،  /العباس  الشيخ   ، املالكي  أ/إبراهيم   ، البهكلي  أحمد   د/ 
 احلارثي

امل�صتقبلون :

 الشيخ /سعد القحطاني
رئيس الهيئة

عدداً من رؤساء الدوائر يف الهيئة
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة :

مت مناق�ضة املوا�ضيع التالية:

• نوعية القضايا التي تباشرها النيابة العامة.	
• مدة احلبس على ذمة التحقيق سواءاً من الشرطة أو اجلوازات.	
• عالقة النيابة بالشرطة في مرحلة التحقيق.	
•  مراحل توجيه اإلدعاء.	
•  الرقابة على جتهيزات السجون خالل مدة بقاء السجني فيها.	
• سراح 	 إطالق  ثم  ومن  السجن   مدة  إنتهاء  ومتابعة  السجون  على   الرقابة 

السجني.
•  سرعة احملاكمات وتوفير احملامني.	
•  ضوابط إطالق سراح املتهم أو السجني بالكفالة احلضورية.	

التو�صيات:

• ضرورة  تعزيز التبادل والتعاون فيما يتعلق بالقضايا اإلنسانية ووجود حلول لها.	
1438/02/07هــــ   بتاريخ  جــازان(  منطقة  جــازان/  )مدينة  يف  الزيارة  متت   

املوافق 2017/02/07م

اأع�صاء الوفد :روضة مدارس البسام8

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان:

أ/فاطمة اخلرداوي، أ/سارة الزامل
الهدف من الزيارة:

• تفقدية وتوعوية مبناسبة )اليوم العاملي للطفل(.	
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها الزيارة:

• تقدمي شرح مبسط للطالب حول حقوق الطفل.	
• مت طرح أسئلة تفاعلية ومشاركة الطالب في اختيار احلق املناسب والتعليق عليه.	
• مت عرض الرسومات على جهاز العرض )البروجكتر( وشرح احلق الذي متثله كل رسمة.	
• مت توزيع مجلة: إعرف حقوقك ولونها، ومجلة هذه حقوقي أنا وفهودي على 	

جميع الطالب.
• مت توزيع اإلصدارات التالية على جميع املعلمات واملشرفات:	
• مطوية التعريف باجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان.	
• مطوية اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.	
• العنف ضد األطفال.	
• تشغيل األحداث.	
• حقوق الطفل في اإلسالم.	
• الدليل اإلرشادي )حملة وقف العنف ضد األطفال(.	
• حقوق املرأة العاملة.	

متت الزيارة يف )مدينة الدمام - املنطقة ال�شرقية( بتاريخ 1438/02/29 هـ 
املوافق 2016/11/29م
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اأع�صاء الوفد :مركز التأهيل الشامل »القسم النسائي«9

أ/دالل جنار، أ/ جنوى احلربي
امل�صتقبلون :

أ/نورة البالدي
 نائبة مديرة التأهيل الشامل ومشرفة القسم باإلنابة

الهدف من الزيارة:

• اخلاصة 	 اإلحتياجات  لذوي  ومالئمته  اإلنشائية  املركز  أوضاع  على  اإلطالع 
الناحية  النزيالت باخلدمات املقدمة لهن من  والرعاية الصحية ومدى راحة 

اإلجتماعية و اإلعاشة.
• اإلتفاقيات 	 في  جاء  وما  اإلنسان  املقررة حلقوق  األنظمة  تطبيق  مدى  تفقد 

واملعاهدات املنظمة لذلك مثل:
• وبتاريخ 	  ) أ/90   ( رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  للحكم  األساسي  النظام 

1412/8/27ه�.
• نظام الرعاية االجتماعية والئحته التنفيذية.	
• اإلتفاقيات الدولية املوقعة عليها اململكة العربية السعودية.	

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• القيام بجولة على أقسام املركز والتعرف على اخلدمات املقدمة للنزيالت.	
• تزويد إدارة املركز مبجموعة من إصدارات اجلمعية احلقوقية.	

الإيجابيات:

• تهوية جيدة  في املبنى بشكل عام ، وبشكل خاص في املهاجع و غرف املالبس.	
• وجود روائح غير مستحبة في غرف النزيالت.	
• واملشرفات عليهن 	 النزيالت  يقمن على خدمة  الالتي  العامالت  جودة نشاط 

وحسن تعاملهن.
• و 	 للنزيالت  يوجد 6غساالت  املالبس حيث  بغرفة غسل  وتنظيم  تهوية جيدة 

غسالة واحدة خاصة لألمراض املعدية. 
• وجود غرفة عزل صحي للحاالت الطارئة.	
• وجود عيادة أسنان خاصة .	
• للنزيالت مرتني في 	 النزيالت حيث تقوم بتأمني املالبس  الوزارة جتاه  جهود 

السنة وكسوة العيد والشتاء مرة واحدة .
• لعدم 	 حرصاً  الزيارة  مبواعيد  لإللتزام  هاتفياً  النزيالت  ذوي  مخاطبة  يتم 

التأخر عليهن وفي حال عدم اإلستجابة حتول املخاطبة عن طريق اإلدارة  ثم 
عن طريق جهات اإلختصاص.

ال�صلبيات:

• عدم وجود حديقة في املبنى خاصة للنزيالت.	
• الكهرباء 	 كيابل  حتمل  عدم  بسبب  املركز  في  عام  بشكل  اإلضاءة   ضعف 

للضغط .
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• عدم تهيئة املكان لتلبية ذوي االحتياجات اخلاصة.	
• وجود نقص في الكادر الطبي و اإلداري.	
• نقص في عدد أجهزة احلاسب اآللي اخلاصة باملوظفات. .	

التو�صيات:

• ضرورة التأكيد على وزارة العمل و التنمية اإلجتماعية بتكثيف ومتابعة أحوال 	
هذه املراكز للوقوف على احتياجات النزيالت واملوظفات وتوفير كامل الرعاية 

الواجبة لهم.
• تهيئة مبنى املركز لتلبية ذوي االحتياجات اخلاصة.	
• ضرورة العمل على تقوية التيار الكهربائي في املركز.	
• إنشاء حديقة مناسبة داخل املركز لتشميس النزيالت.	
• ضرورة تكثيف نشر ثقافة اندماج املجتمع بفئة ذوي اإلحتياجات اخلاصة وذلك 	

التربوية  األسابيع  إقامة  و  واملرئية  واملسموعة  املقروءة  اإلعالم  وسائل  عبر 
وأنهم جزء ال  معهم  التعامل  وكيفية  بهم  اإلهتمام  التي حتث على  اإلرشادية 

يتجزأ من املجتمع .
بتاريخ  املــكــرمــة(  مــكــة  منطقة  املــكــرمــة/  مــكــة  )مــديــنــة  يف  الـــزيـــارة  متــت 

1438/03/05 هـ املوافق 2016/12/04م

اأع�صاء الوفد : إدارة اجلوازات10

أ/شرف القرايف، أ/عبد املجيد األمني ، أ/ ناشي احلربي
امل�صتقبلون:

 العميد/ خالد الهويش
 مدير جوازات املنطقة
 العميد/ وليد العقيلي

 املساعد
  العميد/ فيصل البصير

 مدير املتابعة اإلدارية
أ/فوزية الصيعري

مديرة الفرع النسائي باجلوازات
عدداً من مدراء األقسام

الهدف من الزيارة:

• بحث أوجه التنسيق وسبل تعزيز آفاق التعاون ومناقشة جملة من القضايا ذات 	
اإلهتمام املشترك.

اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها الزيارة :

• تبادل وجهات النظر حول القضايا  احلقوقية ذات اإلهتمام املشترك في أفق 	
إيجاد حل لها  ومن أبرزها :

• نقل الكفاالت والقضايا املتعلقة بأبناء املرأة السعودية املتزوجة من غير 	
سعودي ونقل كفالة أبنائها وأبناء املرأة الغير سعودية املطلقة من سعودي.
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• قضايا أبناء املواطنات املتوفيات واإلقامة الدائمة ألمهات السعوديني أو أيناء 	
السعوديات املتزوجات بدون عقد رسمي  ونقل كفالتهم.

• حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة.	
• قرارات اإلبعاد وأوضاع األشقاء من سوريا واليمن.	
• قضايا البدون وبحث سبل تسهيل أوضاع املوقوفني وفق األنظمة.	
• القضايا احلقوقية التي ترد أو ترصد من قبل الفرع.	
• اإلستماع إلى نبذة من إجنازات  فرع اجلوازات وآليات عملهم.	
• مناقشة مختلف االستفسارات واألسئلة واألراء املرتبطة بحقوق اإلنسان.	
• التعرف على دوائر وأقسام  إدارة اجلوازات وخدمات املسنني وذوي االحتياجات 	

اخلاصة . 
بتاريخ  املــنــورة(  املدينة  منطقة  املــنــورة/  املدينة  )مدينة  يف  الــزيــارة  متت 

1438/03/28 هـ املوافق 2016/12/27م

 كلية التربية للبنات بجامعة االمام عبد11
الرحمن الفيصل )قسم رياض األطفال(

اأع�صاء الوفد :

  د/ أماني الغامدي
وكيلة كلية التربية
     د / سارة العريفي

         وكيلة عمادة املكتبات
د/ حنان عطية

عضو هيئة التدريس
د/ أمل صالح

عضو هيئة التدريس
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان:

أ/فاطمة اخلرداوي، أ/سارة الزامل
الهدف من الزيارة:

• تفقدية وتوعوية.	
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها الزيارة:

• شرح أنشطة الكلية والسعي لتمكني الطالبات – وهن على وشك التخرج - من 	
استيعاب الدور الذي سيقومون به وهن معلمات مبدارس رياض األطفال.

• حتدثت الباحثة القانونية / فاطمة اخلرداوي عن اجلمعية ودورها في نشر 	
ثقافة حقوق اإلنسان من: إقامتها الفعاليات واألنشطة وورش العمل والزيارات 

امليدانية، وطباعة وتوزيع اإلصدارات التي تعنى بحقوق اإلنسان.
• مت طرح بعض األسئلة عن استقبال الشكاوى وطريقة معاجلتها، ومتت اإلجابة 	

عليها.
• توزيع إصدارات اجلمعية التالية:	
•  مطوية التعريف باجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان.	
• مطوية اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.	
• حقوق الطفل في اإلسالم.	
• حقوق املعاق.	
• العنف ضد األطفال.	
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• تشغيل األحداث.	
• مجلة إعرف حقوقك ولونها.	
• مجلة حقوقي أنا وفهودي.	
• الدليل اإلرشادي حلملة وقف العنف ضد األطفال.	
• مجموعة من نشرة )حقوق اإلنسان( املتضمنة مواضيع تخص األطفال. 	
• القيام بجولة على املعرض الذي يضم املشاريع التي أعدتها الطالبات وتتكون 	

من: 
• مشروع ) من حقي (:	

اإلنسان  - حلقوق  الوطنية  اجلمعية  فرع  مع  بالتعاون  املشروع  هذا  مت 
باملنطقة الشرقية حيث مت تزويدهم بإصدارات اجلمعية.

وتضمن هذا املشروع: -
إعداد كتيب ملون لألطفال. -
 قصة قصيرة لألطفال. -
 مقاطع فيديو تتضمن حقوق الطفل. -
 مطوية تتضمن حقوق الطفل. -

• مشروع احلديقة:	
 مت إجنازه بدار األيتام بالدمام، وبالتعاون مع دار الرعاية االجتماعية  -

لأليتام.
• مشروع قلوب بيضاء:	

مت إجنازه بالتعاون مع الروضة )21( بالدمام والذي يهدف إلى إعداد  -
وجتهيز )نادي لألطفال( داخل الروضة.

• مشروع مكتبة حي احلمراء بالدمام:	
يهدف هذا املشروع إلى تشجيع األطفال على القراءة وذلك: -

 بتزويد املكتبة بكتب ومواضيع وقصص لألطفال. -
 إعداد مكتبة الكتروينة لألطفال. -
 ركن املؤلف الصغير )يضم ما يكتبه ويرسمه األطفال(. -

• مشروع إعمار األرض:	
إلى  - ويهدف  األطفال،  رياض  من  مجموعة  بواسطة  املشروع  هذا  مت 

تعزيز فكرة العمل اجلماعي لدى األطفال.
• مشروع )100( بصمة تربوية:	

املواقف  - يتضمن  كتيب  في  املعلمات  خبرات  جمع  إلى  املشروع  يهدف 
التي واجهتهم في مجال عملهم كمعلمات في رياض األطفال، وكيفية 
التعامل مع هذه املواقف، لتستفيد اخلريجات من جتارب من سبقوهم 

في ميدان التعليم.
متت الزيارة يف )مدينة الدمام - املنطقة ال�شرقية( بتاريخ 1438/03/29 هـ 

املوافق 2016/12/28م
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اأع�صاء الوفد :إدارة تعليم اجلوف12

د/ طارش الشمري، أ/ ظاهر الفهيقي، أ/ علي الدوش
امل�صتقبلون:

أ/ فواز السالم
مدير عام التعليم مبنطقة اجلوف

أ/ عبد اهلل الزايد
مساعد مدير التعليم لشؤون التعليم

أ/عبد العزيز النبط 
مدير إدارة اإلعالم التربوي

الهدف من الزيارة:

• توعوية وتثقيفية ملناقشة تقدمي خدمات التربية اخلاصة للطالب.	
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• السلوكية 	 اإلضطرابات  ذوي  لطالب  اخلاصة  التربية  خدمات  توفر  عدم 
واإلنفعالية.

• عدم توفر برامج خدمات تربية خاصة مبكرة.	
الإيجابيات: 

• تفهم مدير التعليم مبنطقة اجلوف املهام التعليمية والرغبة في تطويرها.	
• الترحيب بالتعاون مع فرع اجلمعية في املجاالت التي تخدم تثيقف وتوعوية 	

الطالب ملعرفة حقوقهم.
التو�صيات:

• ضرورة  توفير برامج تربية خاصة لذوي اإلضطرابات السلوكية واإلنفعالية .	
• توفير خدمات تربوية خاصة مبكرة للطالب والطالبات.	
• استمرار فرع اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان بزيارة املدارس بهدف التثقيف 	

احلقوقي.
هـ   1438/03/30 بتاريخ  اجلــوف(  منطقة  اجلــوف/  )مدينة  يف  الزيارة  متت 

املوافق 2016/12/29م

اأع�صاء الوفد :السجن العام بالعاصمة املقدسة13

العميد م/ توفيق جوهرجي،  د/ محمد السهلي، أ/ محمد كلننت، أ/عبد اهلل اخلضراوي  
امل�صتقبلون:

الرائد/ سالم املجنوني
مدير السجن العام 

  النقيب /عبد اهلل السلومي
الهدف من الزيارة:

• اإلطالع على أوضاع السجن بشكل عام ومدى مالئمة ما يقدمه من خدمات، 	
اإلشتراطات  انطباق  ومدى  التوقيف  وأماكن  املبنى  صالحية  من  التحقق  و 
أي  وجود  وعدم  السجناء  أوضاع  على  والوقوف  عليها،  والبيئية  الصحية 
والتعليمات   األنظمة  تطبيق  مدى  و  اإلنسان  حلقوق  إنتهاكات  أو  جتاوزات 

املقررة  لهذه احلقوق .
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اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها الزيارة :

• اإلنسان 	 حقوق  رعاية  و  حماية  مجال  في  دورها  و  اجلمعية  بعمل  التعريف 
وخصوصاً السجناء و املتهمني وفقاً ملا نص عليه نظامها األساسي.

• إلقاء الضوء على دور السجن العام وما يقدمه من خدمات  للموقوفني.	
•  التأكيد على ضرورة التعاون املشترك بني اجلمعية وإدارة السجن في كل ما 	

يتعلق بخدمة ورعاية املوقوفني فيه.
أخذ جولة تفقدية في أرجاء السجن. 

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

الإيجابيات:

• الطيبة 	 ومعاملتهم  وأفراد  ضباط  من  العام  السجن  على  القائمني  تعاون 
للموقوفني.

• النظافة العامة في السجن جيدة.	
• صالة زيارة السجناء منظمة.	
• أماكن التشميس جيدة.	
• توفير عدة أماكن للخلوة الشرعية.	
• توفر كبائن اتصاالت هاتفية في العنابر.	

ال�صلبيات:

• وجود تكدس في بعض العنابر.	
• ضعف تهوية العنابر واملرافق مما يضر بصحة النزالء.	
• احلاجة إلى ترميم دورات املياه.	
• ضعف مستوى اإلعاشة املقدمة للموقوفني .	
• قلة البرامج الترفيهية والرياضية.	

التو�صيات:

• ضرورة اإلسراع في جتهيز املبنى اجلديد )البديل(.	
• حتديد األعداد في العنابر للوصول للعدد املثالي لكل عنبر ) حسب خطة إدارة 	

السجن(.
•  رفع مستوى النظافة في العنابر  لضمان بيئة صحية. 	
• إيجاد حلول لوسائل التهوية .	
• واإلمكانيات 	 واملعدات  واألجهزة  الطبية  بالكوادر  الصحي  املركز  دعم  زيادة 

الالزمة بشكل عاجل ليقدم خدماته الطبية على أكمل.
• التوسع في إقامة البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية.	
• السجون 	 خارج  اإللكترونية  املراقبة  نظام  تطبيق  في  اإلسراع  على   احلث 

على احملكومني ضمن الفئات غير اخلطرة للتخفيف من تكدس السجناء في 
السجون . 

• تكليف قاض للتواجد في السجن لتسريع احملاكمات للقضاء على التكدس.	
بتاريخ  املــكــرمــة(  مــكــة  منطقة  املــكــرمــة/  مــكــة  )مــديــنــة  يف  الـــزيـــارة  متــت 

1438/04/11 هـ املوافق 2017/01/09م
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اأع�صاء الوفد :مخفر شرطةهديب باجلوف لعام14

د/ طارش الشمري، أ / ظاهر الفهيقي، أ / خليفة املسعر، أ / علي الدوش
امل�صتقبلون:

رقيب أول /فرحان الرويلي 
 رئيس املخفر

 وكيل رقيب / منور الرويلي
مساعد رئيس املخفر

جندي أول/ علي الرويلي
رئيس املناوبني

الهدف من الزيارة:

• تثقيفية وتوعوية.	
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

الإيجابيات:

• تفهم منسوبي املركز ألهداف اجلهاز واستيعابهم مهام عملهم.	
• يتناوب عدد من منسوبي املركز على حراسة املركز.	
• عدم وجود موقوفني.	
• املبنى مستأجر منذ سنتني وحالته نظيفة.	
• يوجد صيانة باملبنى.	

ال�صلبيات:

• وجود نقص في بعض الكوادر العسكرية و خاصة أفراد البحث اجلنائي.	
• حيال 	 للعمل  الطرفية  بالنهاية  املرتبطة  اآللي  احلاسب  أجهزة  في  النقص 

التعرف عن املقبوض عليه و سوابقه.
التو�صيات:

• احلاجة إلى ضرورة زيادة عدد السيارات وكذلك عدد األفراد من العسكريني 	
للقيام بدوريات باملدينة على مدار الساعة وفي املدارس واألماكن العامة وفي 

املناسبات للحفاظ على األمن وراحة املواطن واملقيم.
• ضرورة زيادة الكادر العسكري و خاصة احملققني وذلك إلجراء الضبط على 	

من  بدالً  املطلوبة  اإلجراءات  إلتخاذ  املختصة  للجهات  وحتويلهم  املتهمني 
حتويلهم ملركز شرطة صوير، وكذلك العمل على فحص املوقوف قبل حتويله 

للسجن.
• ضرورة  زيادة أجهزة الكمبيوتر املرتبطة بالنهاية الطرفية وذلك لغرض التعرف 	

عن سيرة املقبوض عليه.
• ضرورة إلتحاق أفراد املخفر بدورات تدريبية في مجال حقوق اإلنسان حيال 	

املقبوض عليهم وحسن التعامل مع املواطنني واملقيمني على حٍد سواء .
متت الزيارة يف )مدينة اجلوف/ منطقة اجلوف( بتاريخ 1438/05/26 هـ 

املوافق 2017/02/23م
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اأع�صاء الوفد :زيارة األسرة الفقيرة بهجرة ابن سعيد15

 أ/ ظاهر الفهيقي
الهدف من الزيارة:

• الوقوف على حقيقة ما مت نشره عن العائلة التي تسكن في صنادق حيث يعيش 	
هو وزوجته و لهما ابن من ذوي االحتياجات اخلاصة.

أبرز احملاور التي تضمنتها الزيارة :
• تأهيل، 	 ضمان،  من  احلكومية  اخلدمات  من  تستفيد  األسرة  تلك  أن  اتضح 

وغذاء ودعم كهرباء وقد استلم رب األسرة مقطوعة من الضمان مبلغ 11800 
ريال وكذلك أخته وابن أخته مستفيدين من اخلدمات احلكومية وقد سبق أن 

منح أرض سكنية مبدينة عرعر ومت بيعها من قبله.
• يوجد لديهم أبناء يعملون في اخلدمة العسكرية في مدينة عرعر وال يرغبون 	

السكن عندهم لعدم رغبتهم في  السكن في بيوت الشعر والصفيح حيث أنهم 
أصحاب أغنام.

• تقدمت جمعية ساعد اخليرية مبدينة عرعر بتأمني سكن له كامل في مدينة 	
املدن  داخل  العيش  يستطيعون  ال  أنهم  بحجة  رفض  املذكور  أن  إال  عرعر 
هذه  أن  تأكد  ذلك  ومن خالل  الصفيح  وسكن  القرية  بتلك  العيش  ويرغبون 
الفئة من املواطنني أصحاب مواشي وهم مجموعة كبيرة تسكن قرية ابن سعيد 
لديهم ماشية وتلك القرية قريبة من الرعي وال يرغبون سكن املدن ألنهم تعودوا 
على سكن بيوت الشعر وكذلك الصنادق، ومستفيدين من اخلدمات احلكومية 

ولم يكن لديهم علم بالتصوير الذي مت.
• مت مخاطبة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية مبنطقة احلدود 	

الشمالية حيال دراسة حالة تلك األسرة وردنا خطابهم رقم 608/24 وتاريخ 
تلك  ساكني  املواطنني  من  مجموعة  تقدم  ذلك  أثناء  وفي  1438/06/10ه�، 
شمولهم  ورغبتهم  لهم  سكن  بإيجاد  مساعدتهم  بطلب  اجلمعية  لفرع  القرية 
باخلدمات احلكومية ومت الكتابة لسعادة مدير عام فرع وزارة العمل و التنمية 
التي  واخلدمات  حالتهم  دراسة  حيال  الشمالية  احلدود  االجتماعية مبنطقة 

ميكن أن تقدم لهم وايجاد سكن لهم بتلك القرية.
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• تلك األسر هم أصحاب مواشي وجميعهم من كبار السن الذين اعتادوا على 	
العيش في بيوت الشعر والصفيح وليس لديهم رغبة في سكن املدن ألن ذلك 
يسكنون ضمن مجموعة  وتقييد حلريتهم حيث  لهم ضيق  يسبب  باعتقادهم 

ولديهم تواصل ومتابعة حالة الرعي ومتكيفني مع تلك احلالة.
• املذكورين مستفيدين من جميع اخلدمات احلكومية.	
• رفضهم للخدمات املقدمة من اجلمعيات اخليرية مبدينة عرعر بإيجاد سكن 	

لهم مكتمل ورغبتهم العيش في تلك القرية.
• عدم رغبتهم السكن مع أبناءهم داخل مدينة عرعر.	
• اتضح  لنا أن هذه الفئة أصحاب ماشية وهم موجودين بكثرة في تلك القرية 	

والضواحي احمليطة بها  ويتابعون الرعي ملواشيهم حتى احلدود الشمالية من 
هم  بينما  بإحتياجهم  يوحي  وسكنهم  وطبيعتهم  التابعة  والقرى  عرعر  مدينة 

مستفيدين من جميع اخلدمات احلكومية وال يعانون من أي نقص.
هـ   1438/06/08 بتاريخ  اجلــوف(  اجلوف/منطقة  )مدينة  يف  الزيارة  متت 

املوافق 2017/03/07م
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اأع�صاء الوفد :مستشفى الصحة النفسية16

أ/عبداهلل البلوي
مساعد مدير مستشفى األمل

د/نبهان
استشاري امراض نفسية

د/معتصم علي
أخصائي متريض نائب مدير اجلودة 

أ/ شويحط العنزي
مساعد مدير حقوق املرضى

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان:

أ/علي  العنزي،  أ/ثاني  املسعر،  أ/خليفة  الفهيقي،   الشمري، أ/ظاهر  د/طارش 
الدوش

الهدف من الزيارة:

• تفقدية  وتوعوية.	
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

الإيجابيات:

• املبنى جديد يتسع ملائة سرير مكون من أربع فلل تنومي وقسم الترفيه والتأهيل 	
العيادات اخلارجية،  العامة،  للخدمات  رئيسي  ومبنى  الطبيعي  العالج  وقسم 

ومختبر، وقسم أشعة، ومطبخ.
• والطوارئ 	 اإلسعاف  لقسم  خارجي  ومبنى  دورين  من  مكون  اإلدارة  مبنى   

ومساحة املبنى حوالي عشرة أالف متر مربع ويوجد فيه صالة رياضة ألعاب 
تتكون من تنس طاولة وبلياردو، ولعبة الهوكي فريتو، وتلفزيون، وصالة للنزالء، 
وحديقة تشميس، وغرفة عزل مبركز الدخول، عيادة خارجية للنساء، أرشيف 
مرضى املراجعني يتكون من تسعة أالف ملف مراجع للمستشفى، معمل حاسب 

آلي، صالة حرف مهنية للعالج بالعمل..
• وجود صندوق شكاوى باملستشفى.	
• تتم الزيارات يومياً  من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساًءاً.	
• يوجد طبيب استشاري زائر ثالثة أيام باألسبوع.	
• توجد صيدلية وقاعة اجتماعات ويوجد أكثر من فناء متعددة األغرض.	

ال�صلبيات:

• عدم وجود موظف قسم العالج بالعمل اخلاص بالرجال.	
• األماكن 	 وتهيئة  مبتابعة  املستشفى  إدارة  اهتمام  عدم  الزائر  الفريق  الحظ 

املتاحة للترفيه وترويح املرضى وتدني  مستوى النظافة.
• عدم وجود تعاون بني املستشفى والشرطة في موضوع مرافقة املريض في حال 	

رفض أسرته استالمه.
• تدني مستوى تفتيش الزوار مما قد يؤدي إلى إدخال ممنوعات للمرضى )حسب 	

إفادة إدارة املستشفى( وعدم وجود  تعاون مع الشرطة بهذا اخلصوص.
• العالج 	 توفر  عدم  هي  والشكاوى  املقترحات  صناديق  في  الشكاوى  أغلب 

املناسب.
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• عدم التأكد من تناول املريض للعالج.	
• النظافة بالفناء سيئة وتتطلب تكليف املؤسسة بالصيانة واملتابعة من قبل إدارة 	

املستشفى.
• عدم التعاون من قبل إدارة املستشفى بإعطاء فرع اجلمعية املعلومات اخلاصة  	

بالكادر الطبي وذلك ليمكن الفرع من مناقشة املسؤلني بالصحة للعمل على 
معاجلة وحتسني األداء وملعرفة النقص في الكوادر الطبية والفنية.

التو�صيات:

• تخدم 	 التي  األمور  في  والشرطة  املستشفى  إدارة  بني  تعاون  وجود  ضرورة 
املرضى وذويهم.

• ضرورة وجود اّلية واضحة لتعاون أسرة املريض مع إدارة املستشفى من حيث 	
عالجه وإستالمه عند خروجه من املستشفى.

• ضرورة حتسني مستوى التفتيش للزوار أثناء فترة الزيارة.	
• لتسهيل 	 املنطقة   ومستشفيات  املستشفى  بني  اإللكتروني  الربط  ضرورة 

اخلدمات  الطبية للمريض بدالً من تنقله بني تلك املستشفيات.
• ضرورة حتسني مستوى النظافة والصيانة ملرافق املستشفى بوجه عام، ومهاجع 	

املرضى والساحات بوجه خاص.
• ضرورة إيجاد جهاز فحص للمريض باملستشفى بدل حتويلهم للمستشفيات.	
• املرضى  	 شكاوى  من  كثير  ألن  للمريض  املطلوب  العالج  تأمني  على  العمل 

للعالج  املرضى  تناول  من  التأكد  متابعة  وكذلك  العالج  توفر  بعدم  تتلخص 
وكذلك ضبط عملية التدخني.

• ضرورة زيادة الكوادر املتخصصة املؤهلة بتفعيل دور وبرامج املركز الترفيهي 	
والتأهيل مثل العالج الطبيعي والفن التشكيلي واحلاسب اآللي وإيجاد مالعب 

كرة قدم وسلة وساحات ملمارسة رياضة املشي.
هـ   1438/07/05 بتاريخ  اجلــوف(  منطقة  اجلــوف/  )مدينة  يف  الزيارة  متت 

املوافق 2017/04/02م
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اأع�صاء الوفد :بلدية العزيزية17

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان:

عدداً من أعضاء جلنة الرصد بفرع اجلمعية مبنطقة مكة املكرمة
الهدف من الزيارة:

• التحقيق في صحة الشكاوى الواردة لفرع اجلمعية بشأن عدم تواجد املوظفني 	
في بلدية العزيزية ورصدها.

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

ال�صلبيات:

• وجود بعض املراجعني يجوبون املبنى بحثاً عن املوظفني في ظل غياب واضح 	
للموظفني.

• عدم وجود عدد من املوظفني في مكاتبهم وقت الزيارة .	
• خالل الزيارة املكاتب اآلتية كانت مغلقة وهي:	

مكتب سكرتارية رئيس البلدية  -
مكتب رئيس صحة البيئة  -
مكتب مدير الشؤون اإلدارية -
مكتب مساعد صحة البينة -
مكتب مراقب األسواق  -
مكتب احلاسب اآللي اخلدمات -
مكتب رئيس اخلدمات -
مكتب مساعد اخلدمات -
مكتب اجلودة والّتميز  -
مكتب الرقابة البيئية -
مكتب الرخص -
مكتب مدير اإلدارة الفنية -
مكتب مدير رخص البناء -
• بدون 	 مكاتب  وخمسة  واحًدا  موظًفا  إال  العمالء  وحدًة  مكتب  في  اليوجد 

موظفني.
• اتضح للجنة شلل العمل في البلدية بسبب الغياب.	
• الحظت اللجنة تضجر بعض املراجعني لتأخر إجراءات معامالتهم بسبب غياب 	

املوظفني.
الإيجابيات:

• جودة املبنى وحسن تنظيمه الداخلي و نظافته.	
اأبرز التو�ضيات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• تشديد الرقابة الداخلية واخلارجية على تواجد املوظفني في مكاتبهم ومراقبة 	
أدائهم.

• احلفاظ على حق املواطنني بسرعة اإلجناز وجتويده.	
املــكــرمــة( بتاريخ  املــكــرمــة/مــنــطــقــة مــكــة  الـــزيـــارة يف )مــديــنــة مــكــة  ــت  مت

1438/07/28 هـ املوافق 2017/04/25م
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اأع�صاء الوفد :مركز الصحة األولية بالنفل18

أ/ صالح اخلالدي
   مديرمركز الرعاية الصحية األولية بالنفل  بسكاكا

د/أشرف البركة
 مساعد املدير العام للصحه العام

د/  محمد سليم
 مدير مركز الرعاية الصحية بالنفل بسكاكا

  أ/ محمد صالح
  مشرف مركز القطاع بالشؤون الصحية

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان:

 د/طارش الشمري، أ/ظاهر الفهيقي،  أ/خليفة املسعر، أ/علي الدوش
الهدف من الزيارة:

• تفقدية  وتوعوية.	
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

الإيجابيات:

• املبنى مستأجر منذ سنتني عام 1436ه�.	
•  النظافة  باملركز الصحي جيدة والصيانة مرتبطة باملديرية وتؤمن عند احلاجة.	
•  وجود تعاون بني مركز الرعاية وعيادة مكافحة التدخني.	
•  وجود تنسيق بني املركز ومستوصف اللقائط حيال اإلستعانة بطبيب األسنان.	
• متابعة تأمني األدوية بشكل مستمر حيث أنها مكتملة باملركز.	
• متابعة التطعيمات لألطفال وكذلك اإلنفلونزا املوسمية.	
• املشاركة في زيارة املدارس وكذلك املشاركات اخلارجية باملعارض الوطنية  بإيجاد 	

عيادة  متنقلة لفحص السكر والتراكمي وكذلك الضغط واإلسعافات األولية. 
• يوجد جهاز عمليات مرتبط  مع غرفة عمليات الطوارئ وجهاز في سيارة اإلسعاف.	

ال�صلبيات:

• عدم وجود أطباء لألطفال.	
• عدم وجود أطباء أو طبيبات تخصص نساء.	
• عدم وجود طبيب أسنان باملركز.	
• عدم وجود أطباء في عدد من التخصصات و منها صدرية، عظام، أنف وحنجرة، باطنية. 	
• حاجة املركز إلى إنشاء مركز حكومي للرعاية بالنفل لضيق املقر احلالي.	
• عدم وجود لقاح التطعيم الكبد الوبائي.	

التو�صيات:

• على 	 العمل  ويلزم  وتطويره  العمل  بأهداف  املركز  ومنسوبي  إدارة  تفهم 
مساعدتهم بتطوير املركز.

• حاجة املركز إلى زيادة عدد األطباء األخصائيني في مجال طب األطفال ، والنساء 	
والباطنية ، والعظام ، واألسنان ليقوم بخدمة احلي الذي يستفيد من خدماتة.

• ضرورة العمل على إنشاء مبنى  حكومي للرعاية األولية بالنفل.	
• ضرورة العمل على توفير األجهزة الطبية واألشعة وأجهزة الفحص األخرى.	
• العمل على رفع كفاءة املركز ليكون مرجعية إستشارية.	
• العمل على إيجاد اللقاحات اخلاصة بتطعيم الكبد الوبائي وغيره. 	

هـ   1438/08/01 بتاريخ  اجلــوف(  منطقة  اجلــوف/  )مدينة  يف  الزيارة  متت 
املوافق 2017/04/27م
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اأع�صاء الوفد :دار رعاية الفتيات19

أ/حياة الصعيدي
مديرة الدار

أ/فاطمة اجلوعلي
نائبة مديرة الدار

أ/نوف الرميي
محققة من هيئة الرقابة والتحقيق

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان:

أ/ دالل جنار،أ/ جنوى احلربي
الهدف من الزيارة:

• اإلطالع على أوضاع الدار و مالئمتها للنزيالت ومدى توفر الرعاية الصحية و 	
اإلجتماعية و اإلعاشة و األنشطة.

• الوقوف على اإليجابيات والسلبيات ومدى تطبيق األنظمة املقررة ومنها:	
• وتاريخ 	  ) أ/90   ( رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  للحكم  األساسي  النظام   

1412/8/27ه� 
• نظام الرعاية اإلجتماعية والئحته التنفيذية.	
• اإلتفاقيات الدولية املوقعة عليها اململكة العربية السعودية.	
• تفقد أسباب وقوع شغب داخل الدار من النزيالت.	

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

ال�صلبيات:

• عدم وجود حديقة في املبنى خاصة للنزيالت 	
• عدم التزام بعض النزيالت بالتعليمات املتبعة في الدار.	
• عدم وجود برنامج إجتماعي ونفسي وتربوي مقنن ومقبول عند النزيالت..	

الإيجابيات:

• التهوية جيدة بشكل عام في املبنى، وبشكل خاص في العنابر واملمرات.	
• اإلهتمام بالنظافة بشكل عام في غرف النزيالت.	
• وجود ساحة داخلية وخارجية لألنشطة.	
• وجود أجهزة تلفاز لكل عنبر.	
• اإلدارة 	 من  ثناء  على  حصلن  الالتي  املتميزات  للنزيالت  خاص  عنبر  يوجد 

واملشرفات حلسن تعاملهن وسماع التوجيهات الصادرة لهن،  كما أنهن حفظن 
أجزاًء من القران الكرمي.

• إقامة األنشطة الدورية وندوات للنزيالت.	
• وجود مكتب خاص لعرض النزيلة على القاضي املختص في قضيتها.	

اأ�ضباب وقوع ال�ضغب:

• فصل 	 إلى  الشغب يعود  أحداث  في  السبب  فإن  الدار  مديرة  إلفادة  وفقا 
النزيالت في عنابر حسب قضاياهن بناءاً على توجيهات اإلمارة.

�صكاوى النزيالت:

• تأخر األحكام الصادرة في حقهن .	
• عدم عرضهن على القضاء وسماع أقوالهن.	
• إيقاف معامالتهن أو حفظها لدى جهة معينة.	
• عدم وجود متابع ملعامالتهن سواء من أهاليهن أو غيرهم.	
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأبرز التو�ضيات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• إيجاد مبنى جديد يلبي جميع اإلحتياجات .	
• تكثيف البرامج الدينية للنزيالت .	
• االستعانة باملتخصصني في علم النفس والتربية وعلم االجتماع في اجلامعات 	

وبيوت اخلبرة لدراسة أسباب الشغب املتكررة ووضع احللول املناسبة للقضاء 
عليها.

• إنشاء حديقة مناسبة داخل املركز لتشميس النزيالت.	
• على 	 واحلرص  النزيالت  معامالت  سير  ومتابعة  ملراقبة  دائمة  جلنة  تشكيل 

متابعتهن بعد انتهاء محكومياتهن .
بتاريخ  املــكــرمــة(  مــكــة  منطقة  املــكــرمــة/  مــكــة  )مــديــنــة  يف  الـــزيـــارة  متــت 

1438/10/23 هـ املوافق 2017/07/17م

مركز ابوعجرم20

 

اأع�صاء الوفد :

     أ /بدر الشمري
   رئيس مركزاإلمارة بأبو عجرم

         أ/ثامر الرويلي
مشرف اخلدمات الطبية

    رئيس رقباء /صالح العقيل
  مساعد رئيس الفرقة للشرطة

   رقيب أول /ناصر الرويلي
املشرف على الفرقة بالشرطة

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان:

 د/طارش الشمري، أ/ظاهر الفهيقي، أ/خليفة املسعر، أ/علي الدوش
الهدف من الزيارة:

• تفقدية وتوعوية.	
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها الزيارة:

• إعطاء نبذة عن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان ورؤيتها ونشأتها وأهدافها.	
•  تبادل األراء واألحاديث عن التجهيزات واألعمال التي يجب توفيرها لضيوف الرحمن.	
• القيام بجولة ميدانية داخل مدينة احلجاج  للتعرف على الطاقة اإلستيعابية 	

للمدينة واخلدمات التي تقدم للحجاج.
• زيارة مقر وحدة الشرطة باملدينة واإلطالع على اإلستعدادات واخلدمات التي 	

تقدم لضيوف الرحمن.
• زيارة املركز الصحي التابع للمدينة واإلطالع على أقسامه.	

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

ال�صلبيات:

• محدودية الطاقة اإلستيعابية ملدينة احلجاج.	
• تشارك 	 أن  يفترض  التي  األهلية  و  احلكومية  اجلهات  من  بعض  وجود  عدم 

وتقدم خدماتها للحجاج ولكن ليس لها أي متثيل، وهذه اجلهات هي: 
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الهالل األحمر    -
الدفاع املدني    -
فرع وزارة احلج والعمرة  -
اجلهات اإلعالمية  -
هيئة السياحة -
اجلمعيات اخليربة  -
• بعد املسافة بني املركز الصحي و املخيم.	

الإيجابيات:

• وجود عيادة رجال وعيادة نساء إلستقبال احلجاج ويبلغ عدد األطباء ثمانية 	
و12 ممرض يعملون بالتناوب.

• لهم 	 تقدم  حاج   100 حوالي  يومياً  احلجاج  من  املستوصف  مراجعي  عدد 
اخلدمات الطبية وفي حالة وجود حاالت بحاجة للعالج يتم نقلها ملستشفى أبو 

عجرم القريب من املخيم.
• للحاج 	 التي تقدم  اثنتان مجهزتان، كما أن اخلدمات  عدد سيارات اإلسعاف 

تاريخ  يوضح  ارشادي  ملصق  وضع  بأته مت  الزائر  الفريق  وقد الحظ  جيدة 
انتهاء األدوية بشكل واضح عليها وهي بادرة طيبة.

• وجود مركز للكشافة ملساعدة احلاج.	
• السريعة 	 بالوجبات  مجهز  باملدينة  مخيم  موقع  بإيجاد  أبوعجرم  بلدية  قيام 

واملياه والعصائر والشاهي والقهوة تقدم للحاج مجانأ.
• يتم توصيل احلجاج إلى املخيم لياًل ويتم مغادرتهم  صباحاً برفقه أمن الطرق  	

لتفادي حرارة اجلو وفقاً إلفادة رئيس مركز اإلمارة.
• املدينة بها مسجد كبير وكذلك دورات املياه.	
• مستوى النظافة والترتيب باملدينة جيد جداً.	

اأبرز التو�ضيات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• احلاجة إلى وجود متثيل لهيئة السياحة واألثار للتعريف باملنطقة وما متتاز به 	
من خالل توزيع نشرات على احلجاج.

• احلاجة إلى وجود وحدة لإلعالمني وذلك إلجراء مقابالت مع احلجاج إلبداء 	
تقدمها  التي  اخلدمات  عن  وكذلك  لهم  املقدمة  اخلدمات  عن  إنطباعاتهم 

الدولة لراحة احلجاج والتسهيالت التي تقدم لهم.
• احلاجة لوجود ثمثيل لبعض اجلهات احلكومية و األهلية و التي منها: وزارة 	

احلج والعمرة و اجلمعيات اخليرية والهالل األحمر وكذلك الدفاع املدني. 
• العمل على سرعة جتهيز مدينة احلجاج املقرر إنشائها على طريق اجلوف – 	

حائل.
هـ   1438/11/21 بتاريخ  اجلــوف(  منطقة  اجلــوف/  )مدينة  يف  الزيارة  متت 

املوافق 2017/08/13م



89

ثالثًا: م�ساركات اجلمعية

 نوع املشاركة اجلهة املنظمةم
 أهم ما بحث وعنوانها

  لقاءبرنامج األمان األسري الوطني1
 اخلبراء
 الوطني
 السادس

 للوقاية من
 العنف ضد

املسنني

امل�صاركون:

األميرة/ عادلة بنت عبداهلل آل سعود
د/ حمدة العنزي

الشيخ/ سعد احلقباني
 د/ هاشم بالبيد

د/ عبد الرزاق األبيض
د/ متعب العتيبي

أ/ أسماء اخلميس
مركز امللك سلمان االجتماعي

جمعية الزهامير
اجلمعية السعودية ملساندة كبار السن “وقار”

مدينة األمير سلطان بن عبد العزيز اإلنسانية
جمعية أصايل التعاونية للحرف اليدوية

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:
د/ مفلح القحطاني

اأبرز املحاور التي ت�ضمنها اللقاء :

• املستخدمة 	 املصطلحات  الختالف  نظراً  باملسنني  التعريف 
لوصف كبار السن.

• التعريف بالعنف ضد املسنني.	
• تنوع العنف املرتكب بحق املسنني ما بني العنف اللفظي والعنف 	

اجلسدي أو املادي.
• مفهوم حماية املسنني في األنظمة احمللية وهي:	

ما نص عليه النظام األساسي للحكم في اململكة  -
نظام احلماية من اإليذاء ومدى شموله للمسنني -
الئحة دور الرعاية االجتماعية -
للمادة  - وفقاً  االجتماعية  الرعاية  دار  في  القبول  شروط 

بقرار  الصادر  االجتماعية  الرعاية  دور  الثالثة من الئحة 
مجلس الوزراء رقم )322( وتاريخ1434/09/14ه�:

أن يكون سعودي اجلنسية -
أن يكون بلغ من العمر ستني عام فأكثر، ويجوز قبول من  -

هو دون الستني إذا أثبت البحث االجتماعي احلاجة إلى 
شموله بخدمات الدار

خلوه من األمراض السارية أو املعدية أو النفسية أو العقلية  -
النزالء  بقية  على  خطر  أو  لسالمته  تهديداً  تشكل  التي 

ويستثنى من ذلك من ال أسرة له أو معيل يقوم بشؤونه
ما  - توفير  على  قدرتها  عدم  أو  للمسن  أسرة  وجود  عدم 

يحتاجه من خدمات أو عدم وجود عائل يقوم بشؤونه
تطبيق  - من  االستثناء  االجتماعية  الرعاية  ملدير  يحق 

الفقرات “1” و”2” و”4” من هذه املدة ملدة شهرين على 
أال يتم اإليواء فوق هذه املدة إال بعد موافقة الوزير.

• أوجه الرعاية الشاملة التي تقدمها دور الرعاية للمسنني:	
إيواء النزيل والعناية به. -
تقدمي الغذاء الالزم له بحسب املعايير الصحية. -
احملافظة على نظافة النزيل. -



 نوع املشاركة اجلهة املنظمةم
 أهم ما بحث وعنوانها

تأمني احتياجاته الضرورية ومستلزماته الشخصية. -
توفير الرعاية الصحية الضرورية -
العمل على إيجاد احمليط االجتماعي املناسب. -
تنظيم البرامج الدينية واالجتماعية والثقافية والترفيهية  -

التي تساعد النزالء على استقرار أوضاعهم.
• احلاالت التي تنتهي مبوجبها إقامة النزيل في الدار هي:	

في حال أصبحت ظروفه األسرية تسمح له باإلقامة خارج  -
الدار.

زالت األسباب التي أدت إلى دخوله الدار. -
رعاية  - دار  أو  تأهيلية  أو  عالجية  منشأة  إلى  اإلنتقال 

اجتماعية أخرى.
• إنشاء دور الرعاية االجتماعية ومراكز للخدمات االجتماعية في 	

بعض من مدن ومناطق اململكة بهدف إيواء ورعاية املسنني وفق 
برامج ترفيهية ورعاية اجتماعية وطبية منها:

دار الرعاية االجتماعية مبنطقة الرياض. -
دار الرعاية االجتماعية للمسنات مبنطقة الرياض. -
دار الرعاية االجتماعية مبحافظة عنيزة. -
دار الرعاية االجتماعية مبنطقة اجلوف. -
دار الرعاية االجتماعية مبنطقة أبها. -
دار الرعاية االجتماعية مبنطقة مكة املكرمة. -
دار الرعاية االجتماعية مبنطقة املدينة املنورة. -
دار الرعاية االجتماعية مبحافظة وادي الدواسر. -
دار الرعاية االجتماعية مبحافظة الطائف. -
دار الرعاية االجتماعية مبحافظة الدمام. -
الغرض من إنشاء مركز امللك سلمان االجتماعي هو منتدى  -

يجتمع فيه كبار السن مبقابل متدني ويهدف إلى إشعارهم 
مبكانتهم االجتماعية كما يوفر جواً من االستقرار والترفية 

لهذه الفئة.
سلمان  - امللك  ملركز  شبيهة  مراكز  إلنشاء  احلاجة    

االجتماعي في مناطق اململكة األخرى.
بعض احملاوالت من قبل اجلمعيات أو األفراد إلنشاء دور  -

لكبار السن كما هو احلال في مشروع دار األمان للمسنات 
مبدينة جدة.

حماية املسنني في القوانني اخلليجية والدولية. -
من  - العديد  املسنني  لرعاية  اخلليجية  اللجنة  عقدت 

االجتماعات واتخذت العديد من التوصيات ومنها ما يلي:
الرعاية  - خدمات  في  املسنني  رعاية  خدمات  دمج  متابعة 

الصحية األولية.
الصحة  - بوزارات  املسنني  لرعاية  إدارة  استحداث  متابعة 

لدول املجلس.
وطنية  - على وضع خطه  املجلس  دول  تشجيع  على  العمل 

لرعاية املسنني.
األخرى  - القطاعات  إشراك  على  الصحة  وزارات  حتفيز 

املقدمة  اخلدمات  في  الفاعلة  للمشاركة  العالقة  ذات 
لرعاية املسنني.
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 نوع املشاركة اجلهة املنظمةم
 أهم ما بحث وعنوانها

بيانات خاصة بجميع  - إنشاء مركز معلومات وبناء قواعد 
املسنني قابلة للتطوير املرحلي.

العمل على تقوية التعاون مع املنظمات اإلقليمية والعاملية  -
لالستفادة من اخلبرات وتبادل املعلومات.

 صياغة اإلستراتيجية اخلليجية لرعاية املسنني في دول  -
املجلس.

صياغة بروتوكول لدراسة خليجية موحدة لرعاية املسنني. -
وضع خطة إعالمية خليجية لرعاية املسنني. -
مناقشة كتاب “ حملات عن الرعاية الصحية للمسنني في  -

دول اخلليج”.
بعض إجنازات الدول اخلليجية للمسنني من سن القوانني  -

وإنشاء جهات تتولى رعاية املسنني.
• اعتماد جمعيات تعنى باملسنني منها:	

اجلمعية العاملية للشيخوخة. -
اجلمعية العامة مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بكبار السن. -
اجلمعية العامة ثمانية أهداف عاملية في مجال الشيخوخة  -

لسنة 2001 م.
اعتماد اجلمعية العامة اإلعالن بشأن الشيخوخة. -
وحتقيق  - والرعاية  واملشاركة  االستقاللية  في  املسن  حق 

الذات وحفظ كرامته.
 استعراض توصيات خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة. -
التعريف ببعض املؤمترات التي عنيت بأوضاع املسنني. -

التو�صيات:

• أهمية إيجاد اتفاقية دولية حلماية حقوق املسنني.	
• ضرورة شمول حماية املسنني بنص صريح في نظام احلماية من 	

اإليذاء في اململكة أو إصدار نظام خاص باملسنني.
• احلاجة إلى العمل على تغطية مختلف مناطق اململكة بدو رعاية 	

املسنني.
• ضرورة دمج املسنني في املجتمع وتوفير فرص املشاركة لهم في 	

مختلف األنشطة واملناسبات االجتماعية.
• واالجتماعية 	 الصحية  الرعاية  خدمات  حتسني  على  العمل 

املقدمة للمسنني.
• أهمية فتح نوادي في األحياء لكبار السن برسوم رمزية توفر 	

احتياجاتهم.
• أهمية دعم األسر التي ترعى كبار السن وتعزز دورها في هذا 	

الشأن.
عقــد اللقــاء يف )مدينــة الريا�ــض/ منطقــة الريا�ــض( بتاريــخ 

1438/01/17 هـ املوافق 2016/10/18 م



 نوع املشاركة اجلهة املنظمةم
 أهم ما بحث وعنوانها

 ورشةإمارة منطقة مكة املكرمة2
 »التكامل
 يف إدارة
 القضايا
اجلنائية«
 حتت شعار

 “وعي
 حقوقي
 ومتيز

مؤسسي”

امل�صاركون:

األمير عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز آل سعود
 مستشار خادم احلرمني الشريفني

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان:

أ/سليمان الزايدي، د/محمد السهلي
الهدف من الور�صة:

• تعزيز الوعي بدور اإلمارة ممثلة في الوكالة املساعدة للحقوق، 	
وإبراز اختصاص اجلهات ذات العالقة في القضايا اجلنائية.

• احللول 	 وإيجاد  اجلنائية،  الدعوى  سير  معوقات  على  التعرف 
لتطوير األداء في القضايا اجلنائية.
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها الور�ضة :

• إلقاء عدد من احملاضرات حملت العناوين التالية:	
“النظام االجتماعي العدلي .. نظريات تفسير الفروقات في  -

نتيجة القضايا املتشابهة : مقارنة بالسياسة الشرعية”.
“مفهوم القضايا اجلنائية وإجراءات سيرها”. -
“مراحل سير القضية اجلنائية : املرحلة األولى األستدالل  -

والضبط اجلنائي”.
الثانية التحقيق  - مراحل سير القضية اجلنائية : املرحلة   “

واإلدعاء”.
“مراحل سير القضية اجلنائية : املرحلة الثالثة احملاكمة”. -
التنفيذ”  - الرابعة  املرحلة   : اجلنائية  “مراحل سير القضية 

في  للحقوق  املساعدة  اإلمارة  وكالة  “دور  بحث  ثم  ومن 
القضايا  في  العالقة  ذات  اجلهات  بني  احلقوقي  التكامل 

اجلنائية”، 
“التعرف  - بحث  اجلنائية”، مت  القضايا  إدارة  في  “التكامل 

على سبل التكامل بني اجلهات احلكومية”.
اآبرز املالحظات العامة للجمعية:

• وجود ضعف في التنسيق بني جهات القبض والتحقيق واالطالق 	
واحملاكمة والسجون لعدم  وجود آليات محددة.

• وجود ضعف إن لم يكن انعدام لتوفير حقوق املوقوفني من حيث:	
مناسبة املكان في مراكز الشرط. -
 اإلعاشة. -
 البت في معامالت املوقوفني حيث يتم رفع املعاملة لهيئة  -

التحقيق أو اإلمارة أو احملكمه ويتأخر البت فيها.
عدم وجود آليات واضحه بني السجون ومراكز الشرط عن  -

اإليداع أو االطالق مما يجعل السجني أو املوقوف  يذهب 
ألسباب  احداهما  من  يُستلم  أن  دون  اجلهتني  بني  ويعود 

مختلفه بحجه عدم األختصاص.
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قضاياهم  - في  والبت   ، املرحلني  أوضاع  في  البت  تأخر 
وحقوقهم لدى الغير .

وممتلكات  - سيارات  بيع  حال  في  ضوابط  وجود  عدم 
املوقوفني.  

ضرورة إيجاد حلول بشأن عدم إبعاد أبناء السعوديات. -
نظامها  - بحسب  بدورها  القيام  من  العامة  النيابة  متكني 

فيما يتعلق بتوقيف األشخاص واأللتزام باملدد النظامية في 
أمر اإلفراج بدون الرفع لإلمارة ملا ميثله ذلك من بطء في 

اإلجراءات .
وأال  - السجون  على  الرقابة  في  العامة  النيابة  دور  تفعيل 

إدارة  لدى  للسجناء  الورقية  املعامالت  على  باملرور  يكتفى 
السجن وإمنا:

 الدخول إلى العنابر. -
 اإلستماع إلى شكاوي السجناء. -
 معرفة احملكوم عليهم ممن هو غير محكوم. -
اإلفراج  - دون  محكوميتهم  إنقضت  من  أسماء  حتديد   

عنهم.
 حتديد األسباب وحلها.  -
 معرفة وضع السجناء املرضى . -
  كفالة حق اإلافراج الصحي عن املرضى. -
يحدد  - الشرط  مراكز  لدى  إرشادي  دليل  إلى  احلاجة 

التي  وبالذات  اجلنائية  القضايا  مع  التعامل  كيفية 
من  بدال  نسائي  عنصر  فيها  التي  وتلك  وقوعها  يكثر 

اإلجتهادات الفردية لكل مدير مركز .
إصالح بيئة السجون الصحية. -
معاجلة التكدس في السجون . -
تطبيق املعيارية العاملية لإلصالحيات. -
نشاطاتهم  - ومتابعة  التواصل  متكني سجناء احلقوق من 

التجارية خارج السجن لكي يتمكنوا من الوفاء بديونهم.
والقضايا  - احلقوق  سجناء  بني  السجن  في  الفصل 

اجلنائية.
التقيد في حال القبض بنص النظام . -
تدوين رغبة املتهم في توكيل محام من عدمه. -

عقدت الور�شة يف )مدينة مكة املكرمة/ منطقة مكة املكرمة( 

بتاريخ 1438/02/18 هـ املوافق 2016/11/18 م
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 امللتقىمركز جونز هوبكنز أرامكوالطبي3
 التثقيفي

 عن
 تشخيص
 وعالج

 العنف ضد
 األطفال
والبالغني

امل�صاركون:

وحدة احلماية االجتماعية.
وزارة الصحة )أعطني حقي(.

 اجلمعية السعودية اخليرية لدعم أسر ذوي االحتياجات اخلصة
)جسد(.

وحدة األمان األسري.
جمعية املهنيني العرب للوقاية من العنف ضد األطفال.

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان:

 أ/فاطمة اخلرداوي، أ/سارة الزامل
اأبرز املحاور التي ت�ضمنها امللتقى :

• املوجه لألطفال ممن هم 	 العنف  التركيز في احملاضرات على 
واآلثار  اخلاصة،  االحتياجات  وذوي  عشر،  الثامنة  سن  دون 

املترتبة على العنف من الناحية االجتماعية والنفسية.
• على 	 واحلصول  امللتقى  في  املشاركة  األركان  على  التعرف 

إصداراتها.
• اإلجابة على استفسارات املشاركني حول اجلمعية ودورها في 	

معاجلة قضايا العنف األسري.
• أبدى الزائرين للمعرض اعجابهم بإصدارات اجلمعية ورغبتهم 	

في تزويدهم مبجموعه من اإلصدارات في مناسبات وفعاليات.
• طرح بعض الزائرين بعض القضايا مطالبني تقدمي استشارات 	

لهم فتم تزويدهم بوسائل االتصال بالفرع ملعاجلة قضاياهم.
• توزيع اصدارات اجلمعية التالية:   	

التعريف باجلمعية. -
حقوق الطفل في اإلسالم . -
حقوق املعاق. -
العنف ضد األطفال.      .          -
تشغيل األحداث. -
أعرف حقوقك و لونها. -
هذه حقوقي ) أنا و فهودي (. -
الدليل االرشادي. -
مجموعه من نشرة احلقوق. -

بتاريخ  ال�شرقية(  املنطقة   / اخلرب  )مدينة  يف  امللتقى  عقدت 
1438/02/22 هـ املوافق 2016/11/23 م 
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 معرض مركز التأهيل الشامل4
 أُسبوع
 النزيل

 اخلليجي
 املوحد

 اخلامس
بشعار
 “ معاً

 لتحقيق
اإلصالح

امل�صاركون:

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان:

أ/ظاهرالفهيقي، أ/ علي الدوش
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها امل�ضاركة :

• اإلطالع  على التجهيزات الطبية واإلسعافية لنزالء املركز.	
• االحتياجات 	 لذوي  العاملي  اليوم  مبناسبة  املعد  احلفل  حضور 

اخلاصة.
• مت مشاركة ذوي االحتياجات اخلاصة من نزالء املركز فرحتهم 	

باحلفل وتوزيع اجلوائز عليهم.
• املركز 	 منسوبي  من  احلضور  على  واملطويات  الكتيبات  توزيع 

االحتياجات  ذوي  حقوق  تتضمن  التي  تلك  وخاصة  املدعوين 
اخلاصة.

• الشكر 	 شهادات  وتسليم  املشاركة  ختام  احتفالية  حضور 
للمشاركني.

• التأكيد على أهمية حتقيق جميع حقوق األفراد ذوي االحتياجات 	
اخلاصة.

عقدت امل�شاركة يف )مدينة اجلوف/منطقة اجلوف(بتاريخ 
1438/03/04 هـ املوافق 2016/12/03 م

 معرضإدارة سجون منطقة جازان5
 أُسبوع
 النزيل

 اخلليجي
 املوحد

 اخلامس
بشعار
 “ معاً

 لتحقيق
اإلصالح”

امل�صاركون:

أ/محمد احلجري
وكيل اإلمارة املساعد

 عدد من اجلهات األمنية واملدنية
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان:

 أ/إبراهيم املالكي، أ/فهد دهل
اأبرز املحاور التي ت�ضمنها املعر�ض :

• مت تقدمي شرح عن جناح اجلمعية وعن دورها في املشاركة وما 	
تقوم به من رسالة للمجتمع ونشر ثقافة حقوق اإلنسان جلميع 

زوار املعرض.
• الوطنية حلقوق 	 به اجلمعية  تقوم  ما  إلى  اإلمارة  وكيل  استمع 

اجلهات  بني  التعاون  وسبل  للسجناء   خدمات  من  اإلنسان 
ومساعدة  قضاياهم  متابعة  من  اخليرية  واجلمعيات  األمنية 

أسرهم ورعايتهم ومساندة املفرج عنهم. 
• وجميع 	 باملنطقة  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  تكرمي  مت 

اجلهات املشاركة والداعمة وشركاء النجاح.
بتاريخ  جــــازان(  جــازان/مــنــطــقــة  )مــديــنــة  يف  املــعــر�ــض  عقد   

1438/03/26 هـ املوافق 2016/12/25 م
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 إدارة السجون مبحافظة الطائف6
 واللجنة الوطنية لرعاية السجناء
 واملفرج عنهم وأسرهم »تراحم«

 معرض
 توعوعي
 وتثقيفي
 مبناسبة
 أسبوع
 النزيل

 اخلليجي
اخلامس

امل�صاركون:

أ/أحمد السميري
وكيل احملافظة

مدير سجون الطائف
عدداً من املسؤولني وكبار الشخصيات

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان:

 أ/ عادل الثبيتي
اأبرز املحاور التي ت�ضمنها املعر�ض :

• عرض 15 لوحة فنية تبرز حقوق السجناء ورعايتهم إلى جانب 	
4 مجسمات حول أبرز البرامج التي تؤهل السجناء  لكي يعودون 

أعضاء نافعني في املجتمع.
• نشر 	 في  إجنازات اجلمعية  بعض  إلكترونية  لوحة  عبر  عرض 

الثقافة احلقوقية، ومن ثم عرض وتوزيع أكثر من 1700 نسخة 
رسم  مسابقة  جانب  إلى  املتنوعة،  اجلمعية  إصدارات  من 
عن  عبارة  كانت  والتي  الهدايا  األطفال  على  ووزعت  حقوقي 
الزوار  حلويات وضع عليها حقوق السجناء ومت وتوزيعها على 

بهدف نشر ثقافة احلقوق اإلنسانية .
عقد املعر�ض يف )مدينة الطائف/منطقة مكة املكرمة( بتاريخ 

1438/03/26 هـ املوافق 2016/12/25 م

 معرضإدارة تعليم جازان7
 توعوي
 تثقيفي

امل�صاركون:

د/سعد املقرن
وكيل إمارة منطقة جازان

أ/عيسى حكمي
مدير عام تعليم منطقة جازان

اللواء ناصر الدويسي
رئيس الشؤون األمنية مدير شرطة منطقة جازان

وعدد من القيادات األمنية باملنطقة
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان:

أ/إبراهيم املالكي
اأبرز املحاور التي ت�ضمنها املعر�ض :

• وحمايتها 	 وأهدافها  اجلمعية  دور  عن   مفصل  شرح  تقدمي 
قضايا  جتاه  به  تقوم  وعما  املدارس  وطالب  األطفال  حلقوق 

عنف األطفال التي ترد إلى فرع اجلمعية.
• تقدمي شرح عن برنامج “رفق” الذي يهدف إلى خفض العنف 	

باملدارس وتذكير اجلميع مبا يجب فعله في مقرات التعليم العام 
رفيع  وأسلوب  وكلمة طيبة  تعامل حسن  من  واملنازل  واخلاص 
عند التعامل مع أجيالنا في مختلف املواقف أو حتى املشكالت.
بتاريخ  جــــازان(  منطقة  جــــازان/  )مــديــنــة  يف  املــعــر�ــض  عقد 

1438/03/27 هـ املوافق 2016/12/26 م
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 املديرية العامة لشئون الصحة- إدارة8
حقوق وعالقات املرضى

 فعاليات
 »اليوم

 اخلليجى
 حلقوق

املرضى«

امل�صاركون:

من وزارة ال�ضحة:

للشئون العامة  باملديرية  املرضى  وعالقات  حقوق  إدارة   أقسام 
الصحية باملنطقة الشرقية وجميع املستشفيات التابعة لها.

الطب املنزلي مبجمع الدمام الطبي.
الطب املنزلي مبستشفي القطيف املركزي.

الطب املنزلي مبركز البابطني لطب وجراحة القلب.
 مركز )غاية( خلدمات ذوي االحتياجات اخلاصة مبستشفى الوالدة

واألطفال بالدمام.
واألطفال الوالدة  مبستشفى  والسلوك(  النمو  )اضطرابات   مركز 

بالدمام.
قسم )اخلدمات االجتماعية( مبستشفى الوالدة واألطفال بالدمام.

اجلمعيات امل�ضاركة:

اجلمعية اخليرية لرعاية املرضى باملنطقة الشرقية )ترابط(.
جمعية السرطان السعودية.

جمعية أرقي للتصلب املنعدد.
اجلمعية اخليرية السعودية لتنشيط التبرع باألعضاء )إيثار(.

جمعية )سواعد( لذوي اإلعاقة احلركية باملنطقة الشرقية.
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان:

أ/فاطمة اخلرداوي، أ/سارة الزامل
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها امل�ضاركة :

• توزيع عدد من إصدارات اجلمعية مثل:	
مطوية التعريف باجلمعية. -
مطوية اليوم  العاملي حلقوق اإلنسان. -
نظام مزاولة املهن الصحية والئحته التنفيذية. -
األخطاء الطبية وحقوق املرضى. -
حقوق املعاق. -
مجموعة من نشرة حقوق اإلنسان. -

• اإلجابة على أسئلة واستفسارات الزوار، كما طرح بعض الزوار 	
األحوال  وقضايا  األسري،  بالعنف  املتعلقة  اخلاصة  قضاياهم 

الشخصية فتم تزويدهم بوسائل التواصل مع اجلمعية.
هـ   1438/05/6-5 بتاريخ  ال�شرقية  املنطقة  يف  املعر�ض  عقد 

املوافق 2-2017/02/3 م 
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 معرضإمارة مكة املكرمة9
 توعوعي
وتثقيفي
   مبناسبة
 اليوم

 اخلليجي
 حلقوق

 وعالقات
املرضى

امل�صاركون:

املهندس/ عدنان خوجة
وكيل إمارة مكة املكرمة املساعد للشؤون التنموية

الدكتور/ مصطفى بلجون
مدير عام الشؤون الصحية مبنطقة مكة املكرمة

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:
 أ/عبد اهلل فاضل

اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها امل�ضاركة :

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها.	
• مع 	 وتواصلها  والقضايا  الشكاوى  مع  تعاملها  آلية  توضيح 

اجلهات ذات العالقة من أجل ما يلزم حيالها.
• واملنشورات 	 احلقوقية  اجلمعية  إصدارات  من  مجموعة  توزيع 

والنشرات التوعوية على احلضور. 
• الرد على استفسارات وتساؤالت الزائرين.	

املكرمة(  مكة  املكرمة/منطقة  مكة  )مدينة  يف  املعر�ض  عقد 
بتاريخ 1438/06/02 هـ املوافق 2017/03/01 م

 األمانة العامة ملجلس التعاون لدول10
اخلليج العربية

 ندوة
 تثقيفية
 وتوعوية
بعنوان »
  تعزيز دور
 مؤسسات
 املجتمع
 املدني

 وعالقتها
 مع

 املؤسسات
 احلكومية

 املعنية
 بحقوق

اإلنسان«

امل�صاركون:

د/ عبداللطيف بن راشد الزياني
األمني العام ملجلس التعاون لدول اخلليج العربيَّة

وكذلك التعاون،  مجلس  دول  يف  واملسؤولني  املختصني  من   نخبة 
املهتمني مبواضيع حقوق اإلنسان

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان:

د/مفلح القحطاني
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها الندوة :

• مفهوم مؤسسات املجتمع املدني.	
• لدول 	 التعاون  دول مجلس  املدني في  املجتمع  نشأة مؤسسات 

اخلليج العربي و تطورها وأنواعها وهي كاآلتي:
ظهور مؤسسات املجتمع املدني في دول مجلس التعاون  -

بثالث  اخلليجي  امل��دن��ي  املجتمع  م��ر  وق���د  اخل��ل��ي��ج��ي. 
مراحل متفاوتة:

امل��رح��ل��ة األول����ى: ج���اءت م��ع ب��داي��ات النصف األول  -
للقرن العشرين خاصة في مملكة البحرين والكويت، 
حيث متيزت هذه املرحلة باملطالبة باملشاركة باتخاذ 
القرارات التي تهم املجتمع سواء من قبل الساسة أو 

من قبل املهنيني والتجار واملثقفني.
املرحلة الثانية: هي مرحلة اخلمسينات  والتي ظهرت  -

تنظم  ال��ت��ي  الدساتير  و  التشريعات  بعض  خاللها 
العالقات االجتماعية والسياسية واالقتصادية وسمح 
بعضها بتكوين التجمعات والنقابات العمالية، وكانت 
بدايتها من الكويت ثم انتقلت التجربة اجلديدة إلى 

البحرين وبعض الدول اخلليجية األخرى.
املرحلة الثالثة: والتي بدأت مؤسسات املجتمع املدني  -

بالظهور بأعداد كبيرة مع وجود الطفرة النفطية التي 
والتعليمية   والسياسية   االقتصادية  التنمية  دعمت 

في الدول اخلليجية .
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أنواع مؤسسات املجتمع املدني في دول مجلس التعاون  -
اخلليجي حيث يتم تقسيمها على النحو اآلتي: 

مؤسسات وجمعيات خيرية واجتماعية. -
مؤسسات وجمعيات مهنية وعلمية. -
مؤسسات وجمعيات حقوقية. -

عالق������ة مؤسس������ات املجتم������ع املدن������ي ف������ي دول املجل������س  -
باحلكوم������ات و باملجتمع حيث تقوم هذه املؤسس������ات بدور 
الوس������يط ب������ني الدول������ة و أصح������اب املطال������ب واحلاجات 
املجتمعية من خالل تلبية هذه احلاجات أو تقدمي املشورة 
القانونية أو األس������رية أو األجتماعية أو ممارس������ة أعمال 
الرقاب������ة على أداء األجهزة احلكومي������ة، بحكم ما تتمتع به 
هذه املؤسسات من استقاللية في العمل تسمح لها بالعمل 

على أرض الواقع بشكل فعال وميكن تقسميها كاآلتي:
دور مؤسسات املجتمع املدني في احلياة العامة للمجتمع. -
وظائف مؤسسات املجتمع املدني حيث تسعى مؤسسات  -

من  العديد  حتقيق  إلى  عامة  بصفة  املدني  املجتمع 
الوظائف واألهداف ومنها :

املساعدة على تطبيق النظام في املجتمع. -
املساعدة على حتقيق املشاركة السياسية. -
في  - واالجتماعية  السياسية  التنشئة  على  املساعدة 

املجتمع.
املساعدة على الدفاع عن حقوق  اإلنسان وحمايتها  -

وتعزيزها.
املجتمع  - مكونات  بني  التواصل  تعزيز  على  املساعدة 

والسلطة .
املساعدة على سد بعض النقص أو القصور في توفير  -

بعض اخلدمات من جانب الدولة .
املساعدة في حتقيق التنمية املستدامة في املجتمع. -

دور مؤسسات املجتمع املدني في التنمية االجتماعية و  -
السياسية و االقتصادية في دول املجلس و الوظائف التي 

ميكن أن تقوم بها.
مجلس  - دول  في  املدني  املجتمع  مؤسسات  عمل  عوائق 

التعاون اخلليجي ومنها:
التمويل. -
ضعف اإلدارة املؤسسية واالعتماد على اإلدارة الفردية. -
غياب حرية العمل وفرض بعض القيود على أنشطتها. -
السياسية  - املعارضة  املنظمات مبظهر  ظهور بعض هذه 

والبحث عن السلطة وعدم التركيز على األهداف التي 
أنشئت من أجلها.

عدم وضوح أهداف بعض مؤسسات املجتمع املدني يؤدي  -
إلى فشلها.

عدم القدرة على اإلستمرارية وغياب املبادرات الفعالة. -
ودعمها  - املنظمات  هذه  تبني  في  السلطات  دور  ضعف 

وتوجيها ملساعدتها على حتقيق أهدافها.



 نوع املشاركة اجلهة املنظمةم
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بعض  - داخل  الدميقراطية  املمارسة  و  الشفافية  غياب 
ما يلحق الضرر  مؤسسات املجتمع املدني نفسها كثيراً 
وبالتالي  اجلمهور  لدى  املصداقية  ويفقدها  بسمعتها 

القدرة على املساهمة في اإلصالح والتنمية.
 التو�صيات:

• حقوق 	 بنشاط  املعنية  املدني  املجتمع  مؤسسات  دور  تفعيل 
مبهامها  قيامها  يضمن   مبا  اخلليجية  الدول  في  اإلنسان 
الرقابية وتشجيعها لدولهاعلى اإلنضمام إلى اإلتفاقيات الدولية 
املعنية بحقوق  اإلنسان والتأكد من انسجام قوانينها الداخلية 

مع اإلتفاقيات الدولية املعنية بهذا اخلصوص.
• التعاون اخلليجي ومؤسسات 	 أمانة مجلس  بني  العالقة  تفعيل 

بحقوق  املعنية  تلك  وخاصة  املجلس  دول  في  املدني  املجتمع 
اإلنسان مبا يضمن تقدمي بعض املقترحات لقادة دول املجلس 
مساهمة  زيادة  شأنها  من  والتي  الدورية  اجتماعاتهم  في 
على  العامة  احلياة  في  اخلليجية  املدني  املجتمع  مؤسسات 

املستويني احمللي والدولي.
• تنظيم ملتقى دوري ملؤسسات املجتمع املدني اخلليجية وخاصة 	

تلك التي أصبح لها احتادات أو روابط خليجية مشتركة بهدف 
إلى  املتخذة بشأنها  بالتوصيات  والرفع  القضايا  تدارس بعض 

أجتماع قادة دول املجلس.  
• وضع معايير لقياس أداء جمعيات ومؤسسات ومنظمات املجتمع 	

االجتماعي  التأثير  على  قدرتها  و  املجلس  دول  في  املدني 
ومخرجات أنشطتها.

• العمل على تطوير  العمل األهلي وتدريب قياداته والعاملني فيه 	
مبا يساهم في حوكمة أنشطته املختلفة.

• على 	 احلصول  في  ومساعدتها  املدني  املجتمع  جمعيات  دعم 
من  استقالليتها  على  التؤثر  من مصادر  ومستمر  ثابت  متويل 
خالل تخصيص أوقاف لها تصرف من عوائدها على أنشطتها.
بتاريخ   ) الريا�ض  الريا�ض/منطقة  )مدينة  يف  الندوة  عقدت 

1438/07/27 هـ املوافق 2017/04/24 م

ركن تثقيفياملخيم الدعوي11
)رجالي-
نسائي(

امل�صاركون:

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان:

عدد من منسوبي اجلمعية بالفرع
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها امل�ضاركة :

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها.	
• مع 	 وتواصلها  والقضايا  الشكاوى  مع  تعاملها  آلية  توضيح 

اجلهات ذات العالقة من أجل ما يلزم حيالها.
• واملنشورات 	 احلقوقية  اجلمعية  إصدارات  من  مجموعة  توزيع 

والنشرات التوعوية على احلضور. 
• الرد على استفسارات وتساؤالت الزائرين.	

ــري( بــتــاريــخ  ــش ــا/مــنــطــقــة عــ� ــه ــة اأب ــن ــدي عــقــد املــخــيــم يف )م
 2017/07/18 املوافق  هـ    1438/11/04- هـ    1438/10/24

م – 2017/07/27 م
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 معرضاجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة12
الكتاب

امل�صاركون:

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان:

أ/ عبد املجيد األمني، أ/بندر الترجمي
الهدف من امل�صاركة:

• تعزيز دور اجلمعية في نشر الثقافة احلقوقية، وتأكيد اإلنتماء 	
للهوية الوطنية.

• تعميق 	 على  واحلرص  احلقوق،  على  احلفاظ  مفاهيم  تعزيز 
الفكر احلقوقي، ودعم الثقافة احلقوقية بكل أمناطها ومختلف 

فروعها.
• إبراز الرسالة اإلنسانية للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان لنشر 	

في  الرائد  اجلمعية  لدور  تأكيداً  والتسامح  والسالم  احلب 
املشهد الثقافي احلقوقي العاملي.

اأبرز املحاور التي ت�ضمنها املعر�ض :

• وأهدافها 	 اإلنسان  حلقوق  الوطنية  باجلمعية  الزوار  تعريف 
ورسالتها اإلنسانية السامية.

• عرض التقرير السنوي للجمعية والذي يحتوي على شرح لدور 	
منها  وأعمالها  وأنشطتها  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
واملطبوعات  والتقارير  والدولية،  واإلقليمية  احمللية  العالقات 
والفعاليات،  والندوات  والتثقيفية،  والتوعوية  اإلعالمية  واملواد 

واملهام الرسمية لرئيس اجلمعية واألمني العام ولألعضاء.
• ونشرات 	 كتيبات  من  اجلمعية  إصدارات  من  عدد  توزيع 

التي  اإلصدارات  ضمن  ومن  قانونية،  قيمة  ذات  ومطويات 
اخلليجي  امليثاق  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  توزيعها:اإلعالن  مت 
حلقوق اإلنسان ، حقوق العمالة، حقوق السجناء، إتفاقية حقوق 
من  والعديد  املرأة،  التمييز ضد  على  القضاء  إتفاقية  الطفل، 

اإلصدارات احلقوقية األخرى.
• لتعريفه 	 بالطفل  اخلاصة  اإلصدارات  من  مجموعة  توزيع 

سلسلة  منها  قصصية  وحوارات  رسومات  شكل  في  بحقوقه 
إصدارات اعرف حقوقك ولونها.

• في 	 اجلمعية  بآليات  والتعريف  القانونية،  اإلستشارات  تقدمي 
تلقي اإللتماسات والشكاوي، إلى جانب التعريف بأهم القضايا 

التي تأتي في صميم اختصاصات اجلمعية كجهة استشارية.
عقد املعر�ض يف )مدينة املدينة املنورة - منطقة املدينة املنورة( 

بتاريخ 1438/11/22 هـ املوافق 2017/08/14 م
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مشاركة توعوية وتثقيفية1
 مبناسبة اليوم العاملي حلماية األطفال من

االستغالل و يوم الطفل العاملي

امل�صاركون :

 عدد من منسوبي فرع اجلمعية
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها امل�ضاركة :

• مت وضع لوحات إرشادية وتوعوية في امليادين العامة بالتعريف بأن اإلسالم 	
الطفل  وحق  استغاللهم  وعدم  املعاملة  وحسن  بالرعاية  األطفال  حق  كفل 
ألقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ) ليس منا من ال يرحم صغيرنا  و يوقر 

كبيرنا، من ال يرحم ال يُرحم ، كلكم راٍع وكلكم مسئول عن رعيته(.
عقدت امل�شاركة يف )مدينة اجلوف/منطقة اجلوف( بتاريخ 19-

1438/02/20 هـ املوافق     19-2016/11/20 م

 ندوة بعنوان  ) حقوق الطفل يف اإلسالم وآلية2
حماية الطفل (

امل�صاركون :

بعض اجلهات احلكومية واألهلية منها الشؤون الصحية
كافة املستشفيات احلكومية بالعاصمة املقدسة

مكتب املتابعة االجتماعية
 جلنة احلماية األسرية

 اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة املكرمة
جمعية كافل

 مركز يسر النسائي
مركز اخلياط اخليري

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان:

أ/دالل جنار ، أ/جنوى احلربي
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها الندوة:

• تقدمي نبذة تعريفية عن اجلمعية وأهدافها واختصاصاتها وآلية العمل فيها 	
وتطرقت إلى بعض القضايا التي عاجلتها اجلمعية.

• واجتماعيا 	 وثقافيا  دينيا  وحمايته  اإلسالم  في  الطفل  حقوق  عن  التحدث 
منذ  الطفولية  طبيعته  عن  خارجة  أمور  في  الطفل  استغالل  من  والتحذير 

بداياته إلى أن يصبح كامل األهلية والشخصية.
• الطفل 	 حماية  وأنظمة  آلية  عن  فيها  واحلديث  الومضات  من  بعضاً  عرض 

حول العالم.
• تكرمي احملاضرتني و توزيع منشورات ومطبوعات اجلمعية على احلاضرات.	

بتاريخ  املــكــرمــة(  مكة  املكرمة/منطقة  مكة  )مــديــنــة  يف  ــنــدوة  ال عــقــدت 
1437/02/28 هـ املوافق 2016/11/28 م
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 ندوة بعنوان »حقوق اإلنسان يف ضوء الشريعة3
اإلسالمية«

امل�صاركون :

اهلل أ/عبد  اخلضراوي،  اهلل  عبد  أ/  السهلي،  د/محمد   ، الزايدي   أ/سليمان 
فاضل

نخبة من مختلف الرتب العسكرية
اأبرز املحاور التي ت�ضمنها امل�ضاركة :

• واختصاصاتها 	 وأهدافها  اجلمعية  عن  مستفيضة  تعريفية  نبذة  تقدمي  مت 
وآلية العمل فيها واخلطة اإلستراتيجية للجمعية في تعليم ونشر ثقافة حقوق 
عاجلتها  التي  القضايا  من  العديد  إلى  التطرق  ثم   ، املجتمع  في  اإلنسان 

اجلمعية.
• مت توضيح كيف شرع اإلسالم منذ أربعة عشر قرنا  “حقوق اإلنسان” ، ودافع 	

وكيف   ، وتدعمها  احلقوق  مبادئ حتمي  املجتمع  في  وغرس  وحماها  عنها 
حمى اإلسالم غير املسلمني.

• مت التطرق إلى حقوق اإلنسان في أقوال الصحابة ومن ثم حقوق اإلنسان في 	
أقوال الفقهاء ثم بني حقوق اإلنسان في النظام األساسي للحكم وما ورد في 

املادة 26 منه “ حتمي الدولة حقوق اإلنسان “.
• مت مناقشة كيفية دعم حقوق اإلنسان في اململكة والعمل على نشر الثقافة 	

احلقوقية خاصة في مجتمع األطفال والنساء.
بتاريخ  املــكــرمــة(  مكة  املكرمة/منطقة  مكة  )مــديــنــة  يف  ــنــدوة  ال عــقــدت 

1438/03/12 هـ املوافق 2016/12/11 م

مشاركة توعوية وتثقيفية4
مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان

امل�صاركون :

عدد من منسوبي فرع اجلمعية
اأبرز املحاور التي ت�ضمنها امل�ضاركة :

• وضع لوحات ارشادية و توعوية في امليادين العامة للتعريف بحقوق اإلنسان 	
وحفظ حقوقه وفق الشريعة اإلسالمية دستور اململكة العربية السعودية ووفقاً 

للمواثيق الدولية التي حتفظ كرامة اإلنسان وحقه بالعيش الكرمي و األمن.
عقدت امل�شاركة يف )مدينة اجلوف/ منطقة اجلوف( بتاريخ 1438/03/21 هـ 

املوافق     2016/12/20 م



 أهم ما بحث نوع الفعالية وعنوانهام

مشاركة توعوية وتثقيفية5
 مبناسبة اليوم العاملي حلقوق املرأة والسالم

العاملي

امل�ساركون :

عدد من منسوبي اجلمعية بالفرع
اأبرز املحاور التي ت�سمنها امل�ساركة :

• ومنطقة 	 وتبوك  حائل  منطقة  وكذلك  باملنطقة  احلكومية   الدوائر  مخاطبة 
احلدود الشمالية وإرفاق الكتيبات التي تتضمن التعريف بحقوق املرأة العاملة 
في ظل نظام العمل باململكة العربية السعودية وكذلك إتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد املرأة ودور اإلسالم في حماية املرأة وحفظ كرامتها 
وفق الكتاب والسنة النبوية والتي تكفل وتصون كرامه املرأة وحقوقها وإفساح 

املجال لها للعمل الشريف وفق الشريعة اإلسالمية.
هـ   1438/05/29 بتاريخ  اجلـــوف(  اجلوف/منطقة  )مدينة  يف  امل�ساركة  عقدت 

املوافق     2017/03/08 م
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  الف�ضل الأول

املخاطبات ال�سادرة والواردة اإىل اجلمعية

اأوًل: املخاطبات ال�سادرة والواردة اإىل املقر الرئي�سي للجمعية يف منطقة الريا�ص

عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

361116معالي وكيل وزارة الداخلية
1035سعادة مديرة خط مساندة الطفل

580سعادة مدير عام ادارة التعليم مبنطقة الرياض
540سعادة مدير إدارة التعليم مبنطقة الرياض

501سعادة املدير التنفيذي ملدينة امللك سعود الطبية بالرياض
4132معالي وكيل إمارة منطقة الرياض

390سعادة مدير ادارة التعليم مبنطقة الرياض
3815سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية للضمان االجتماعي

320سعادة مدير االدارة العامة للحماية االجتماعية
246سعادة مدير عام الشؤون الصحية مبنطقة الرياض

242سعادة رئيسة مجلس ادارة جمعية بنيان اخليرية النسائية للتنمية األسرية
240سعادة مدير املركز الصحي باملرقب

223سعادة مدير اإلدارة العامة للحماية االجتماعية
1920سعادة وكيل إمارة الرياض املساعد للحقوق

1910سعادة رئيس فرع النيابة العامة مبنطقة الرياض
191سعادة مدير املركز الصحي بحي املرقب

181سعادة مديرة جمعية الوفاء اخليرية النسائية مبنطقة الرياض
صاحبة السمو امللكي األميرة / سارة الفيصل بن عبدالعزيز ال سعود رئيسة جمعية 

176النهضة النسائية اخليرية بالرياض

167سعادة رئيس فرع النيابة العامة مبنطقة الرياض
165سعادة وكيل إمارة منطقة مكة املكرمة

صاحب السمو امللكي األمير / محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد 
161نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

141سعادة مدير مستشفى االميان العام
140سعادة رئيس جمعية البر اخليرية بحي معكال والشميسي

131سعادة وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية
131معالي رئيس مجلس ادارة اجلمعية الصحية لرعاية املرضى »عناية«

130سعادة املشرف العام على مدينة امللك سعود الطبية
130سعادة مدير املركز الصحي بحي عتيقه

115سعادة رئيس فرع النيابة العامة مبنطقة الرياض
113سعادة رئيس جمعية البر اخليرية بحي اخلالدية
111سعادة رئيس جميعة البر اخليرية بحي اخلالدية
101سعادة رئيس مجلس ادارة مؤسسة اريس الوقفية

100سعادة رئيس جمعية البر اخليرية مبحافظة خميس مشيط
100سعادة مدير االداره العامه للحمايه االجتماعية



100سعادة مدير مستشفى الوالدة واألطفال مبدينة بريدة
93سعادة وكيل إمارة منطقة جازان

90سعادة مدير مستشفى االرطاوية العام
90سعادة مدير عام فرع األحوال املدنية مبنطقة جازان

90سعادة رئيس جمعية البر اخليرية بحي اجلرادية
90سعادة رئيس جمعية البر اخليرية بحي العزيزية

90سعادة مدير ادارة التعليم باملنطقة الشرقية
82سعادة رئيس جمعية البر اخليرية بحي العود

80سعادة رئيس جمعية البر اخليرية فرع شرق الرياض
80سعادة رئيس شركة سالمة املدن

80سعادة مدير ادارة التعليم مبنطقة جازان
80سعادة مدير فرع جمعية البر اخليرية بشمال الرياض

80سعادة مدير شركة جوهرة الهرم
80سعادة مدير الشؤون الصحية مبنطقة الرياض

80سعادة مدير مستشفى امللك سلمان بن عبدالعزيز
75سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية للرعاية اإلجتماعية و األسرية

73سعادة رئيس جمعية البر اخليرية بحي املرقب واخلالدية
71سعادة رئيس فرع جمعية البر اخليرية بحي الفيصلية

71سعادة مدير سجن امللز العام
71سعادة مدير شركة بندة

71سعادة مدير عام فرع األحوال املدنية مبنطقة الرياض
71سعادة وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للشؤون الفنية

71سعادة وكيل إمارة منطقة الرياض املساعد
70سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية للرعاية االسرية واالجتماعية

70سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية للشؤون العمالية
67سعادة وكيل إمارة منطقة تبوك

66سعادة وكيل إمارة منطقة القصيم
63سعادة وكيل إمارة منطقة عسير

61سعادة وكيل وزارة العمل واالتنمية االجتماعية للشؤون العمالية
61سعادة مدير عام التعليم مبنطقة الرياض

60سعادة مدير جمعية البر اخليرية مبنطقة الرياض فرع معكال والشميسي
60سعادة مدير املستشفى املدني مبحافظة خميس مشيط

60سعادة األمني العام ألوقاف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي
60سعادة رئيس جمعية الراجحي اخليرية

60سعادة رئيس فرع جمعية البر اخليرية بحي الصاحلية
60سعادة رئيس جلنة التسجيل والقبول بإدارة التعليم بالرياض

60سعادة مدير ادارة التعليم مبنطقة عسير
60سعادة مدير ادارة التعليم مبحافظة جده

60سعادة مدير مستشفى االميان مبدينة الرياض
60سعادة مدير فرع جمعية البر اخليرية بحي املعكال والشميسي

54صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض
53سعادة وكيل الوزارة للشؤون التعليميه بوزارة التعليم بالرياض
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52سعادة مدير ادارة جوازات منطقة الرياض
50سعادة مدير املركز الصحي بحي اليمامة

50سعادة مدير املركز الصحي بحي الفيصلية
50سعادة مدير جمعية البر اخليرية فرع جنوب الرياض

50سعادة مدير املوارد البشرية بشركة العثيم
50سعادة مدير املستشفى املركزي مبدينة الدمام
50سعادة مدير املستشفى املركزي مبدينه بريدة

50سعادة مدير جمعية البر اخليرية  يف الرياض يف حي العريجاء
50سعادة مدير جمعية البر اخليرية مبحافظة اخلرج

50سعادة مدير عام فرع األحوال املدنية مبنطقة الرياض
50سعادة مدير إدارة األحوال املدنية مبنطقة جازان

50سعادة مدير إدارة احلماية االجتماعية
50سعادة املدير التنفيذي ملدينة امللك فهد الطبية

50سعادة رئيس جمعية البر اخليرية بحي الربوة والنظيم
50سعادة مدير مستشفى اليمامة بالرياض
50سعادة مدير مستشفى صامطة العام
50سعادة مدير مستشفى صبيا العام

50سعادة مدير مركز صحي عسير بحي اجلرادية
50سعادة مدير مستشفى الدمام املركزي
50سعادة مدير مستشفى الطوال العام

50سعادة مدير مستشفى النساء والوالده مبنطقة أبها
43سعادة مديرة جمعية النهضة النسائية اخليرية

صاحب السمو امللكي األمير / محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد 
42والنائب الثاني ملجلس الوزراء وزير الداخلية

42سعادة مدير ادارة الوافدين مبنطقة الرياض
41سعادة رئيس جمعية البر اخليرية مبحافظة احد املسارحة

40سعادة رئيس جمعية البر اخليرية بحي اليمامة
40سعادة رئيس جمعية انسان لرعاية االيتام مبنطقة الرياض

40سعادة رئيس جمعية البر اخليرية بحي السويدي
40سعادة املشرف على فرع جمعية البر باملرقب

40سعادة امني عام اجلمعية اخليرية الصحية لرعاية املرضى عناية
40سعادة مدير ادارة التعليم مبنطقة القصيم
40سعادة مدير ادارة التعليم مبحافظة اجلبيل

40سعادة مدير إدارة النقل اجلماعي بحي العزيزية مبدينة الرياض
40سعادة مدير إدارة التعليم مبحافظة حفرالباطن
40سعادة مدير فرع األحوال املدنية مبنطقة جازان

40سعادة مدير مؤسسة جوهرة الهرم
40سعادة مدير مجمع امللك سعود الطبي

40سعادة مدير مجموعة النجلني
40سعادة مدير شركة هدمول

40سعادة مدير املوارد البشرية بشركة النجم
40سعادة مدير جمعية البر اخليرية مبحايل عسير
40سعادة مدير جمعية البر اخليرية مبدينة الدمام



40سعادة مدير جمعية إنسان لرعاية االيتام
40سعادة مدير جمعية البركة اخليرية بحي مدينة العمال مبدينة الدمام

40سعادة مدير املركز الصحي بحي العزيزية
40سعادة مدير املركز الصحي بحي اجلرادية
40سعادة وكيل إمارة منطقة املدينة املنورة

40سعادة مدير مستشفى امللك سلمان مبنطقة الرياض
40سعادة مدير مستشفى امللك خالد مبحافظة اخلرج

33سعادة وكيل إمارة املنطقة الشرقية
33سعادة وكيل وزارة اخلدمة املدنية للشؤون التنفيذية

32سعادة وكيل مؤسسة النقد العربي السعودي للشؤون الفنية
32سعادة نائب محافظ املؤسسة العامة للتقاعد لشؤون املتقاعدين

32سعادة مدير ادارة التعليم مبنطقة املدينة املنورة
سعادة رئيس فرع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء واملفرج عنهم واسرهم »تراحم« 

32مبنطقة الرياض
31سعادة رئيس فرع النيابة العامة مبنطقة حائل

31سعادة رئيس مجلس ادارة جمعية بنيان اخليرية النسائية للتنمية األسرية
31سعادة مدير سجن بيشه العام

31سعادة مدير عام الشؤون الصحية مبنطقة جازان
31سعادة مدير فرع جمعية البر اخليرية بحي الفيصلية

31سعادة مدير مكتب التعليم باالرطاوية
31معالي وزير الصحة

30سعادة مدير مستشفى عسير املركزي
30سعادة مدير مستشفى الوالدة واألطفال مبدينة الدمام

30سعادة مدير مستشفى بريدة املركزي
30سعادة مديرة مدرسة االبتدائية اخلامسة للبنات مبحافظة خميس مشيط

30سعادة مدير مستشفى امللك خالد مبحافظة حفر الباطن
30سعادة مدير مستشفى الدوادمي العام

30سعادة مدير مستشفى النساء والوالدة مبدينة بريدة
30سعادة مدير مستشفى النساء والوالدة مبدينه الدمام

30سعادة مدير مستشفى احد املسارحه العام
30سعادة مدير مستشفى اجلبيل العام

30سعادة مدير فرع جمعية البر اخليرية بغرب الرياض
30سعادة مدير مركز صحي العريجاء مبنطقة الرياض
30سعادة مدير عام اإلدارة العامة للحماية االجتماعية

30سعادة مدير شركة ايكيا
30سعادة مدير شرطة منطقة الرياض

30سعادة مدير شركة العيون اليقظة مبدينه الرياض
30سعادة مدير شركة املراعي

30سعادة مدير جميعة البر اخليرية بحي املرقب
30سعادة مدير جمعية البر اخليرية مبحافظة صامطة

30سعادة مدير املركز الصحي بحي اليمامة مبدينة الرياض
30سعادة مدير االدارة العامة للتعليم مبنطقة الرياض
30سعادة مدير املركز الصحي الشمالي بحي النظيم
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30سعادة سفير اجلمهورية اليمنية لدى اململكة
30سعادة عميد القبول والتسجيل يف جامعة امللك فيصل

30سعادة عميد شؤون الطالبات بجامعة األمير ة نورة بن عبد الرحمن
30سعادة رئيس فرع جمعية البر اخليرية بحي العريجاء

30سعادة رئيس مؤسسة الراجحي اخليرية
30سعادة مدير ادارة التوجيه واالرشاد بإدارة التربية والتعليم مبنطقة الرياض

30سعادة مدير ادارة تعليم الكبار مبنطقة الرياض
30سعادة مدير ادارة التعليم مبحافظة اخلرج

30سعادة مدير ادارة التسجيل والقبول بإدارة التعليم بالرياض
30سعادة مدير ادارة التعليم مبحافظة صبيا
30سعادة مدير إدارة التعليم مبحافظة صبيا

30سعادة مدير ادارة التربية والتعليم باملدينة املنورة
30سعادة رئيس جمعية عناية مبنطقة الرياض

30سعادة رئيس جمعية البر اخليرية مبدينة الدمام
30سعادة رئيس جمعية البر اخليرية بحي الفيصلية

30سعادة رئيس جمعية البر اخليرية مبحافظة أبو عريش
30سعادة رئيس جمعية البر اخليرية مبحافظة اجلبيل

30سعادة رئيس جمعية البر اخليرية مبحافظة االرطاوية
30سعادة رئيس جمعية البر اخليرية مبحافظة القويعية
30سعادة رئيس جمعية البر اخليرية مبحافظة املجمعة
30سعادة املشرف العام على مستشفى االميان العام

30سعادة املدير التنفيذي ملجمع األمل للصحة النفسية مبنطقة الرياض
24سعادة وكيل وزارة الشؤون االجتماعية للضمان اإلجتماعي

23سعادة وكيل إمارة منطقة اجلوف
23سعادة محافظ محافظة بيشة

22سعادة رئيس فرع النيابة العامة مبنطقة املدينة املنورة
22سعادة رئيس فرع النيابة العامة بعرعر

22سعادة رئيس دائرة التحقيق واإلدعاء العام مبحافظة بيشة
22سعادة مدير شرطة منطقة القصيم

22سعادة مدير عام الشؤون الصحية باملنطقة الشرقية
21سعادة مدير عام التفتيش املركزي بوزارة الدفاع

21سعادة مدير عام االدارة العامة للخدمات الطبية للقوات املسلحة
21سعادة مدير مركز صحي النهضة واخلليج

21سعادة مدير عام السجون
21سعادة مدير سجن اجلبيل العام

21سعادة رئيس دائرة التحقيق واإلدعاء العام مبحافظة جدة
21سعادة رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام مبحافظة الليث
21سعادة رئيس دائرة التحقيق واإلدعاء العام مبحافظة صبيا

21سعادة رئيس فرع النيابة العامة مبنطقة تبوك
21سعادة األمني العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء واملفرج عنهم واسرهم »تراحم«

21سعادة املدير التنفيذي جلمعية األمير فهد بن سلمان اخليرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي »كالنا«
21سعادة مدير ادارة التعليم مبحافظة عنيزة



21سعادة وكيل إمارة منطقة احلدود الشمالية
21سعادة وكيل إمارة منطقة جنران

21فضيلة رئيس احملكمة العامة مبنطقة جنران
21معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية

20معالي وزير اإلسكان
صاحب السمو األمير الدكتور / فيصل بن عبداهلل املشاري آل سعود الرئيس 

20التنفيذي للمركز الوطني  للقياس والتقومي

صاحب السمو امللكي األمير  محمد بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود ولي ولي العهد 
20والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

20مدير مؤسسة الهدمول
20فضيلة رئيس احملكمة العامة مبحافظة عفيف

20كلية لوريات
صاحب السمو امللكي األمير  / عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ال 

20سعود وزير الداخلية
20سعادة مدير مستشفى بريدة املركزي

20سعادة مدير مستشفى الوالدة واألطفال مبنطقة جنران
20سعادة مدير مستشفى حوطة سدير العام

20سعادة مدير مستشفى خميس مشيط العام
20سعادة مدير مكتب كدل العقاري

20سعادة مدير مستشفى محافظة ضرماء
20سعادة مدير مستشفى محايل عسير
20سعادة مدير مستشفى جنران العام

20سعادة مدير مستوصف السالمة العليا مبحافظة صبيا
20سعادة مدير مستشفى البيضاء العام مبنطقه جازان
20سعادة مدير مستشفى االمام عبدالرحمن الفيصل
20سعادة مدير مستشفى األمير  محمد بن عبدالعزيز

20سعادة مدير مستشفى األمير  محمد بن ناصر مبنطقة جازان
20سعادة مدير مركز طويق الصحي مبنطقة الرياض

20سعادة مدير مركز عتيقة الطبي
20سعادة مدير مركز صحي حي الفيصلية

20سعادة مدير مركز صحي طويق بحي الدخل احملدود
20سعادة مدير مستشفى أحد املسارحة العام مبنطقة جازان

20سعادة مدير مستشفى النساء والوالدة واألطفال مبحافظة حفرالباطن
20سعادة مدير مستشفى امللك عبدالعزيز مبحافظة جدة

20سعادة مدير مستشفى امللك فهد التخصصي مبدينة بريدة
20سعادة مدير مستشفى امللك فهد املركزي بجازان

20سعادة مدير مستشفى امللك فهد مبنطقة املدينة املنورة
20سعادة مدير مستشفى الرس العام

20سعادة مدير مستشفى اخلفجي العام
20سعادة مدير مستشفى امللك خالد بحائل

20سعادة مدير مستشفى امللك سلمان
20سعادة مدير ادارة التعليم مبحافظة شقراء
20سعادة مدير ادارة التعليم مبحافظة صامطة
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20سعادة مدير ادارة التعليم مبحافظة خميس مشيط
20سعادة مدير ادارة التعليم  مبحافظة صبيا

20سعادة مدير ادارة التعليم مبحافظة البكيرية
20سعادة مدير ادارة التعليم مبدينة الدمام
20سعادة مدير ادارة التعليم مبدينة بريدة
20سعادة مدير ادارة التعليم مبدينة جازان

20سعادة مدير ادارة التربية والتعليم مبحافظة الدوادمي
20سعادة مدير ادارة التربية والتعليم باخلرج

20سعادة مدير ادارة التربية والتعليم مبنطقة القصيم
20سعادة مدير ادارة التربية والتعليم مبنطقة عسير

20سعادة محافظ محافظة سراة عبيده
20سعادة رئيس فرع النيابة العامة مبحافظة جده

20سعادة رئيس فرع جمعية البر اخليرية بحي العود
20سعادة رئيس فرع جمعية البر اخليرية بحي املوسم

20سعادة رئيس فرع هئية التحقيق واالدعاء العام مبنطقة جازان
20سعادة رئيس مجلس ادارة اجلمعية اخليرية مبحافظة حفرالباطن

20سعادة رئيس مجلس ادارة جمعية البر اخليرية ببريدة
20سعادة محافظ محافظة الدوادمي

20سعادة عميد شؤون القبول والتسجيل بجامعة امللك سعود
20سعادة رئيسة جمعية فتاة اخلليج اخليرية مبدينة اخلبر

20سعادة عميد جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية للقبول والتسجيل
20سعادة عميد القبول والتسجيل يف الكلية التقنية

20سعادة املدير التنفيذي لشركة بنده
20سعادة املشرف العام التنفيذي ملدينة امللك سعود الطبية

20سعادة املشرف العام على مستشفى عسير املركزي
20سعادة املشرف على فرع جمعية الوفاء اخليرية

20سعادة املفوض السامي لالمم املتحدة لشؤون الالجئني باململكة
20سعادة رئيس جمعية البر اخليرية باالرطاوية

20سعادة املشرف العام على مستشفى ابو عريش العام
20سعادة رئيس فرع جمعية البر اخليرية باملنطقة الشرقية

20سعادة رئيس دائرة النيابة العامة مبحافظة بيشة
20سعادة رئيس جمعية البر اخليرية مبدينة بريدة

20سعادة رئيس جمعية البر اخليرية مبحافظة صامطة
20سعادة رئيس جمعية البر اخليرية مبحافظة املزاحمية

20سعادة رئيس جمعية البر اخليرية مبحافظة بيش
20سعادة رئيس جمعية البر اخليرية مبحافظة اخلرج

20سعادة رئيس جمعية البر اخليرية بحي الشفاء
20سعادة رئيس جمعية البر اخليرية بحي احلائر

20سعادة مدير بلدية عتيقة
20سعادة مدير جميعة البر اخليرية بحي العود

20سعادة مدير جمعية البر اخليرية مبحافظة صبيا
20سعادة مدير جمعية البر اخليرية مبحافظة ضرماء



20سعادة مدير جمعية البر اخليرية مبحافظة عنك
20سعادة مدير جمعية البر اخليرية بحي البديعه مبنطقة الرياض

20سعادة مدير جمعية البر اخليرية بحي اجلرادية
20سعادة مدير جمعية البر اخليرية بحي الشفاء
20سعادة مدير جمعية البر اخليرية بحي العزيزية

20سعادة مدير جمعية البر اخليرية بساجر
20سعادة مدير اإلدارة العامة للحماية اإلجتماعية باملنطقة الشرقية

20سعادة مدير اصالحية احلائر
20سعادة مدير املركز الصحي بحي املوسم

20سعادة مدير املستشفى العام مبحافظة صبياء
20سعادة مدير املستشفى العام مبحايل عسير

20سعادة مدير املركز الصحي بحي قرطبة مبدينة الرياض
20سعادة مدير املركز الصحي بحي منفوحة

20سعادة مدير اجلمعية اخليرية مبحافظة خميس مشيط
20سعادة مدير املركز الصحي بحي الدار البيضاء

20سعادة مدير املركز الصحي بحي السويدي
20سعادة مدير الشؤون الصحية مبحافظة حفر الباطن

20سعادة مدير املركز الصحي بحي الصاحلية
20سعادة مدير عام موسسة شمس الضياء للتجاره

20سعادة مدير فرع جمعية البر اخليرية مبحافظة جده
20سعادة مدير فرع جمعية البر بشمال الرياض

20سعادة مدير فرع جميعة البر اخليرية بحي معكال والشميسي
20سعادة مدير مركز صحي حي الثغر

20سعادة مدير مركز صحي حي اخلالدية مبحافظة اخلرج
20سعادة مدير مدينة امللك سعود الطبية
20سعادة مدير مدينة امللك فهد الطبية

20سعادة مدير مركز الرعاية الصحية األولية  بحي منفوحه
20سعادة مدير عام األحوال املدنية مبنطقة جازان

20سعادة مدير عام التعليم مبحافظة خميس مشيط
20سعادة مدير عام ادارة التعليم مبنطقة جازان

20سعادة مدير عام األحوال املدنية مبنطقة جازان
20سعادة مدير شركة السياج
20سعادة مدير شركة كاسيل

20سعادة مدير شركة مجموعة ايوان
20سعادة مدير شركة النصبان

20سعادة مدير جميعة البر اخليرية مبحافظة ابو عريش
20سعادة مدير شركة امن وائتمان

13معالي وكيل وزارة الداخلية لالحوال املدينة
12معالي مدير جامعة احلدود الشمالية مبحافظة رفحاء

12معالي وكيل إمارة منطقة الرياض املكلف
12سعادة مدير جوازات منطقة  الرياض
12سعادة مدير جوازات منطقة جازان
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12سعادة رئيس جمعية البر اخليرية بحي املرقب
12سعادة مدير ادارة الوافدين بحي الشميسي مبنطقة الرياض

11سعادة مدير ادارة جوازات محافظة حفر الباطن
11سعادة مدير ادارة الوافدين مبنطقة عسير
11سعادة مدير ادارة التعليم مبحافظة الطائف

11سعادة عميد القبول والتسجيل يف جامعة الدمام
11سعادة سفير مملكة البحرين لدى اململكة العربية السعودية

11سعادة عميد عمادة القبول والتسجيل بجامعة ام القرى
11سعادة محافظ محافظة العال

11سعادة محافظ محافظة اخلفجي
11سعادة رئيس فرع النيابة العامة مبنطقة تبوك

11سعادة رئيس فرع النيابة العامة مبحافظة املجمعة
11سعادة رئيس جمعية البر اخليرية مبحافظة جدة

11سعادة رئيس جمعية البر اخليرية مبحافظة شرورة
11سعادة رئيس دائرة التحقيق واإلدعاء العام مبحافظة القويعية

11سعادة رئيس الهيئة الطبية العليا
11سعادة أمني امانه محافظة االحساء

11سعادة رئيس بلدية محافظة املزاحمية
11سعادة رئيس جمعية البر اخليرية بحي السويدي الغربي

11سعادة امني أمانة منطقة احلدود الشمالية
11سعادة دائرة التحقيق واالدعاء العام مبحافظة حوطة بني متيم

11سعادة املدير التنفيذي ملستشفى االمل للصحة النفسية
11سعادة مدير دار املالحظة االجتماعية مبنطقة جازان

11سعادة مدير سجن محافظة املجمعة العام
11سعادة مدير سجن محافظة بيشة

11سعادة مدير السجن العام مبنطقة جنران
11سعادة مدير ادارة جوازات منطقة املدينة املنورة

11سعادة مدير اإلدارة العامة لألسواق والراحة والسالمة بامانه منطقة الرياض
11سعادة مدير االدارة العامة للحماية االجتماعية مبنطقة الباحة
11سعادة مدير االدارة العامة للحماية االجتماعية مبنطقة تبوك

11سعادة مدير شرطة احلدود الشمالية
11سعادة مدير شركة أرامكوالعمال اخلليج باخلفجي

11سعادة مدير عام اإلدارة العامة للمرور
11سعادة مدير عام االدارة العامة للمستشفيات

11سعادة مدير عام الشؤون الصحية مبحافظة الطائف
11سعادة مدير عام املديرية العامة للجوازات

11سعادة مدير قسم شرطة املطار
11معالي مدير جامعة شقراء مبحافظة شقراء

11معالي مدير عام املباحث العامه
11معالي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

11معالي وزير التجارة واالستثمار
11معالي وزير الصحة رئيس مجلس األمناء بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية



11سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية
11سفير اململكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية

11سعادة وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البعثات
11سعادة وكيل إمارة منطقة مكة املكرمة للشؤون التنموية
11سعادة وكيل وزارة االسكان لألراضي والتنظيم اإلسكاني

11مدير مستشفى امللك عبداهلل مبكة املكرمة
11معالي رئيس محكمة االستئناف اإلدارية مبنطقة الرياض

11معالي رئيس محكمة االستئناف بالرياض
11معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق

11صاحب السمو امللكي أمير  منطقة الرياض
11صاحب السمو وكيل إمارة منطقة مكة املكرمة املساعد للحقوق

11فضيلة رئيس احملكمة العامة مبحافظة الرس
11سعادة مدير مستشفى الهيئة امللكية للجبيل وينبع مبحافظة اجلبيل

11سعادة مدير مستشفى االمل للصحة النفسية بالرياض
11سعادة مدير مكتب مكافحة التسول بالرياض

11سعادة مدير مستشفى قوى األمن مبنطقة الرياض
11سعادة وكيل إمارة منطقة جازان املساعد للحقوق

11سعادة وكيل إمارة جازان
11سعادة مدير مكتب األحوال املدنية مبحافظة حفر الباطن

11سعادة مساعد مدير عام التعليم مبنطقة الرياض للشؤون التعليمية
10سعادة مستشفى سليمان احلبيب

10سعادة مير مستشفى اليمامة
10سعادة نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

10سعادة وكيل الوزارة للتعليم االهلي
10سعادة مديرة روضة االولى باالرطاوية

10سعادة مديرة مدارس جسور املعرفة العالية
10سعادة مديرة مدرسة الثانية والثالثون لتحفيظ القران الكرمي مبنطقة الرياض

10سعادة مديرة مدرسة روضة الفيصلية بحي الفيصلية مبدينة الرياض
10سعادة مديرة مدرسة رويال العاملية

10سعادة مديرة معهد مستقبل املعرفة العالي النسائي للتدريب
10سعادة مديرجمعية البر اخليرية بجده

10سعادة وكيل إمارة منطقة الباحة
10سعادة وكيل إمارة منطقة الرياض

10سعادة مدير مستشفى محافظة أحد رفيدة
10سعادة مدير مستشفى محافظة شقراء العام
10سعادة مدير مستشفى محافظة صامطة العام

10سعادة مدير مستشفى شرق محافظة جدة
10سعادة مدير مستشفى شقراء العام

10سعادة مدير مستشفى اليمامة للنساء والوالدة واألطفال
10سعادة مدير مستشفى بيش العام

10سعادة مدير مستشفى حفر الباطن العام
10سعادة مدير نادي الفيصلي مبحافظة املجمعة
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10سعادة مديرة املدرسة االبتدائية 125 للبنات باملدينة املنورة
10سعادة مديرة املدرسة االول لتحفيظ القران الكرمي بأحد املسارحة

10سعادة مدير مكتب التعليم مبحافظة أحد املسارحة واحلرث
10سعادة مدير مكتب العمل مبنطقة الرياض

10سعادة مدير مكتب قرارك اليوم لالستقدام مبحافظة اخلرج
10سعادة مدير مستوصف العزيزية الطبي مبحافظة جدة
10سعادة مدير مستوصف النهضة الطبي مبدينة الرياض

10سعادة مدير مستوصف حراء الطبي بحي البديعة
10سعادة مدير مستوصف هجرة السفانية واخلفجي
10سعادة مدير مستوصف الروابي مبنطقة القصيم

10سعادة مدير مستشفى محافظة محايل عسير العام
10سعادة مدير مستشفى األمير  سلمان بن عبدالعزيز

10سعادة مدير مستشفى االنصار باملدينة املنورة
10سعادة مدير مستشفى االميان الطبي

10سعادة مدير مستشفى الثغر مبحافظة جدة
10سعادة مدير مستشفى احلرث العام

10سعادة مدير مستشفى احلمادي الطبي مبدينة الرياض
10سعادة مدير مستشفى البرج الطبي مبدينة الدمام

10سعادة مدير مستشفى البكيريه العام
10سعادة مدير مستشفى ابو عريش العام

10سعادة مدير مستشفى احد العام مبنطقة املدينة املنورة
10سعادة مدير مركز صحي عتيقه مبنطقة الرياض

10سعادة مدير مستشفى االسياح العام مبحافظة االسياح
10سعادة مدير مستشفى األطفال مبحاظة الطائف
10سعادة مدير مستشفى األطفال للنساء والوالدة

10سعادة مدير مركز صحي شرق الباطن مبحافظة حفرالباطن
10سعادة مدير مركز صحي شرق الرياض

10سعادة مدير مركز صحي طويق الغربي بالرياض
10سعادة مدير مستشفى  امللك عبدالعزيز التخصصي مبحافظة الطائف

10سعادة مدير مستشفى أحد املسارحة
10سعادة مدير مستشفى الوالدة واألطفال مبكة املكرمة
10سعادة مدير مستشفى الوالدة واألطفال باملدينة املنورة

10سعادة مدير مستشفى امللك فيصل التخصصي بالرياض
10سعادة مدير مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز االبحاث بالرياض

10سعادة مدير مستشفى امللك فيصل بالطائف
10سعادة مدير مستشفى امليقات العام باملدينة املنورة
10سعادة مدير مستشفى امللك فهد مبحافظة جده
10سعادة مدير مستشفى امللك فهد مبدينة بريدة

10سعادة مدير مستشفى امللك عبد العزيز مبحافظة جدة
10سعادة مدير مستشفى امللك عبدالعزيز بحي الزاهر مبحافظة جدة

10سعادة مدير مستشفى اخلوبة العام
10سعادة مدير مستشفى الدكتور سليمان احلبيب فرع حي العليا



10سعادة مدير مستشفى امللك خالد مبنطقة جنران
10سعادة مدير مستشفى الرفيعه العام بالصمان

10سعادة مدير مستشفى الصحة النفسية مبنطقة جنران
10سعادة مدير مستشفى العام مبحافظة ابو عريش

10سعادة مدير مستشفى املدني العام
10سعادة مدير مستشفى امللك خالد التخصصي للعيون

10فضيلة رئيس احملكمة العامة مبحافظة العال
10فضيلة رئيس مجلس ادارة جمعية البر اخليرية مبدينة بريدة
10فضيلة رئيس محكمة األحوال الشخصية مبنطقة الرياض

10صاحب السمو امللكي محافظ محافظة جدة
10صاحب السمو محافظ محافظة املجمعة

10صاحب السمو امللكي األمير  مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز
10صاحبة السمو امللكي األميرة / فهدة بنت حسني العذل رئيسة اللجنة االجتماعية للمرأة والطفل

10فضيلة رئيس التفتيش القضائي باملجلس األعلى للقضاء
10فضيلة رئيس احملكمة اجلزائية بالرياض

10معالي محافظ محافظة الطائف
10معالي مدير االمن العام

10مدير مكتب التعليم مبحافظة اخلفجي
10مدير مرور غرب الرياض

10مؤسسة صالح الدخيل للعقارات واملقاوالت بالبكيرية
10مدير جمعية الوفاء اخليرية
10مدير مؤسسة أمن وأمان

10فضيلة رئيس احملكمة العامة مبنطقة تبوك
10فضيلة رئيس محمكة األحوال الشخصية بالرياض

10فضيلة رئيس مستودع املدينة املنورة اخليري
10كلية التقنية بجازان

10سعادة وكيل وزارة التجارة واالستثمار حلماية املستهلك
10سعادة وكيل امني منطقة الرياض لشؤون بلدية منطقة الرياض

10سعادة وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للشؤون الرقابية
10سعادة وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية

10شركة التاج الذهبي
10شركة ربيعة والنصار

صاحب السمو امللكي األمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير اململكة العربية 
10السعودية لدى الواليات املتحدة االمريكية

10صاحب السمو امللكي األمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة جازان
10صاحب السمو امللكي األمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ال سعود أمير  منطقه جنران

10صاحب السمو امللكي األمير  فيصل بن سلمان ال سعود
10صاحب السمو امللكي األمير  محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

10معالي مدير جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
10معالي وزير النقل
10وزارة الداخلية
10وزارة العدل
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10معالي رئيس املؤسسة اخليرية اخاء لرعاية االيتام مبنطقة الرياض
10سعادة مدير كلية الرياض لطب االسنان

10سعادة مدير مؤسسة الشرقية للطباعة والصحافة واالعالم مبدينة الدمام
10سعادة مدير مؤسسة والدة األمير ثامر آل سعود

10سعادة مدير فرع جميعه البر بشمال الرياض
10سعادة مدير فرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية باملنطقة الشرقية

10سعادة مدير فرع جمعية الفاروق اخليرية بحي الفيصلية
10سعادة مدير فرع جمعية البر بحي الروضة واجلنادرية

10سعادة مدير عام مكتب العمل مبنطقة الرياض
10سعادة مدير فرع جمعية البر اخليرية بحي البديعة
10سعادة مدير فرع األحوال املدنية مبحافظة صامطة
10سعادة مدير عام فرع األحوال املدنية مبنطقة عسير

10سعادة مدير عام مركز الرواد التخصصي
10سعادة مدير عام مستشفى االمام عبد الرحمن الفيصل
10سعادة مدير عام مستشفى امللك فهد اجلامعي باخلبر

10سعادة مدير عام مستشفى بريدة التخصصي
10سعادة مدير عام مستشفى حراء العام مبنطقة مكة املكرمة

10سعادة مدير عام مستشفى محافظة خميس مشيط
10سعادة مدير عام فرع األحوال املدنية مبحافظة جدة

10سعادة مدير عام فرع وزارة الشؤون االسالمية واالوقاف
10سعادة مدير عام مدارس الكون املطورة العاملية
10سعادة مدير مركز الرعاية الصحية بحي املرقب

10سعادة مدير مركز الرعاية الصحية مبحافظة العيدابي
10سعادة مدير مركز املرقاب الطبي مبنطقة الرياض

10سعادة مدير مركز املرقب الصحي
10سعادة مدير مركز الهرم التجاري

10سعادة مدير مركز اخلليج الصحي بحي اخلليج
10سعادة مدير مركز الرعاية األولية بحي الشفاء

10سعادة مدير مركز الرعاية األولية بحي طويق مبدينه الرياض
10سعادة مدير مركز الرعاية األولية  بالدار البيضاء
10سعادة مدير مركز الرعاية الصحية أحد رفيدة

10سعادة مدير مركز الرعاية الصحية األولية بالعز مبحافظة أحد املسارحة
10سعادة مدير مركز الرعاية الصحية األولية مبنفوحة القدمية

10سعادة مدير مركز صحي حي الديرة مبنطقة الرياض
10سعادة مدير مركز صحي الوشحاء مبحافظة الطائف
10سعادة مدير مركز صحي القويعية مبحافظة القويعية

10سعادة مدير مركز صحي املرقب مبدينة الرياض
10سعادة مدير مركز شرطة احلائر

10سعادة مدير مدرسة اجمل بداياتي االبتدائية االهلية
10سعادة مدير مدرسة االمام احمد بن حنبل االبتدائية بنجران

10سعادة مدير مدرسة عبداحلميد الكاتب االبتدائية )بنني(
10سعادة مدير مدينة األمير سلطان للخدمات اإلنسانية بالرياض



10سعادة مدير مركز شرطة الشمالية مبدينة الدمام
10سعادة مدير مركز شرطة العزيزية

10سعادة مدير مركز شرطة القراره بالعاصمه املقدسه
10سعادة مدير مركز شرطة امللز
10سعادة مدير مركز شرطة املنار

10سعادة مدير مركز صحي االرطاوية
10سعادة مدير عام بنك التنمية االجتماعية
10سعادة مدير عام جوازات منطقة الرياض

10سعادة مدير عام شركة العيسائي
10سعادة مدير عام شركة القوة الشاملة

10سعادة مدير عام شركة النجلني للحراسات االمنية
10سعادة مدير عام شركة امن وامان

10سعادة مدير عام شركة تواجد
10سعادة مدير عام شركة جنا
10سعادة مدير عام شركة رنا

10سعادة مدير عام شركة سياج للحرسات االمنية
10سعادة مدير عام شركة وقاية وطن

10سعادة مدير عام صندوق التنمية الزراعية
10سعادة مدير عام الشؤون الصحية مبنطقة احلدود الشمالية

10سعادة مدير عام الشركة املتحدة لصناعات الكرتون
10سعادة مدير عام اجلمعية اخليرية لرعاية االيتام »إنسان«

10سعادة مدير عام اجلوازات مبنطقة الرياض
10سعادة مدير عام احلقوق التامينية يف املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
10سعادة مدير عام الرعاية األولية  باملديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض

10سعادة مدير عام التأمينات االجتماعية مبنطقة حائل
10سعادة مدير عام التعليم باملنطقة الشرقية
10سعادة مدير عام التعليم مبحافظة جده

10سعادة مدير عام االدارة العامة للعالقات الوظيفية بوزارة اخلدمة املدنية
10سعادة مدير شعبة سجن امللز مبدينة الرياض
10سعادة مدير شعبة سجن امللز قسم النساء
10سعادة مدير شعبة متابعة الوافدين بالنظيم

10سعادة مدير شركة اسماعيل بن داوود
10سعادة مدير شركة البرق الذهبي مبدينه الدمام

10سعادة مدير شركة التركيبات املتخصصة
10سعادة مدير شركة اجلزيرة
10سعادة مدير شركة اخلليوي

10سعادة مدير شركة السراج للحراسات االمنية
10سعادة مدير شرطة محافظة اجلبيل

10سعادة مدير شركة الشرقية الغربية هايبر ماركت
10سعادة مدير شركة أمناء

10سعادة مدير شركة ابناء اخلليوي
10سعادة مدير شركة املنيع

10سعادة مدير شركة القصر مول
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10سعادة مدير شركة الكاشف
10سعادة مدير شركة الهاريف نيكلز

10سعادة مدير شركة الوحدات اخلاصه
10سعادة مدير شركة ركن الكتيبة
10سعادة مدير شركة ساهر الثرياء

10سعادة مدير شركة سيف األمن احملدودة
10سعادة مدير شركة عبداهلل سعيد بن زقر احملدوده

10سعادة مدير شركة مصدر احلياة
10سعادة مدير شركة معادن
10سعادة مدير شركة نسما

10سعادة مدير شركة ماجد الفواز وشركائه
10سعادة مدير شركة ماجد الفوزان واوالده

10سعادة مدير االدارة العامة للهيئات الطبية وامللحقيات الصحية
10سعادة مدير االدارة العامه للحدائق بامانه منطقه الرياض

10سعادة مدير االدارة العامه للحماية االجتماعية مبحافظة حفر الباطن
10سعادة مدير اإلدارة العامة للتربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة

10سعادة مدير ادارة شعبة توقيف النساء بحي النظيم
10سعادة مدير األحوال املدنية مبحافظة جدة

10سعادة مدير األحوال املدنية مبحافظة صامطة
10سعادة مدير األحوال املدنية مبدينة الرياض

10سعادة مدير االدارة العامة لدار الرعاية االجتماعية للمسنات بالرياض
10سعادة مدير االدارة العامة للتاشيرات بوزارة اخلارجية

10سعادة مدير املركز الصحي بابو حجر مبحافظة صامطة
10سعادة مدير املركز الصحي باحلارة الشرقية باملدينة املنورة

10سعادة مدير املركز الصحي باحلاير
10سعادة مدير املركز الصحي بالدريعية مبحافظة صامطة

10سعادة مدير املركز الصحي بالراحه
10سعادة مدير املركز الصحي بحي أم احلمام

10سعادة مدير املركز الصحي بحي البدر مبدينة الدمام
10سعادة مدير املركز الصحي بحي التلعة مبنطقة املدينة املنورة

10سعادة مدير الشركة العاملية للحراسات األمنية
10سعادة مدير القطاع الصحي مبحافظة احد املسارحه
10سعادة مدير املركز الصحي » شبرا« بحي السويدي

10سعادة مدير املركز الصحي اجلبيل الوسط مبحافظة اجلبيل
10سعادة مدير التعليم مبحافظة القويعية
10سعادة مدير املركز الصحي بحي الشفاء

10سعادة مدير املركز الصحي بحي اجلنادريه
10سعادة مدير املركز الصحي بحي احلائر

10سعادة مدير املركز الصحي بحي اخلالديه مبحافظة صبيا
10سعادة مدير املركز الصحي بحي العجيلية مبدينة الرياض
10سعادة مدير املركز الصحي بحي العريجاء مبدينه الرياض

10سعادة مدير املركز الصحي بحي العزيز مبحافظة حفر الباطن



10سعادة مدير املركز الصحي بحي القادسية
10سعادة مدير املركز الصحي بحي املجديره مبحافظة صبيا

10سعادة مدير املركز الصحي مبحافظة اجلبيل
10سعادة مدير املركز الصحي مبحافظة صامطة

10سعادة مدير املركز الصحي مبدينة الدمام
10سعادة مدير املركز الصحي يف ابو حجر االعلى مبحافظة صامطة

10سعادة مدير املستشفى العام باحد املسارحة
10سعادة مدير املستشفى العام للنساء والوالدة مبحافظة خميس مشيط

10سعادة مدير املستشفى املدني للنساء والوالدة واألطفال مبحافظة خميس مشيط
10سعادة مدير املركز الصحي بحي الهاللية بالبكيرية

10سعادة مدير املركز الصحي بحي ثغره
10سعادة مدير شؤون املوظفني بوزارة الداخلية

10سعادة مدير سجن الرس العام
10سعادة مدير جميعة البر اخليرية بحي منفوحة

10سعادة مدير جميعة البر اخليرية مبحافظة أحد املسارحه
10سعادة مدير جميعة البر اخليرية بحي اخلالدية مبنطقة الرياض

10سعادة مدير جميعة البر اخليرية بحي السويدي
10سعادة مدير جمعية البر اخليرية مبحافظة عنيزه

10سعادة مدير جمعية البر اخليرية بحي املناخ
10سعادة مدير جمعية البر اخليرية بحي عتيقة
10سعادة مدير جمعية البر اخليرية بحي غبيرة

10سعادة مدير جمعية البر اخليرية مبحافظة ضمد
10سعادة مدير جمعية البر اخليرية مبدينة الرياض

10سعادة مدير جمعية البر اخليرية حي اخلالدية والصاحلية
10سعادة مدير جمعية البر اخليرية يف الرياض فرع حي الربوة
10سعادة مدير جمعية البر اخليرية يف الرياض فرع حي الشفاء

10سعادة مدير جمعية البر اخليرية يف الرياض فرع حي الفيصلية
10سعادة مدير جمعية البر فرع العزيزية بالرياض

10سعادة مدير جمعية البر اخليرية مبحافظة أبو عريش
10سعادة مدير جمعية البر اخليرية مبحافظة احد السارحه

10سعادة مدير جمعية البر اخليرية مبحافظة البدائع
10سعادة مدير جمعية البر اخليرية مبحافظة البكيرية
10سعادة مدير جمعية البر اخليرية مبحافظة الدوامي
10سعادة مدير جمعية البر اخليرية مبحافظة القويعية
10سعادة مدير جمعية البر اخليرية مبحافظة املجمعة
10سعادة مدير جمعية البر اخليرية مبحافظة تثليث
10سعادة مدير جمعية البر اخليرية مبحافظة جده
10سعادة مدير جمعية البر اخليرية مبحافظة رماح
10سعادة مدير جمعية البر اخليرية مبحافظة شقراء

10سعادة مدير جمعية البر اخليرية بحي الروابي مبدينة الرياض
10سعادة مدير جمعية البر اخليرية بحي السويدي

10سعادة مدير جمعية البر اخليرية باملزاحمية
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10سعادة مدير جمعية البر اخليرية بحي البادية
10سعادة مدير املوارد البشرية بشركة اجلريسي

10سعادة مدير املوارد البشرية بشركة الوحدات اخلاصة
10سعادة مدير املوارد البشرية بشركة راشد التضامنية

10سعادة مدير املوارد البشرية بشركة زيد احلسني
10سعادة مدير املوارد البشرية مبؤسسة االشعاع مبحافظة جده

10سعادة مدير املوارد البشرية مبصنع شركة دمية
10سعادة مدير املوارد البشرية يف مستشفى احلياة الوطني

10سعادة مدير بلدية املسفلة مبنطقة مكة املكرمة
10سعادة املدير التنفيذي ملستشفى امللك خالد اجلامعي بالرياض

10سعادة املدير التنفيذي ملستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز االبحاث
10سعادة املدير الطبي مبستشفى امللك خالد اجلامعي

10سعادة املدير العام جلمعية البر اخليرية فرع مكة املكرمة
10سعادة املدير العام جلمعية مناء اخليرية مبنطقة مكة املكرمة

10سعادة املدير العام لالدارة العامة للجمعيات اخليرية لتحفيظ القران الكرمي
سعادة املدير العام لالدارة العامة للجمعيات اخليرية لتحفيظ القران الكرمي بوزارة 

10الشؤون االسالمية واالوقاف والدعوة واالرشاد

10سعادة املدير الفني للفئات السنية بنادي الهالل السعودي
10سعادة املديرة التنفيذية جلمعية مودة اخليرية للحد من الطالق واثاره

10سعادة االمني العام ملؤسسة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لوالديه لالسكان التنموي
10سعادة الرئيس التنفيذي لشركة السدحاني

10سعادة الرئيس التنفيذي لشركة اميانتيت العربيه السعوديه
10سعادة الشيخ مهدي احمد حكمي
10سعادة املدير االقليمي لبنك ساب

10سعادة املدير التنفيذي ملجمع امللك عبداهلل الطبي مبحافظة جدة
10سعادة املدير التنفيذي ملدينة األمير  سلطان الطبية العسكرية

10سعادة املدير التنفيذي ملدينة األمير  سلطان للخدمات االنسانية
10سعادة األمني العام جلمعية األطفال املعاقني

10جامعة األمير  سطام بن عبدالعزيز
10جمعية البر اخليريه بالرفيعه

10رئيس مجلس ادارة جمعية مودة اخليرية للحد من الطالق واثاره
10األمني العام مؤسسة الوليد لألنسانية

10االمام محمد بن سعود االسالمية للشؤون التعليمية واالكادميية
10السادة شركة العزيزية بنده املتحده

10السادة شركة خيرين القابضة للعقارات
10السادة شركة سياج الوطن للحراسات االمنية

10الساده شركة هايبر ماركت املدينة
10السـاده مصرف الراجحي املقر الرئيسي

10الشيخ محمد قاسم كحل
10املكرم الشيخ محمد بن مانع بن سبتي شيخ قبيلة االساعدة ــ عتيبة

10املكرم الشيخ مشعل بن ثامر الوجعان
10الهئة السعودية للتخصصات الصحية



10سعادة رئيس ادارة مؤسسة األمير ه العنود اخليرية
10سعادة رئيس اجلمعية اخليرية لرعاية األسر السعودية يف اخلارج اواصر

10سعادة رئيس اجلمعية النسائية اخليرية بحي الفيصلية
10سعادة املشرف على جناح إمارة منطقة جازان مبهرجان اجلنادرية

10سعادة املشرف على فرع اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان مبنطقة جازان
10سعادة املشرف على فرع اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان مبنطقة عسير

10سعادة املشرف على فرع اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان مبنطقة مكة املكرمة
10سعادة املشرف العام عل مستشفى امللك سلمان بن عبدالعزيز

10سعادة املشرف العام على اإلدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية
10سعادة املدير التنفيذي للمدينة الطبيه بجامعة امللك سعود

10سعادة رئيس جمعية البر اخليرية باحلرث
10سعادة رئيس جمعية البر اخليرية بجده

10سعادة رئيس جمعية البر اخليرية بحي البطحاء
10سعادة رئيس الهيئة العليا لتسوية اخلالفات العمالية

10سعادة رئيس الهيئة العليا لتسوية اخلالفات العمالية بالرياض
10سعادة رئيس املجلس التنفيذي جلمعية حماية املستهلك

10سعادة رئيس النيابة العامة مبحافظة احلساء
10سعادة رئيس النيابة العامة مبنطقة جازان

10سعادة رئيس جمعية خيركم لتحفيظ القران الكرمي
10سعادة رئيس جميعة البر اخليرية بحي املرقب

10سعادة رئيس جميعة البر اخليرية مبحافظة صامطة
10سعادة رئيس دائرة التحقيق واإلدعاء العام مبحافظة الطائف

10سعادة رئيس جمعية البر اخليرية مبحافظة صبيا
10سعادة رئيس جمعية املكفوفني اخليرية مبنطقة الرياض

10سعادة رئيس جمعية البر اخليرية مبنطقة القصيم
10سعادة رئيس جمعية البر اخليرية مبنطقة جنران

10سعادة رئيس دائرة النيابة العامة مبحافظة حفر الباطن
10سعادة رئيس شركة النهضة الطبية

10سعادة رئيس فرع النيابة العامة مبدينة عرعر
10سعادة رئيس فرع النيابة العامة مبنطقة القصيم

10سعادة رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام مبحافظة االحساء
10سعادة رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام مبحافظة اخلرج
10سعادة رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام مبحافظة اخلرمة

10سعادة رئيس دائرة الرقابة عاى السجون بفرع النيابة العامة مبنطقة الرياض
10سعادة رئيس دائرة التحقيق واإلدعاء العام مبحافظة حفر الباطن

10سعادة رئيس جمعية البر اخليرية مبحافظة االسياح
10سعادة رئيس جمعية البر اخليرية مبحافظة االحساء
10سعادة رئيس جمعية البر اخليرية مبحافظة الرس

10سعادة رئيس جمعية البر اخليرية مبحافظة العيدابي
10سعادة رئيس جمعية البر اخليرية بحي منفوحة
10سعادة رئيس جمعية البر اخليرية بحي عتيقه
10سعادة رئيس جمعية البر اخليرية بحي العليا
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10سعادة رئيس جمعية البر اخليرية بحي الغنامية
10سعادة رئيس جمعية البر اخليرية بحي الفايزية مبدينه بريدة

10سعادة رئيس جمعية البر اخليرية بحي الفيحا  
10سعادة رئيس فرع النيابة العامة مبحافظة حفر الباطن

10سعادة رئيس فرع النيابة العامة مبنطقة الباحة
10سعادة رئيس فرع النيابة العامة مبحافظة االحساء
10سعادة رئيس فرع النيابة العامة  مبنطقة جنران
10سعادة رئيس فرع جمعية البر اخليرية مبركز قنا

10سعادة رئيس فرع شركة عبداللطيف جميل
10سعادة رئيس مؤسسة ضفة القارات مبدينة الرياض
10سعادة رئيس مجلس إدارة مؤسسة أريس الوقفية

10سعادة رئيس مجلس ادارة اجلمعية اخليرية مبحافظة الدوادمي
10سعادة رئيس مجلس ادارة جمعية البر اخليرية بحفر الباطن

10سعادة رئيس مجلس ادارة جمعية البر اخليرية مبحافظة العارضة بجازان
10سعادة رئيس مجلس ادارة جمعية الطائف اخليرية

10سعادة رئيس مجلس ادارة جمعية البر اخليرية بالشميسي
10سعادة رئيس جلنة التسجيل والقبول بادارة التعليم مبدينة الدمام

10سعادة محافظ محافظة بالقرن مبنطقة عسير
10سعادة محافظ محافظة خميس مشيط

10سعادة عميدة القبول والتسجيل بجامعة األمير ة نورة
10سعادة قائد الكتيبة الثانية عشر باحلرس الوطني بالطائف

10سعادة عميد القبول والتسجيل يف جامعة منطقة حائل
10سعادة عميد القبول والتسجيل بجامعة القصيم

10سعادة عميد القبول والتسجيل بكلية الشريعة باالحساء
10سعادة سفير اجلمهورية العربية املصرية

10سعادة سفير اجلمهورية اللبنانية باململكة العربية السعودية
10سعادة سفير دولة فلسطني باململكة العربية السعودية
10سعادة سفير دولة قطر لدى اململكة العربية السعودية

10سعادة سفير اململكة البريطانية املتحدة باململكة العربية السعودية
10سعادة سفير جمهورية مصر  العربية باململكة العربية السعودية

10سعادة سفير خادم احلرمني الشريفني لدى دولة الكويت
10سعادة رئيسة جمعية اجلنوب اخليرية النسائية بأبها

10سعادة رئيس مدينة امللك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني
10سعادة مدير ادارة التعليم مبحافظة القويعية

10سعادة مدير ادارة التعليم مبحافظة بيش
10سعادة مدير ادارة التعليم مبحافظة الرس

10سعادة مدير ادارة التعليم بجازان
10سعادة مدير ادارة التعليم مبحافظة االرطاوية
10سعادة مدير ادارة التعليم مبحافظة سكاكا

10سعادة مدير ادارة التعليم مبحافظة حفر الباطن
10سعادة مدير ادارة التعليم مبحافظة حفرالباطن

10سعادة مدير ادارة التعليم مبحافظة محايل عسير



10سعادة مدير ادارة التعليم مبنطقة جنران
10سعادة مدير ادارة اجلوازات مبنطقة الرياض

10سعادة مدير ادارة القبول والتسجيل بادارة التعليم مبنطقة الرياض
10سعادة مدير ادارة املوارد البشرية بشركة ايكيا
10سعادة مدير ادارة املوارد البشرية بشركة ايوان

10سعادة مدير ادارة النقل اجلماعي
10سعادة مدير ادارة الوافدين بالنظيم

10سعادة محافظ محافظة فرسان
10سعادة محافظ محافظة ميسان

10سعادة مدير  عام فرع األحوال املدنية مبنطقة مكة املكرمة
10سعادة مدير  مؤسسة الرعد البارق

10سعادة مدير إدارة األحوال املدنية باملنطقة الشرقية
10سعادة مدير إدارة التعليم مبحافظة بقيق
10سعادة مدير إدارة التعليم مبحافظة جدة

10سعادة مدير إدارة مكافحة املخدرات غرب الرياض
10سعادة مدير ادارة األحوال املدنية مبحافظة خميس مشيط

10سعادة مدير ادارة األحوال املدنية مبحافظة صامطة
10سعادة مدير ادارة األحوال املدنية مبدينة الدمام

10سعادة مدير ادارة األحوال املدنية مبنطقة الرياض
10سعادة مدير ادارة األحوال مبنطقة عسير

10سعادة مدير ادارة الترحيل مبنطقة الرياض
10سعادة مدير ادارة التربية والتعليم بالدمام

10سعادة مدير ادارة التربية والتعليم مبحافظة املجمعة
10سعادة مدير ادارة التربية والتعليم مبحافظة حفر الباطن

10سعادة مدير ادارة التربية والتعليم مبحافظة صامطة
10سعادة مدير ادارة التربية والتعليم باملنطقة الشرقية

10سعادة مدير ادارة التربية والتعليم مبحافظة احد رفيدة
10سعادة مدير ادارة التربية والتعليم مبحافظة البكيريه

013سعادة مدير إدارة التعليم مبنطقة جازان
03وكيل إمارة منطقة الرياض املساعد

02معالي الدكتور احمد السالم
صاحب السمو امللكي األمير  خالد الفيصل مستشار خادم اخلرمني أمير  منطقة 

01مكة املكرمة
01صاحب السمو امللكي األمير  محمد بن ناصر أمير  منطقة جازان

01سعادة وكيل وزارة اخلارجية للشؤون القنصلية
01سعادة وكيل وزارة الشؤون االجتماعية للضمان االجتماعي

01سعادة وكيل وزارة الصحة للخدمات العالجية
01سعادة وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون االبتعاث

01فضيلة رئيس محكمة التنفيذ بالرياض
01وكيل إمارة منطقه جنران

01معالي وزير التعليم
01نائب رئيس شركة أرامكو السعودية باملنطقة الشرقية

01سعادة وكيل إمارة جنران
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01سعادة وكيل إمارة منطقة مكة املكرمة املساعد للحقوق
01سعادة نائب رئيس شركة أرامكو السعودية خلدمات األعمال

01سعادة مدير إدارة األحوال املدنية مبحافظة حفر الباطن
01سعادة رئيس النيابة العامة مبنطقة جازان

01سعادة سفير دولة العراق لدى اململكة العربية السعودية
01سعادة عميد الكلية التقنية بجازان

01سعادة قائد قوات األمن اخلاصة مبنطقة الرياض
01سعادة محافظ محافظة القطيف
01سعادة محافظ محافظة الطوال

01سعادة رئيس جلنة رعاية السجناء تراحم
01سعادة رئيس فرع النيابة العامة مبنطقة القصيم

01سعادة رئيس فرع جمعية البر اخليرية بحي املرقب
01سعادة رئيس فرع النيابة العامة مبحافظة بيشة
01سعادة رئيس جمعية البر اخليرية بحي معكال

01سعادة رئيس اجلمعية النسائية اخليرية فرع املرقب
01سعادة امني أمانة منطقة القصيم

01رئيس محكمة األحوال الشخصية بالرياض
01أمير  منطقة جازان

01سعادة مدير جمعية البر اخليرية بحي العود
01سعادة مدير جمعية البر اخليرية بحي املرقب

01سعادة مدير االدارة العامة للحماية االجتماعية باملنطقة الشرقية
01سعادة مدير األحوال املدنية مبنطقة احلدود الشمالية

01سعادة مدير شرطة منطقة جازان
01سعادة مدير مركز شرطة السليمانية مبنطقة الرياض

01سعادة مدير مركز شرطة أحد
01سعادة مدير مركز شرطة الباحة مبنطقة الباحة

01سعادة مدير عام مركز االتصاالت اإلدارية بوكالة األحوال املدنية مبنطقة الرياض
01سعادة مدير عام مركز التأهيل الشامل مبنطقة الرياض

71أخرى
2625488املجموع



ثانيًا: املخاطبات ال�سادرة والواردة اإىل مكتب اجلمعية يف حمافظة جدة

عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

142وزارة العمل والتنمية االجتماعية
31 األحوال املدنية

10عبداللطيف جميل للمساعدات
40دور التربية

20ادارة سجون محافظة جدة
10 شرطة اجلنوبية

30شرطة محافظة جدة
10شرطة النزهة مبحافظة جدة

10شرطة السالمة بجدة
40ادارة اجلوازات بجدة

11جمعية زمزم للخدمات الصحية والتطوعية
10قسم احلقوق الشمالية بجدة

20ادارة التعليم بجدة
10الشؤون الصحية بجدة
10 مصانع اخلليج العربي

20ادارة الوافدين مبنطقة مكة املكرمة
31النيابة العامة

10رئيس محكمة التنفيذ
11احملكمة اجلزائية

10املؤسسة العامة للتقاعد
10مؤسسة النقد العربي السعودي

10اصالحية ذهبان
10وزارة اخلارجية

10مدرسة 196 االبتدائية
10مركز التأهيل الشامل

10ادارة املرور مبحافظة جدة
10مركز شرطة اجلامعة مبحافظة جدة

11جمعية املودة للتنمية االسرية
21مستشفى الوالدة بالعاصمة املقدسة
10مستشفى امللك فهد مبحافظة جدة

10مستشفى جدة االهلي
10هيئة حقوق اإلنسان مبنطقة مكة املكرمة

10شرطة الشمالية مبحافظة جدة
10شركة الكهرباء مبحافظة جدة
10النيابة العامة مبحافظة جدة

648املجموع
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ثالثًا: املخاطبات ال�سادرة والواردة اإىل فرع اجلمعية يف املنطقة ال�سرقية

عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

1211وزارة التعليم
3533 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

1111 الشؤون الصحية
1412مكتب العمل
44النيابة العامة
2322 إدارة السجون
55الشــــــــرطة

10498املجموع

رابعًا: املخاطبات ال�سادرة والواردة اإىل فرع اجلمعية يف منطقة جازان

عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

20مدير جمعية اإلحسان الطبية  اخليرية مبنطقة جازان
10مدير اجلمعية اخليرية مبنطقة جازان

20مدير اجلمعية اخليرية يف صبيا
20مدير اجلمعية اخليرية يف العارضة
10مدير اجلمعية اخليرية يف املضايا
140مدير اجلمعية اخليرية يف صامطة

1مدير اجلمعية اخليرية مبركز العالية
30مدير اجلمعية اخليرية يف أحد املسارحة

50مدير اجلمعية اخليرية يف ضمد
20مدير اجلمعية اخليرية يف ابي عريش

10مدير جمعية البر اخليرية
63محافظ صامطة
20محافظ بيش
109محافظ صبيا
52محافظ ضمد

32محافظ أحد املسارحة
31محافظ العارضة
44محافظ العيدابي

72محافظ أبي عريش
10محافظ الدرب
11محافظ فيفا

11محافظ الدائر
11محافظ هروب

337مدير عام األحوال املدنية يف منطقة جازان
41مدير فرع األحوال املدنية يف صبيا
53مدير األحوال املدنية يف ابي عريش



97املدير العام للتعليم يف صبيا
200املدير العام ال داره التعليم يف منطقة جازان

11رئيس النيابة العامة يف أحد املسارحة
9رئيس النيابة العامة يف منطقة جازان

12رئيس دارة التحقيق يف صامطة
11مركز شرطة أبي عريش

66مدير عام إدارة اجلوازات يف منطقة جازان
10مدير مركز شرطة محافظة ضمد
100مدير عام شرطة منطقة جازان

10مدير عام املباحث العامة يف منطقة جازان
11مدير شرطة محافظة العيدابي

57مدير عام إدارة السجون يف منطقة جازان
45مدير عام إدارة حرس احلدود يف منطقة جازان
1مدير عام إدارة مكافحة الفساد يف منطقة جازان

31مدير عام إدارة مكافحة املخدرات جازان
12رئيس مركز وادي جازان

10مدير مستشفى احلرس الوطني يف منطقة الرياض
10مدير مستشفى األمير   محمد بن ناصر

21مدير عام الصحة النفسية يف منطقة جازان
10مدير عام مستشفى صامطة

170مدير عام الشؤون الصحية يف منطقة جازان
10مدير عام مركز الرعاية األولية بالدغارير

10مدير عام الشؤون الصحية يف منطقة مكة املكرمة
30مدير عام الضمان االجتماعي يف منطقة جازان

11مدير مكتب الضمان االجتماعي يف محافظة صامطة
41مدير عام مكتب العمل والعمال يف منطقة جازان
10مدير عام الشركة اإلسالمية لالستثمار يف جازان

44صاحب السمو امللكي أمير  منطقة جازان
10صاحب السمو امللكي نائب أمير  منطقة جازان

2516وكيل إمارة منطقة جازان
31مدير فرع وزارة االسكان يف منطقة جازان

74مدير فرع وزارة العمل والعمال والتنمية االجتماعية يف منطقة جازان
10مدير فرع وزارة النقل مبنطقة جازان

10مدير عام فرع وزارة املالية يف منطقة جازان
11مدير فرع هيئة تسوية اخلالفات يف منطقة جازان

10مدير عام شركة عبدا للطيف جميل يف منطقة جازان
10مدير عام شركة االتصاالت السعودية يف جازان
1مدير عام فرع مؤسسة النقد يف منطقة جازان
22مدير عام فرع شركة الكهرباء يف منطقة جازان

21معالي مدير جامعة جازان
30مدير مصرف الراجحي يف منطقة جازان

10مدير البنك االهلي يف منطقة جازان



131

10مدير البنك العربي يف منطقة جازان
11مدير عام  دار املالحظة يف منطقة جازان

01رئيس محكمة بالغازي
11رئيس محكمة العارضة
11رئيس احملكمة اجلزائية

285106املجموع

خام�سًا: املخاطبات ال�سادرة والواردة اإىل فرع اجلمعية يف منطقة اجلوف

عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

62  إمارة اجلوف
64 إمارة تبوك
41 إمارة حائل

41 إمارة احلدود الشمالية
40 محافظ القريات

01 وكيل إمارة منطقة اجلوف املساعد للحقوق
30 فرع وزارة املالية باجلوف
20 فرع وزارة النقل باجلوف

50فرع وزارة التجارة باجلوف
60 فرع وزارة العدل باجلوف
71 الشئون الصحية باجلوف
40 الشئون الصحية بتبوك

20هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر باجلوف
40 هيئة اإلدعاء والتحقيق العام باجلوف

40 اخلدمة املدنية باجلوف
20 اجلوازات باجلوف

50 إدارة الوافدين باجلوف
40 صندوق التنمية العقاري باجلوف
40 صندوق التنمية الزراعي باجلوف
31 هيئة الرقابة والتحقيق باجلوف

30 شرطة القريات
53 شرطة اجلوف

20 شرطة دومة اجلندل
20 مركز شرطة زلوم

20شرطة صوير
30شرطة قارا

30شرطة العزيزية
30شرطة اخلالدية

21 سجون منطقة تبوك
93 سجون منطقة اجلوف
20 سجون منطقة حائل

50 سجن طريف
41 سجن احلدود الشمالية

30 سجن رفحاء
20 إدارة التربية والتعليم باجلوف

30 بنك التسليف واالدخار باجلوف



40 محكمة االستئناف باجلوف
60 احملكمة اجلزئية باجلوف

11 هيئة الهالل األحمر باجلوف
03وزارة العمل والتنمية االجتماعية باحلدود الشمالية

10 مكتب العمل بعرعر
30 مرور منطقة اجلوف

51 مكتب الضمان االجتماعي باجلوف
11 الشئوون االجتماعية باجلوف

20 اإلدارة العامة ألمن الطرق باجلوف
10 إدارة تنفيذ األحكام بالقريات
40 إدارة تنفيذ األحكام باجلوف
30 احملكمة اإلدارية باجلوف

50هيئة حقوق اإلنسان باجلوف
30 دار املالحظات باجلوف

21 االتصاالت السعودية باجلوف
101 رئيس الهيئة االبتدائية ملكتب العمل
40 الشركة السعودية للكهرباء باجلوف

20شرطة رفحاء
40 مؤسسة النقد العربي السعودي

20 رئيس املؤسسة العامة للتقاعد باجلوف
20 دار املالحظة بالقريات
10 دار املالحظة بحائل
30 دار املالحظة بتبوك

10 دار املالحظة باحلدود الشمالية
20 دار الرعاية االجتماعية باحلدود الشمالية

41 سجن القريات
30 سجن طبرجل

30 سجن دومة اجلندل
31 مستشفي دومة اجلندل

30 مستشفي طبرجل
10 شرطة طبرجل
20 شرطة تبوك

20 جمعية األطفال املعوقني باجلوف
70إدارة التعليم باجلوف
10 محافظ دومة اجلندل

20 مستشفي األمير متعب بسكاكا
30 مستشفي امللك عبد العزيز التخصصي

30 سجن محافظة تيماء
10البحث اجلنائي باجلوف

31 الرئاسة العامة لرعاية الشباب باجلوف
41 الضمان االجتماعي بالقريات
10 الضمان االجتماعي بتبوك

10 محافظ طبرجل
10 التأهيل الشامل بتبوك

51 مستشفي طريف
50 شرطة محافظة تيماء

40فرع هيئة السياحة واآلثار باجلوف



133

10 الضمان االجتماعي بأملج
41 جمعية الثقافة والفنون باجلوف

51شرطة احلدود الشمالية
10إدارة التعليم باحلدود الشمالية
20 النادي األدبي والثقايف باجلوف

30 شرطة ضبا
20سجن ضبا

10 الضمان االجتماعي بحائل
20 الضمان االجتماعي باحلدود الشمالية

30التأهيل الشامل باحلدود الشمالية
60األحوال املدنية باجلوف

10 الدفاع املدني بتبوك
40 رئيس محاكم احلدود الشمالية

11 االتصاالت اإلدارية بتبوك
10 إدارة التعليم بتبوك

11 االتصاالت اإلدارية بحائل
20 الشئون اإلسالمية واألوقاف باجلوف
20 الشئون اإلسالمية واألوقاف بحائل
20 الشئون اإلسالمية واألوقاف بتبوك

20 الشئون اإلسالمية واألوقاف باحلدود الشمالية
01جمعية البر اخليرية  بدومة
10 محكمة االستئناف بتبوك

20 فرع وزارة الطرق والنقل بحائل
11 فرع وزارة املالية بتبوك
10 فرع وزارة املالية بعرعر
10 فرع وزارة املالية بحائل
41 الشئون الصحية بعرعر
20 الشئون الصحية بحائل

10 الشئون االجتماعية بتبوك
01الشئون االجتماعية بالقريات

30 فرع وزارة العدل بحائل
30 فرع وزارة العدل بتبوك

30 فرع وزارة العدل باحلدود اشمالية
30 احملكمة اجلزئية باحلدود الشمالية

10الشئون االجتماعية باحلدود لشمالية
20 احملكمة اجلزئية بحائل

30إدارة تنفيذ األحكام باحلدود الشمالية
20 إدارة تنفيذ األحكام بتبوك
20 إدارة تنفيذ األحكام بحائل

20 جوازات منطقة تبوك
10 مرور تبوك

20 جوازات منطقة حائل
20جوازات احلدود الشمالية
10 إدارة الدفاع املدني بحائل

10محافظ العويقيلة
30 مرور حائل

30مرور احلدود الشمالية



41 شرطة محافظة طريف
10 امني أمانة احلدود الشمالية

10إدارة التعليم بحائل
10 مركز التأهيل الشامل بحائل
20أمني أمانة  احلدود الشمالية

10 أمني أمانة حائل
40 النيابة العامة بتبوك
30 النيابة العامة بحائل

40النيابة العامة باحلدود الشمالية
10      وزارة العمل للعمل باحلدود الشمالية

10  وزارة العمل للعمل  بحائل
10  وزارة العمل للعمل بتبوك

10 وزارة العمل للعمل باجلوف
02   فرع الوزارة مبنطقة حائل

50 محافظ طريف
21 محافظ رفحاء
30 جامعة اجلوف

057شكاوي املواطنني واملقيمني
559 الرئاسة العامة للجمعية بالرياض

30الضمان االجتماعي بطبرجل
10رئيس بلدية اجلوف
10  رئيس بلدية حائل
10  رئيس بلدية تبوك

30رئيس محاكم اجلوف
20محافظ محافظة تيماء

10وزارة املالية بحائل
10احملكمة العامة بالوجه

10اجلمعية اخليرية بالقريات
50اجلمعية اخليرية باجلوف

01 بنك التنمية االجتماعية بتبوك
10رئيس محكمة الوجه

20مستشفى عرعر املركزي
20مركز التأهيل الشامل باجلوف

10إمارة ابوعجرم
10 مرور العويقيلة

10امن الطرق باحلدود الشمالية
10قوة الطوارئ  باحلدود الشمالية

10 ادارة التعليم بالقريات
10 مدير عام سجون احلدود الشمالية

10مدير عام سجون تبوك
10مدير عام سجون حائل

20مستشفى النساء والوالدة واألطفال باجلوف
20فرع وزارة النقل والطرق بعرعر
20فرع وزارة النقل والطرق بتبوك

10 رئيس املراسم بإمارة احلدود الشمالية
40الضمان االجتماعي بطريف
10محكمة االستئناف بحائل

11الضمان االجتماعي بالوجه
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50التأمينات االجتماعية باجلوف
10  شرطة حقل
20شرطة أملج

20 شرطة الشنان بحائل
20 شرطة بقعاء بحائل
20 شرطة الغزالة بحائل

10 احملكمة اجلزئية بطريف
10احملكمة اجلزئية  برفحاء
10احملكمة اجلزئية بالقريات

40مخفر شرطة هديب باجلوف
60مركز شرطة السليمانية باجلوف

20مركز شرطة منطقة حائل
40شرطة محافظة أبو عجرم

30شرطة مخفر الرفيعة
20 األحوال املدنية باحلدود الشمالية

20 األحوال املدنية بحائل
20األحوال املدنية  بتبوك

11  محافظ العويقيلة
20مدير ميناء ضبا

50الدفاع املدني باجلوف
10 الدفاع املدني بحائل

20الدفاع املدني باحلدود الشمالية
10شرطة العويقيلة

20مستشفى الصحة النفسية باجلوف
21سجن امللز بالرياض

31مرور محافظة طريف
40مرور محافظة رفحاء
10مرور محافظة تيماء
20مرور محافظة ضبا
20مرور محافظة الوجه

30مركز قوة الطوارئ  باجلوف
20جوازات ينبع

20مدير مركزاملهمات اخلاصة باجلوف
-1 بنك التسليف باحلدود الشمالية

10  بنك التسليف  بحائل
10  بنك التسليف بتبوك
10بلدية محافظة طريف
20بلدية محافظة رفحاء

10 التأمينات االجتماعية بحائل
10التأمينات االجتماعية بتبوك

10 التأمينات االجتماعية باحلدود الشمالية
10 ادارة أمن الطرق بحائل
10 ادارة أمن الطرق بتبوك

10 ادارة أمن الطرق باحلدود الشمالية
11بلدية محافظة العويقيلة

10 التنمية واملياة والزراعة بحائل
10  التنمية واملياة والزراعة بتبوك

10بلدية مركز زلوم



10رئيس احملكمة األولية  باجلوف
10رئيس احملكمة األولية  بتبوك
10   رئيس احملكمة األولية  بحائل

10 رئيس احملكمة األولية  باحلدود الشمالية
30أمني أمانة منطقة اجلوف
21أمينة أمانة منطقة تبوك

10رئيس محاكم رفحاء
10 رئيس محاكم العويقيلة

10مستشفى صوير
10مستشفى تبوك

20 مستشفى القريات
30مستشفى رفحاء

20مستشفى العيساوية
10مستشفى حائل

20 مستشفى بقعاء بحائل
10 مستشفى الغزالة بحائل
20 مستشفى الشنان بحائل

10مستشفى تيماء
20 مكافحة املخدرات باحلدود الشمالية

10 مكافحة املخدرات بطريف
10مكافحة املخدرات برفحاء
10 مكافحة املخدرات بتبوك
10 مكافحة املخدرات بحائل

10 الهالل األحمر بتبوك
10 الهالل األحمر بحائل

10 الهالل األحمر باحلدود لشمالية
10 مركز الرعاية الصحية األولية   بالنفل باجلوف

30كاتب العدل باجلوف
10 قائد قوة الطوارئ  بحائل
10قائد قوة الطوارئ  بتبوك

10 قائد قوة الطوارئ  باحلدود الشمالية
10التنمية االجتماعية للتنمية بحائل

10التنمية االجتماعية للتنمية باجلوف
11التنمية االجتماعية للتنمية بتبوك

10 التنمية االجتماعية للتنمية باحلدود الشمالية
10 هيئة الرقابة والتحقيق  بتبوك

10 هيئة الرقابة والتحقيق  باحلدود الشمالية
10هيئة الرقابة والتحقيق  بحائل

44 قائد حرس احلدود باحلدود الشمالية
40 قائد قطاع  حرس احلدود بطريف

30 قائد حرس احلدود باحلدود بالقريات
30 الضمان االجتماعي برفحاء

10 الضمان االجتماعي بالعويقيلة
10 مكتب العمل بطريف
10مكتب العمل برفحاء
10 رئيس محاكم طريف

20   وزارة التجارة والصناعة بتبوك
20 وزارة التجارة والصناعة بحائل
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-1 وزارة التجارة والصناعة باللحدود الشمالية
20 سجن الوجه
30شرطة الوجه
10جامعة تبوك
11 جامعة حائل

21 جامعة احلدود الشمالية
01 جمعية البر اخليرية باجلوف
10رئيس هيئة الرياضة باجلوف

20شرطة خوعاء
10 احملكمة اإلدارية بتبوك
10 احملكمة اإلدارية  بحائل

-1 احملكمة اإلدارية باحلدود الشمالية
132 التنمية االجتماعية باجلوف

-1 التنمية االجتماعية بدومة اجلندل
10 التنمية االجتماعية باحلدود الشمالية

20مستشفى العويقيلة
20مستشفى ضبا
20مستشفى الوجه
20مستشفى حقل
20مستشفى أملج

20مستشفى أبو عجرم
10 فرع وزارة العمل باحلدود الشمالية

20رئيس محاكم تبوك
20رئيس محاكم حائل

20احملكمة العامة برفحاء
20 احملكمة العامة بطريف

20 محكمة االستئناف باحلدود الشمالية
10مرور طريف

30 احملكمة اجلزئية بتبوك
30إدارة أمن الطرق باجلوف

50املكتبة العامة باجلوف
10أمني إمارة منطقة حائل
02 احملكمة العامة بعرعر

01مدير إدارة التعليم باجلوف
729136املجموع



�ساد�سًا: املخاطبات ال�سادرة والواردة اإىل فرع اجلمعية يف منطقة مكة املكرمة

عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

60وزارة التعليم
3112وزارة الشؤون االجتماعية

85وزارة الصحة
5945وزارة الداخلية

135وزارة العدل
85وزارة العمل
10وزارة النقل

2029إمارة منطقة مكة املكرمة
10إمارة منطقة عسير

10وزارة التجارة واالستثمار
11الشؤون الصحية

12الرئاسة العامة إلدارة شؤون احلرمني
10مؤسسة النقد
01وزارة اخلارجية
23جامعة أم القرى

31أمانة العاصمة املقدسة
10شركة الكهرباء

01وزارة الثروة املعدنية
20وزارة احلج

10وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات
01وزارة البيئة واملياه والزراعة

160111املجموع

�سابعًا: املخاطبات ال�سادرة والواردة اإىل فرع اجلمعية يف منطقة املدينة املنورة 

عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

2321إمارة منطقة املدينة املنورة
10أمانة منطقة املدينة املنورة

22فرع وزارة الشؤون االسالمية واالوقاف مبنطقة املدينة املنورة
66جلنة اصالح ذات البني باملدينة املنورة
84فرع وزارة العمل مبنطقة املدينة املنورة

1114شرطة منطقة املدينة املنورة
11شرطة محافظة خيبر
02شرطة محافظة ينبع
10سجن محافظة خيبر
810سجن املدينة املنورة

11إدارة املرور مبنطقة املدينة املنورة
10إدارة األحوال املدنية مبحافظة خيبر
115إدارة جوازات منطقة املدينة املنورة
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1710ادارة األحوال املدنية باملدينة املنورة
21الدفاع املدني مبنطقة املدينة املنورة
51إدارة الوافدين مبنطقة املدينة املنورة
01اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات

11األدلة اجلنائية باملدينة املنورة
10النيابة العامة مبنطقة جدة
62النيابة العامة باملدينة املنورة
11النيابة العامة مبحافظة خيبر
10محكمة التنفيذ باملدينة املنورة

10محكمة األحوال الشخصية باملدينة املنورة
10فضيلة رئيس احملكمة العامة مبنطقة املدينة املنورة

11احملكمة اجلزائية باملدينة املنورة
01القنصلية املوريتانية مبحافظة جدة

10اجلمعية اخليرية للخدمات االجتماعية مبنطقة املدينة املنورة
11املديرية العامة للمياه باملدينة

11بلدية محافظة ينبع
52مكتب الضمان االجتماعي مبنطقة املدينة املنورة

01جمعية املستودع اخليري مبحافظة احلناكية
124جمعية املستودع اخليري يف املدينة

22جمعية البر اخليرية مبنطقة املدينة املنورة
10اجلمعية اخليرية لتحفيظ القران مبنطقة املدينة املنورة

11مجموعة عطاء احلقوقية
11اجلامعة االسالمية باملدينة املنورة
2414إدارة التعليم مبنطقة املدينة املنورة
-1ادارة التعليم مبحافظة احلناكية
11املدرسة االبتدائية الثامنة عشر

01روضة املستقبل الذهبي
20الكلية التقنية مبنطقة املدينة املنورة

01كلية األعمال مبحافظة رابغ
20مجمع االمل

10شركة موبايلي
10شركة االتصاالت السعودية

01مستشفى االنصار باملدينة املنورة
33مستشفى امللك فهد مبنطقة املدينة املنورة

10مستشفى النساء والوالدة واألطفال مبنطقة املدينة املنوره
43مستشفى الصحة النفسية مبنطقة املدينة املنورة

11مستشفى امليقات مبنطقة املدينة املنورة
3720املديرية العامة الشؤون الصحية مبنطقة املدينة املنورة

40جلنة احلماية االجتماعية باملدينة املنورة
33هيئة الهالل األحمر  باملدينة املنورة

11محافظ محافظة ينبع
53محافظ محافظة احلناكية

227150املجموع



ثامنًا: املخاطبات ال�سادرة والواردة اإىل فرع اجلمعية يف منطقة ع�سري  

عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

140جمعية البر اخليرية
11مرور منطقة عسير وفروعها

34فرع وزارة العمل ومكتب العمل مبنطقة عسير
1111إدارة التعليم مبنطقة عسير

208شرطة منطقة عسير وفروعها
43النيابة العامة مبنطقة عسير

149الشؤون االجتماعية مبنطقة عسير وفروعها
2218إمارة منطقة عسير ومحافظاتها ومراكزها

186سجون منطقة عسير
83الشؤون الصحية مبنطقة عسير وقطاعاتها

00فرع وزارة التجارة مبنطقة عسير
00فرع وزارة العدل ومحاكم عسير
10أمانة منطقة عسير وفروعها

01جوازات منطقة عسير وفروعها
11مستشفى القوات املسلحة باجلنوب

84جمعية الكوثر الصحية
01جمعية رعاية األيتام

10مكتب الدعوة واالرشاد
31جمعية التنمية االسرية
01هيئة مكافحة الفساد
01مباحث منطقة عسير
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الف�صل الثاين
بيانات اجلمعية

تاريخ البيان  1438/01/28 هـ  املوافق  2016/10/29 م

رئي�ض اجلمعية:اإعادة انتخاب اململكة لع�ضوية جمل�ض حقوق الإن�ضان دللة على مكانتها و اأهمية دورها الإن�ضاين

 اعتبر رئيس اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أن إعادة انتخاب اململكة لعضوية مجلس حقوق اإلنسان بتأييد 152 دولة من بني
 إجمالي عدد األعضاء يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة البالغ 193 دولة لهو داللة على ما حتظى به اململكة من مكانة وعلى ماتقوم به من دور
 إنساني هام ملساعدة الشعوب احملتاجة ولدفاعها الدائم عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقوفها مع حقوق الشعب السوري واليمني ومواصلة

 حماية حقوق اإلنسان يف الداخل واحلرص على تطبيق القانون على اجلميع.

      اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

تاريخ البيان  1438/03/11 هـ  املوافق  2016/12/10 م

ت�ضريح رئي�ض اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان مبنا�ضبة اليوم العاملي حلقوق الإن�ضان

 صرح رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني بأنه ينبغي السعي الدائم للحفاظ على حقوق اإلنسان والتمكني
 منها ونبذ العنف واحلرص على حتقيق العدل و املساواة  وتعزيز اللحمة الوطنية من خالل عمل مستمر تتكاتف فيه  جهود الدولة واملصالح
 واملؤسسات و اجلهات ذات العالقة مع الفرد واألسرة و املجتمع لضمان حتقيق هذه األهداف وبث الوعي بأهمية احترامها وإدراك حرمة األعتداء
 عليها  أو انتهاكها أو احليلولة دون احلصول عليها. ونحن يف بالدنا وهلل احلمد ننعم بأهم احلقوق وهو احلق يف األمن والذي بدونه ال تقوم

احلقوق األخرى .
 وأضاف “إن من املؤسف أن نشهد يف عاملنا اليوم هذا االزدواج يف املعايير يف مجال حماية حقوق اإلنسان والدفاع عنها دولياً، حيث أصبح  هذا
 األمر ظاهرة مكشوفة، ولم تعد بالضرورة حماية احلقوق هي الهدف بحد ذاتها، وإمنا بقدر ما حتققه من مصالح سياسية واقتصادية لتلك
 الدول، ولذلك جند أن تلك الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق اإلنسان على مستوى العالم ال حترك ساكناً وتغض الطرف عن تلك االنتهاكات
 الصارخة التي ترتكب بحق املدنيني، فمدن تدمر وأطفال ونساء تقتل وتشرد بينما جند هذه الدول تثير بعض القضايا الصغيرة ضد هذه الدولة
 أو تلك تاركة تلك القضايا الكبرى التي متثل انتهاكات صارخة وغير مسبوقة حلقوق اإلنسان، يف عاملنا املعاصر فما يقع من أحداث يف سوريا
 وخاصة يف حلب يجعل من اليوم العاملي حلقوق اإلنسان نقطة سوداء يف جبني اإلنسانية ووصمة عار يف جبني تلك الدول التي تدعي الدفاع عن
 حقوق اإلنسان يف حني جندها تقف متفرجة على هذه األحداث خدمًة ملصاحلها السياسية واالقتصادية ولذلك فإن من املهم إعادة النظر يف آلية
 العمل العربي واخلليجي على وجه اخلصوص مبا يساهم يف حماية حقوق الشعوب العربية واخلليجية  وترجمة كلمة خادم احلرمني الشريفني
حفظه اهلل- يف القمة اخلليجية األخيرة على ارض الواقع حيث أصبحت األحداث احمليطة بالدول  امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – 

اخلليجية تشكل حتدياً لوجودها ومتتع  شعوبها بحقوقها .

     اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان



تاريخ البيان  1438/04/14 هـ  املوافق  2017/01/12 م

بيان اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان حول الطفلة املعنفة من قبل والدها ) دارين (

 مبتابعة من رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني واملشرف على فرع اجلمعية مبنطقة مكة املكرمة
 األستاذ سليمان الزايدي، قام فرع اجلمعية مبنطقه مكة املكرمة بالعثور على الرضيعة املعنفة من والدها مبنزل جدها لوالدها بحي اخلالدية

.بالعاصمة املقدسة ونقلت إلى مستشفى الوالدة وكانت ترافقها األخصائية االجتماعية منى األحمدي التي تسلمتها من أسرة اجلد
 ومت الكشف على الرضيعة )دارين( يف املستشفى وتأكدت من سالمتها وعدم حاجتها للبقاء يف املستشفى وفق التقرير الّطبي الذي أصدرته

 .املستشفى
.كما مت تسليم الرضيعة دارين  جلمعية الوداد اخليرية املختصة يف رعاية األطفال الرضع حيث أن عمر الرضيعة 3 أشهر

.وتبني للجمعية أن والدة الرضيعة مطلقة وتعيش مع أسرتها يف املدينة املنورة ووالدها اجلاني اليزال هارباً
.وقامت اجلمعيٓة الوطنية حلقوق اإلنسان بتقدمي بالغ رسمي لشرطة املنصور مقر سكن أسرتها بطلب إلقاء القبض على األب اجلاني

 تكون فريق اجلمعيٓة الوطنية حلقوق اإلنسان من الباحث القانوني بالفرع األستاذ عبداهلل فاضل واألستاذ شاكر الشريف الذين تواجدوا
 ميدانياً ومت تقدمي البالغ لقسم شرطة املنصور مبّكة املكرمة وظل متواجداً وبإشراف حلظي من املشرف على فرع اجلمعيٓة مبنطقة مكة

.املكرمة مبتابعة حالة الرضيعة يف املستشفى حتى تسلمتها جمعية الوداد اخليرية
 وتتقدم اجلمعية بالشكر والتقدير لوحدة احلماية األجتماعيه لتعاونها مع فريق اجلمعية وحرصها على الرضيعة ونقلها إلى مكان آمن وتقدمي

 .احلماية لها حسب اختصاصها
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان  

تاريخ البيان  1438/09/16 هـ  املوافق  2017/06/11 م

رئي�ض اجلمعية يثمن التوجيه ال�ضامي مبراعاة احلالت الإن�ضانية لالأ�ضر امل�ضرتكة ال�ضعودية القطرية

 ثمن رئيس اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني صدور توجيه خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه
 اهلل- مبراعاة احلاالت اإلنسانية لألسر املشتركة السعودية القطرية، تقديراً منه للشعب القطري الشقيق،حيث أن الشعب القطري الشقيق

هو امتداد طبيعي وأصيل إلخوانه يف اململكة العربية السعودية.
لهذا التوجيه  كما خصصت وزارة الداخلية الهاتف رقم 00966112409111 لتلقي هذه احلاالت واتخاذ اإلجراءات املناسبة حيالها إنفاذاً 

 الكرمي.
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

تاريخ البيان  1438/09/22 هـ  املوافق  2017/06/17 م
رئي�ض اجلمعية ي�ضيد ب�ضدور الأمر امللكي اخلا�ض بتغيري م�ضمى هيئة التحقيق والدعاء العام اإىل النيابة العامة وربطها مبا�ضرة بامللك 

حفظه اهلل

 أشاد رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني بصدور موافقة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
 عبدالعزيز آل سعود -حفظه اهلل- بتغيير مسمى هيئة التحقيق واالدعاء العام إلى النيابة العامة وربطها مباشرة بامللك-حفظه اهلل-، وإعطائها
 الصالحيات واالستقالل التام يف مجال عملها، حيث ميثل ذلك أهمية بالغة يف دعم العمل العدلي واحلقوقي يف اململكة، ويؤكد على مبدأ
 الفصل بني السلطات، وسوف ميكن هذا األمر النيابة العامة من القيام بواجباتها نحو الدفاع عن مصالح املجتمع العليا، واتخاذ مايلزم نحو
 قضايا السجناء واملوقوفني بالسرعة املطلوبة، ويحد من طول اإلجراءات اإلدارية، فالنيابة العامة كهيئة قضائية ستؤدي دوراً أساسياً يف عمل

املنظومة العدلية يف اململكة، من خالل ممارستها ألعمالها املنصوص عليها يف األنظمة ذات العالقة.
وثمن رئيس اجلمعية هذه اخلطوة العدلية التطويرية التي سوف تعزز بال شك مسيرة العمل العدلي واحلقوقي يف بالدنا.

 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
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تاريخ البيان  1438/10/24 هـ  املوافق  2017/07/18 م

اجلمعية ترحب بتوجيه النائب  العام بالإفراج عن الن�ضاء الالتي لزالت ق�ضاياهن يف مرحلة ال�ضبط وال�ضتدلل

 العام باإلفراج عن النساء الالتي الزالت قضاياهن يف مرحلة الضبط واالستدالل، وقال رحبت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان بتوجيه النائب 
 رئيس اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أن هذا اإلجراء يتوافق مع نص وروح النظام، و أنه الينبغي تقييد حرية أحد سواء أكان
 ذكرا أو انثى إال بعد توافر األدلة الكافية على ارتكابه جرماً محدداً، وأن يكون ذلك اجلرم من القضايا املوجبة لإليقاف وأضاف أنه كلما متت
 محاكمة الشخص املتهم وهو مطلق السراح كلما أُتيحت له الفرصة ملراجعة سلوكه ومحاسبة نفسه، ويف نفس الوقت يحظى بفرصة الدفاع
 عن نفسه أمام القضاء مما يحقق العدالة للفرد واملجتمع وطالب رئيس اجلمعية بتفعيل دور النيابة العامة يف الرقابة على السجون والتأكد
 من عدم وجود سجناء إنتهت محكومياتهم ولم يتم اإلفراج عنهم، ألسباب إدارية أو إجرائية أو لعدم حضور الطرف اآلخر يف القضية أو لعدم
 ورود معامالتهم من اجلهات األخرى، أو لعدم قدرتهم على السداد مع ثبوت إعسارهم، وبني أن بني اجلمعية والنيابة العامة تعاون كبير منذ

قيام اجلمعية مبهامها، وأن اجلمعية تقدر ما تقوم به النيابة العامة من جهود يف سبيل حتقيق العدالة يف بالدنا.
 

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

تاريخ البيان  1438/12/19 هـ  املوافق  2017/09/12 م

بيان اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان بخ�ضو�ض حالة الأ�ضتاذ حمد عبدالهادي املري

 تعرب اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يف اململكة العربية السعودية عن استنكارها ملا تعرض له األستاذ حمد عبدالهادي املري من انتهاك
 صارخ حلقوقه اإلنسانية، وما تعرض له من ضرب وإهانة وحتقير بعد عودته من احلج ومغادرة األراضي السعودية إلى دولة قطر مع تصوير

.ذلك وترويجه ونشره بني الناس وكلها مجتمعة وفرادى جرائم ضد مبادئ حقوق اإلنسان
 وقد تابعت اجلمعية قضية حمد املري منذ انتشار مقطع التسجيل املهني وحتققت من أن الشخص الظاهر يف املقطع هو املواطن القطري حمد
 عبدالهادي صالح املري الذي مّن اهلل عليه بإكمال فريضة احلج ضمن برنامج ضيوف خادم احلرمني الشريفني وغادر اململكة العربية السعودية
 ساملاً معافى يف 15/12/1438 وكان قد دخل اململكة العربية السعودية عبر منفذ سلوى احلدودي البري الذي فتح استثنائياً إلستقبال احلجاج
 القطريني وكان دخوله بتاريخ 2/12/1438 بحسب جواز السفر رقم: 01332918. وقد حاول ممثلو اجلمعية الوصول إلى املتضرر حمد املري

.لإلطمئنان عليه لكن ذلك إستحال متاماً بسبب إغالق جميع وسائل التواصل معه، أو إمكانية حتديد موقعه
 إننا ندعو اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف دولة قطر وكافة منظمات حقوق اإلنسان الدولية للقيام بواجبها لضمان الكشف عن مصير هذا
 املواطن القطري وحمايته من اإلعتداءات واإلنتهاكات التي تعرض لها، والتأكد من سالمته وعدم تعرضه لضغوط تفرضها عليه إمالءات
 سياسية معينة، بسبب ممارسته حلقه يف أداء فريضة احلج وحقه يف حرية التعبير والعمل على ضمان القيام مبحاكمة عادلة لكل من استغلوا
 سلطاتهم السياسية واإلساءة له وتعذيبه كما نطالب جميع الهيئات واملؤسسات يف قطر بالعمل اجلاد على حماية حمد املري ومالحقة الذين
 قاموا باإلعتداء عليه مهما كانت مناصبهم وإجباره على التصوير بعد دخوله األراضي القطرية، والعمل على تسهيل أمر عودته إلى منزله

.وأسرته وحقه بالتنقل وحرية التعبير ومتتعه بكافة الضمانات واحلقوق الطبيعية والتي تكفلها معاهدات وأتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية
املري له عالقة مباشرة بظهوره يف وسائل اإلعالم ومنها قناة املتوافرة فقد ثبت أن اإلعتداء على األستاذ/ حمد  املعطيات  إلى   وأستناداً 
 األخبارية السعودية من املشاعر املقدسة مخالفاً اخلطاب الرسمي لسلطات بالده التي تنكر وجود حجاج قطريني، وتقديره للخدمات التي

.حظي بها وزمالئه احلجاج وتسهيل أمورهم مما يتنافى مع اخلطاب الرسمي لدولة قطر
 وتدعو اجلمعية احلكومة القطرية املسارعة إلى إعالن براءتها من هذا اجلرم وكشف هوية املعتدين ومعاقبتهم، ومنح املتضرر/ حمد املري كل

.التعويضات العادلة والسماح له بحرية احلركة والسفر دون قيود
 وتؤكد اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان أنها ستزود منظمات حقوق اإلنسان الدولية بقائمة القطريني الذين قدموا للحج ملتابعة أوضاعهم
 والتأكد من سالمتهم، كما أنها تهيب بنظيرتها القطرية: اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وكافة جمعيات ومنظمات وجلان حقوق اإلنسان بالعالم
 أن تتحمل مسؤوليتها القانونية واألخالقية جتاه هؤالء جميعاً وأن تعمل على تسهيل إجراءات الزيارة والتواصل املستمر معهم من قبل جمعيات
 ومنظمات حقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم لألطمئنان عليهم وعلى أوضاعهم. كما تؤكد اجلمعية انها زارت احلجاج القطريني يف مقرهم يف

.املشاعر املقدسة وتأكدت من متتعهم بكافة حقوقهم التي ضمنت لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة
 

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان



تاريخ البيان  1438/12/21 هـ  املوافق  2017/09/14 م

بيان اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان حول توقيف عدداً من الأ�ضخا�ض يف الفرتة الأخرية و تهيب اجلميع باللتفاف حول القيادة

 رصدت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان توقيف عدداً من األشخاص الفترة األخيرة ، وتؤكد على أهمية اللحمة الوطنية ، وتهيب باجلميع
انتهاك البالد أو السلم االجتماعي مبا يؤدي إلى  القيادة وإحباط أي دعوات مشبوهة تهدف إلى تهديد أمن واستقرار   االلتفاف حول 

احلقوق وإحلاق الضرر بها .
 كما تؤكد اجلمعية على أهمية االلتزام باإلجراءات النظامية املنصوص عليها يف نظام اإلجراءات اجلزائية واألنظمة ذات العالقة األخرى
 من قبل السلطات ذات العالقة، وتؤكد على أهمية مباشرة النيابة العامة اختصاصاتها يف هذا الشأن ، ومبا يكفل للجميع ضمان حقوقهم

وحتقيق العدالة .
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تو�ضيح من اجلمعية ب�ضاأن ما مت تداولة يف بع�ض و�ضائل العالم حول توقيف بع�ض ال�ضيدات

 إشارة إلى ما مت تداولة يف بعض وسائل اإلعالم حول توقيف بعض السيدات يف اململكة، ترغب اجلمعية التوضيح بأنها تواصلت مع عدد
 من السيدات الالتي نُشرت أسمائهن  يف بعض وسائل اإلعالم وثبت عدم صحة ما أشيع عن توقيفهن. ولذا تؤكد اجلمعية على ضرورة
 عدم نشر األخبار  قبل التأكد من صحتها واحترام حق األفراد يف احملافظة على خصوصياتهم وعدم الزج بأسماء هؤالء النسوة يف وسائل

.. اإلعالم حيث يعد هذا العمل جتاوز على حقوقهن
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ت�ضريح رئي�ض اجلمعية مبنا�ضبة العام الدرا�ضي اجلديد والذي يوؤكد فيه على اأهمية تقدمي حمتوى تعليمي يفي مبتطلبات التنمية 

الجتماعية للطلبة و�ضرورة تفعيل نظام حماية الطفل

 مبناسبة بدء العام الدراسي اجلديد صرح رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني وأكد على أهمية
 توفير احلق يف بيئة تعليمية مناسبة ألبنائنا و بناتنا الطالب والطالبات مبا يضمن حتقيق الغايات املرجوة من التعليم، وذلك بتوفير هذا
بالوطنية الشعور  وينمي  يعزز قدراتهم ومهاراتهم  و  للطالب،  التنمية االجتماعية  يفي مبتطلبات  تعليمي  وتقدمي محتوى  للجميع،   احلق 

واالنتماء ومبا يكفل احترام وصيانة حقوق اجلميع.
 كما أكد على أهمية تفعيل نظام حماية الطفل والئحته التنفيذية بشكل عام ويف اجلوانب املتعلقة باملرافق التعليمية بشكل خاص، ومن ذلك
 السماح لألطفال الذين لديهم إشكاليات بشأن أوراقهم الثبوتية باإللتحاق باملدارس، واحلرص على أال يتضرر األطفال من زيادة ساعات
 اليوم الدراسي وخاصة يف املدارس التي ال تتوفر بها التجهيزات الالزمة حلصص النشاط، كما دعا اجلهات ذات العالقة يف الوزارة وإدارات
 التعليم لدعم قادة املدارس و املشرفني فيها لتسهيل قيامهم مبهامهم على أكمل وجه، حيث رصدت اجلمعية وجود نقص يف املعلمني ويف
 بعض التجهيزات األخرى لدى بعض املدارس، مما يقلل من توفير البيئة املناسبة للوفاء باحلق يف التعليم على الوجه املطلوب، كما أكد على
 أهمية متابعة التزام كافة قطاعات التعليم باللوائح املُنظمة لعملها حيث يساهم ذلك يف حتقيق الرؤية واخلطط املوضوعة مما يحقق جودة

املسيرة التعليمية يف بالدنا حفظها اهلل وحفظ قادتها وسدد خطى القائمني على أمر التعليم فيها.
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اجلمعية تتابع ق�ضية تعنيف اأحد املواطنني لبنه

 رصدت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يف يوم اخلميس املوافق 1439/01/01هـ، املقاطع املتداولة يف وسائل التواصل االجتماعي بقيام
 مواطن بتعذيب ابنه بأقسى أنواع التعذيب اجلسدي، واإلهانة والتقليل من كرامته كإنسان ، وقد قام فرع اجلمعية مبنطقة مكة املكرمة
 مبتابعة موضوعه واتخاذ مايلزم لضمان حصول هذا االبن على حقوقه كاملة ومنها كف األذى عنه ألن إرتكاب هذه األفعال من قبل األب
 بحقه مخالف للقيم واملبادئ اإلنسانية اإلسالمية وللحقوق املكفولة مبوجب النظام وقد قام الفرع بتقدمي بالغ رسمي إلى مركز شرطة
 أجياد بالعاصمة املقدسة بطلب حماية الطفل املجني عليه وحفظ حقوقه وكرامته وقد استقبل املركز البالغ ووعد بالتعامل مع البالغ حسب

.املقتضى النظامي الذي يحفظ حق املجني عليه
 واجلمعية إذ تؤكد بأنها  التقبل أي جتاوزات متس حياة اإلنسان أو كرامته فانها تدعو كل من لديه معلومات أو شهادة بشأن معاملة األب

البنه التقدم بها لفرع اجلمعية مبكة املكرمة أو اجلهات األمنيه ذات العالقة.
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ت�ضريح رئي�ض اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان مبنا�ضبة اليوم الوطني للمملكة العربية ال�ضعودية

تقدم رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني مبناسبة اليوم الوطني للمملكة بالتهنئة خلادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده األمني األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والشعب السعودي الكرمي، مؤكداً 
على ضرورة استشعار نعمة األمن واالستقرار الذي تنعم به اململكة، وهو احلق احملوري والذي بدونه الميكن التمتع ببقية احلقوق اإلنسانية 

األخرى.
وأضاف أن التمتع باحلقوق وصيانتها وتعزيزها ال ميكن أن يأتى إال يف ظل توفر االستقرار واحملافظة على األمن الذي تدور حوله بقية 
احلقوق وجوداً وعدماً. كما أن السعي نحو نبذ التعصب والكراهية والبعد عن التحريض واحلرص على نشر التسامح واالستماع إلى الرأي 
اآلخر يساهم يف استقرار املجتمعات ويساعد يف تطورها، ويعمل على نشر ثقافة حقوق اإلنسان فيها وأكد أن األوضاع غير املستقرة يف 
املنطقة احمليطة باململكة تؤكد ضرورة زيادة الوعي واللحمة الوطنية مبا يضمن صيانة احلقوق واستقرارها، وتعزيز التنمية الشاملة يف 
بالدنا بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل و سمو ولي عهده األمني، مما يجعلنا منضي أيامنا الوطنية 
مبزيد من األمل والطموح يف مستقبل أفضل ميّكن فيه اجلميع من املزيد من احلقوق ويتم فيه نبذ التعصب والتطرف والكراهية وأن نسعى 

جميعاً ملزيد من التسامح والتعايش والتعاون ملا فيه خير وتقدم بالدنا ومجتمعنا يف ظل التالحم والتكاتف بني الشعب والقيادة.
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