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املقدمة

على  يـحتوي  و  سنوياً،  اجلمعية  بها  تقوم  التي  واألعمال  اجلهود  عشر خالصة  الثالث  عدده  التقرير يف  هذا  يقدم 
إحصائيات القضايا الواردة وأنشطة اجلمعية للعام 1437هـ، 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 1437هـ والتي بلغت 
)3.116( 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 
لقضايا عام 1437هـ  املتغيرات اإلحصائية  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، 
اجلمعية  من  الصادرة  واملخاطبات  التفاهم،  ومذكرات  للبيانات،  باإلضافة  بها،  أواملُشارك  تنظيمها  مت  التي  والفعاليـات 

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 1437هـ

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

جدول 9/1/1

 التصنيف

                  العام 
عنف عماليةسجناءإدارية

أسري
أحوال 
شخصية

أحوال 
مدنية

عنف ضد 
املجموعأخرىقضائيةالطفل 

561581114 193271289374466عام 1425هـ -2004م
2519953879 822636378296284217عام 1426هـ - 2005م
1834653575 912603422298385307عام 1427هـ -2006م
2104433801 1247670341294265331عام 1428هـ -2007م
2424484522 1530794543294306365عام 1429هـ -2008م
1556558386311257239721764464001عام 1430هـ -2009م
1748709555356382361821304604783عام 1431هـ -2010م
1437759584312370473951465164692عام 1432هـ -2011م
109486132925533827679974843813عام 1433هـ- 2012م
794770269360233294112813903303عام 1434هـ 2013 م
640573193312205383173553042838عام 1435هـ 2014 م
4764222142951516252154373068307عام 1436هـ 2015 م
485478366321621357461883353116عام 1437هـ 2016م

129348104378648241726335510310955575051744املجموع

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

املجموععسير املنورة 

1114------787327عام 1425هـ -2004م

3879-----18221940117عام 1426هـ -2005م

3575----11841503628260عام 1427هـ - 2006م

3801--1581124143530143200عام 1428هـ -2007م

4522--20081031689391126277عام 1429هـ -2008م

4001--153686776443593306عام 1430هـ -2009م

4783-1877608108861467324205عام 1431هـ -2010م

4692-217861775552063282277عام 1432هـ -2011م

3813-189743935939948316355عام 1433هـ- 2012م

3303-159046933934440258263عام 1434هـ- 2013م

1330290352222611453001382838عام 1435هـ- 2014م

46241782650270451302571538307عام 1436هـ- 2015م

1509129488358741102232253116عام 1437هـ -2016م

239239639866441146602348188051651744املجموع
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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                       

2678471114عام 1425هـ -2004م
102828513879عام 1426هـ - 2005م
109524803575عام 1427هـ -2006م
126025413801عام 1428هـ -2007م
4522 14953027عام 1429هـ -2008م
129727044001عام 1430هـ -2009م
313216514783عام 1431هـ -2010م
163130614692عام 1432هـ -2011م
138624273813عام 1433هـ- 2012م
116921343303عام 1434هـ- 2013م
112117172838عام 1435هـ- 2014م
201662918307عام 1436هـ- 2015م
119519213116عام 1437هـ- 2016م

180923365251744املجموع

اإجمايل الق�سايا الواردة ح�سب نوع املتقدم

 �سكل )4(

ذكور

اإناث



ثانيًا: اإجمايل الق�سايا الواردة اإىل اجلمعية ف عام 1437هـ:

اإجمايل الق�شايا الواردة اإىل اجلمعية لعام 1437هـ ح�شب الت�شنيف: 

جدول 9/4/1

التصنيف
عنف سجناءإداريةالعام

أحوال قضائيةعماليةأسري
شخصية

أحوال 
مدنية

عنف ضد 
املجموعأخرىالطفل

485478366321621357461883353116عام 1437هـ-2016م

اإجمايل الق�سايا الواردة اإىل اجلمعية لعام 1437هـ ح�سب الت�سنيف 

�سكل )5(

اإجمايل الق�شايا الواردة اإىل اجلمعية لعام 1437هـ ح�شب الفرع: 

جدول 9/5/1

الفرع
املجموععسيراملدينة املنورةمكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياضالعام

1509129488358741102232253116عام 1437هـ-2016م
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اإجمايل الق�شايا الواردة اإىل اجلمعية لعام 1437هـ ح�شب الت�شنيف والفرع:

جدول 9/6/1

الفرع

 التصنيف
املجموععسيراملدينة املنورةمكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

194291114315303330485إدارية
25720536214141444478سجناء

139967435155731366العنف األسري
1251622961082123321عمالية
2331212082262قضائية

3052630621917135أحوال شخصية
5241514317118208746أحوال مدنية

1121074153514188العنف ضد الطفل
10522475122102256335أخرى

1509129488358741102232253116املجموع

اإجمايل الق�شايا الواردة اإىل اجلمعية لعام 1437هـ ح�شب نوع املتقدم والفرع:

جدول 9/7/1

الفرع

النوع
 املجموععسير املدينة املنورة مكة املكرمة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض

930883132624268751431921ذكور

57941175963242148821195إناث

1509129488358741102232253116املجموع

اإجمايل الق�سايا الواردة اإىل اجلمعية لعام 1437هـ ح�سب الفرع

�سكل )6(



اإجمايل الق�شايا الواردة اإىل اجلمعية لعام 1437هـ ح�شب الت�شنيف وال�شهر:

جدول 9/8/1

     التصنيف

الشهر 
 عنفسجناءإدارية

 أحوالقضائيةعماليةأسري
شخصية

 أحوال
مدنية

 العنف ضد
املجموعأخرىالطفل

455837199121121833343 محرم
30482921611922135293 صفر

41512624518811434294 ربيع أول
5232381378681939276 ربيع ثاني

5540312297562435279جماد األول
4764222746642927290جماد الثاني

34362517512551222218رجب
3426268831335625256شعبان
1726131101123613120رمضان
4545403579401720258شوال

64394530525871033338ذي القعدة
2113341423331219151ذي احلجة
485478366321621357461883353116املجموع

اإجمايل الق�شايا الواردة اإىل اجلمعية لعام 1437هـ ح�شب الفرع امل�شتلم للق�شية وال�شهر:

جدول 9/9/1

  الفرع

الشهر 
 املدينة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازان جدةالرياض

 املجموععسير املنورة

1851242366111932343 محرم
1521448275121718293 صفر

13619413015112616294 ربيع أول
1291345314112419276 ربيع ثاني

133115433582114279جماد األول
148741216161734290جماد الثاني

1041137207111810218رجب
461350904122219256شعبان
62712133689120رمضان
139104520841220258شوال

19155524871929338ذي القعدة
847181331205151ذي احلجة
1509129488358741102232253116املجموع
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ثالثًا: قراءة املتغريات الإح�سائية لق�سايا عام 1437هـ مقارنة بالأعوام املا�سية:

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

جدول 3/1/2

            التصنيف
 عنفسجناءإدارية   العام       

 أحوالقضائيةعماليةأسري
شخصية

 أحوال
مدنية

 عنف ضد
املجموعأخرى الطفل

2.15%2.75% 0.64%1.31%3.24%5.99%0.98%3.34%1.49%عام 1425هـ -2004م
7.50%17.30% 2.10%8.46%14.54%7.84%7.82%7.85%6.36%عام 1426هـ - 2005م
6.91%8.09% 2.98%11.48%10.60%8.75%7.87%7.44%7.05%عام 1427هـ -2006م
7.35%7.70% 3.21%7.90%12.17%7.07%7.77%8.27%9.64%عام 1428هـ -2007م
8.74%7.79% 3.54%9.12%14.02%11.26%7.77%9.80%11.83%عام 1429هـ -2008م
7.73%7.76%7.54%2.32%7.66%10.20%8.00%8.21%6.89%12.03%عام 1430هـ -2009م
9.24%8.00%8.59%3.50%11.39%7.53%11.50%9.40%8.75%13.51%عام 1431هـ -2010م
9.07%8.97%9.95%4.59%11.03%8.46%12.11%8.24%9.37%11.11%عام 1432هـ -2011م
7.37%8.42%8.27%2.68%10.07%5.62%6.82%6.74%10.62%8.46%عام 1433هـ - 2012م
6.38%6.78%11.73%2.85%6.94%4.69%5.58%9.51%9.50%6.14%عام 1434هـ - 2013م
5.48%5.29%18.12%3.71%6.11%3.19% 4.00%8.24%7.07%4.95%عام 1435هـ - 2014م
16.05%5.32%16.13%60.64%4.50%2.14%4.44%7.79%5.21%3.68%عام 1436هـ - 2015م
6.02%5.83%19.69%7.24%4.02%3.59%6.65%9.67%5.90%3.75%عام 1437هـ - 2016م

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 1437هـ وفقًا للت�سنيفات الرئي�سية للق�سايا:

وفقاً لقراءة املتغيرات اإلحصائية لعام 1437هـ بشكل عام نالحظ أنه قد شهد تراجعاً يف عدد القضايا املسجلة حيث بلغت 3116 قضية، 
بنسبة %6.02.   

• بلغت نسبة القضايا اإلدارية املسجلة لعام 1437هـ 3.75% من إجمالي القضايا اإلدارية الواردة إلى اجلمعية منذ التأسيس، بنسبة 	
ارتفاع قدرها 0.07% عن العام املاضي.

• بلغت نسبة قضايا السجناء املسجلة لعام 1437هـ 5.90% من إجمالي قضايا السجناء الواردة إلى اجلمعية منذ التأسيس، بنسبة 	
ارتفاع قدرها0.69%عن العام املاضي.

• منذ 	 اجلمعية  إلى  الواردة  األسري  العنف  قضايا  إجمالي  1437هـ9.67%من  لعام  املسجلة  األسري  العنف  قضايا  نسبة  بلغت 
التأسيس، بنسبة ارتفاع قدرها 1.88% عن العام املاضي.

• بلغت نسبة القضايا العمالية املسجلة لعام 1437هـ 6.65% من إجمالي القضايا العمالية الواردة إلى اجلمعية منذ التأسيس، 	
بنسبة ارتفاع قدرها 2.21%عن العام املاضي.

• بلغت نسبة القضايا القضائية املسجلة لعام 1437هـ 3.59% من إجمالي القضايا القضائية الواردة إلى اجلمعية منذ التأسيس، 	
بنسبة ارتفاع قدرها 1.45% عن العام املاضي.

• بلغت نسبة قضايا األحوال الشخصية املسجلة لعام 1437هـ4.02% من إجمالي قضايا األحوال الشخصية الواردة إلى اجلمعية 	
منذ التأسيس، بنسبة تراجع  قدرها 0.48% عن العام املاضي.

• بلغت نسبة قضايا األحوال املدنية املسجلة لعام 1437هـ 7.24% من إجمالي قضايا األحوال املدنية الواردة إلى اجلمعية منذ 	
التأسيس، بنسبة تراجع قدرها 53.40% عن العام املاضي.

• بلغت نسبة قضايا العنف ضد الطفل املسجلة لعام 1437هـ 19.69% من إجمالي قضايا العنف ضد الطفل الواردة إلى اجلمعية 	
منذ التأسيس، بنسبة ارتفاع قدرها 3.56%عن العام املاضي.

• بلغت نسبة القضايا األخرى املسجلة لعام 1437هـ 5.83% من إجمالي القضايا األخرى الواردة إلى اجلمعية منذ التأسيس، بنسبة 	
ارتفاع قدرها 0.51% عن العام املاضي .

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

جدول  3/2/2 

                 الفرع
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض     العام

عسير املدينة املنورةاملكرمة

------3%3%عام 1425هـ -2004م
-----1%20%8%عام 1426هـ -2005م
----6%7%16%5%عام 1427هـ - 2006م
--9%7%7%5%13%7%عام 1428هـ -2007م
--12%19%10%8%11%8%عام 1429هـ -2008م
--13%14%11%9%9%6%عام 1430هـ -2009م
-11%14%10%15%13%6%8%عام 1431هـ -2010م
-15%12%10%13%9%6%9%عام 1432هـ -2011م
-19%13%7%10%4%5%8%عام 1433هـ - 2012م
-14%11%6%8%4%5%7%عام 1434هـ - 2013م
27%16%6%9%5%4%3%6%عام 1435هـ - 2014م
30%14%6%7%7%31%2%19%عام 1436هـ - 2015م
44%12%5%11%9%6%1%6%عام 1437هـ - 2016م

100%100%100%100%100%100%100%100%املجموع
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وفقًا للمتغريات الإح�سائية لعام 1437هـ ح�سب فروع اجلمعية نالحظ التايل:

• سجل املقر الرئيسي للجمعية يف الرياض تراجعاً يف عدد القضايا الواردة له عام 1437هـ بنسبة 13% عن العام املاضي.	
• سجل مكتب جدة تراجعاً يف عدد القضايا الواردة له عام 1437هـ بنسبة 1% عن العام املاضي.	
• سجل فرع جازان تراجعاً يف عدد القضايا الواردة له  عام 1437هـ بنسبة 25% عن العام املاضي.	
• سجل فرع الدمام ارتفاعاً يف عدد القضايا الواردة له عام 1437هـ بنسبة 2% عن العام املاضي.	
• سجل فرع اجلوف ارتفاعاً يف عدد القضايا الواردة له عام 1437هـ بنسبة 4% عن العام املاضي.	
• سجل فرع  مكة املكرمة  تراجعاً يف عدد القضايا الواردة له عام 1437هـ بنسبة  1% عن العام املاضي.	
• سجل فرع املدينة املنورة تراجعاً يف عدد القضايا الواردة له عام 1437هـ بنسبة 2% عن العام املاضي.	
• سجل فرع عسير ارتفاعاً يف عدد القضايا الواردة له عام 1437هـ بنسبة 14% عن العام املاضي. 	

ن�شبة الق�شايا الواردة اإىل اجلمعية يف عام 1436هـ وعام 1437هـ والفرع امل�شتلم للق�شية 

جدول  3/3/2

                الفرع
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   العام       

املكرمة
 املدينة
عسير املنورة

1.34%2.25%1.14%0.39%2.36%23.20%1.56%40.48%عام 1436هـ - 2015م
1.97%1.95%0.96%0.65%3.13%4.27%1.13%13.21% عام 1437هـ - 2016م

• تصدر املقر الرئيسي الرياض يف عدد القضايا املستلمة يف عام 1437هـ باختالف أنواعها ، حيث بلغت نسبتها13.21% حيث 	
حقق أعلى نسبة.

• سجل مكتب جدة تراجعاً يف عدد القضايا الواردة له عام 1436هـ  بنسبة 0.43%, حيث بلغت نسبة القضايا املستلمة خالل عام 	
1437 هـ  %1.13.

• سجل فرع جازان تراجعاً  يف عدد القضايا الواردة له عام 1436هـ  بنسبة 18.93%، حيث بلغت نسبة القضايا املستلمة خالل 	
عام 1437 هـ  %4.27. 

• سجل فرع الدمام ارتفاعاً يف عدد القضايا الواردة له عام 1436هـ  بنسبة 0.77%، حيث بلغت نسبة القضايا املستلمة خالل عام 	
1437 هـ  %3.13.

• سجل فرع اجلوف ارتفاعاً يف عدد القضايا الواردة له عام 1436هـ  بنسبة 0.26%، حيث بلغت نسبة القضايا املستلمة خالل 	
عام 1437 هـ  %0.65.

• سجل فرع مكة املكرمة تراجعاً يف عدد القضايا الواردة له عام 1436هـ  بنسبة 0.18%، حيث بلغت نسبة القضايا املستلمة خالل 	
عام 1437 هـ  %0.96.

• سجل فرع املدينة املنورة تراجعاً يف عدد القضايا الواردة له عام 1436هـ  بنسبة 0.30%، حيث بلغت نسبة القضايا املستلمة 	
خالل عام 1437 هـ  %1.95.

• سجل فرع عسير ارتفاعاً يف عدد القضايا الواردة له عام 1436هـ  بنسبة 0.63% ، حيث بلغت نسبة القضايا املستلمة خالل عام 	
1437 هـ  %1.97.
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الق�سايا الواردة اإىل اجلمعية ح�سب الت�سنيفات الرئي�سية لعام 1437هـ:

اأوًل: الق�سايا الإداريــــــــة:

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

جدول 5/1/3

             الفرع
 املدينة مكة املكرمة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض  النوع  

 املجموععسير املنورة
13023853210241926349ذكر
646261156144136أنثى

194291114315303330485املجموع

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

جدول 5/2/3

             الفرع
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض  اجلنسية  

 املكرمة
 املدينة
 املجموععسير املنورة

15820783614213129387سعودية
5360031018مينية

321101008مصرية
8321000014سورية

100100002سودانية
200001003فلسطينية

200000002أردنية
000200002مغربية

000000011بنجالدشية
200000002عراقية

000000101موريتانية
100000001تونسية
100001002نيجيرية
000100001تشادية
100000001أرتيرية
100100002كندية

000001001برماوية
91240120037 غير محددة

194291114315303330485املجموع

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
املجموععسير املنورة

1000000000100الرياض
120043000055الدمام
700000007القصيم
810000009الباحة
11011100000122جازان
400000004جنران
70000003037عسير

1928000300077مكة املكرمة
40000033037املدينة املنورة

400000004حائل
300010004تبوك

500030008احلدود الشمالية
40001100015اجلوف

600000006خارج اململكة
194291114315303330485املجموع
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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

                             الفرع
 اجلوفالدمام جازان جدةالرياض        اجلهة 

 مكة
 املكرمة

 املدينة
 املنورة

 املجموععسير

 وزارة الشؤون
البلدية والقروية

200000013ديوان وزارة الشؤون البلدية والقروية
3172000316أمانات املناطق

4040020515البلديات

103003018جلنة إزالة التعديات و مراقبة األراضي

وزارة التعليم

25284167356ديوان وزارة التعليم

000000101مدارس حكومية

100100013املركز الوطني للقياس والتقومي

000200002املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني

وزارة الداخلية

5023010011ديوان وزارة الداخلية

402100007امارات املناطق

1241002313هيئة التحقيق واالدعاء العام

200000002 إدارة الترحيل

62142212332 املديرية العامة للشرطة

15231130025املديرية العامة للجوازات

205000007املديرية العامة حلرس احلدود

020000002محافظات املناطق
220100106إدارة الوافدين

000000303املديرية العامة للدفاع املدني

101000002األحوال املدنية

100000102قوات االمن

102110005املديرية العامة ملكافحة املخدرات

200000002أمن الطرق

9000120113اإلدارة العامة للمرور

310400008املباحث العامة

100100002 البحث اجلنائي

وزارة الصحة

8101002113ديوان وزارة الصحة

16421036335املستشفيات احلكومية

010000001الهيئة السعودية للتخصصات الطبية

130210200036املديرية العامة للشؤون الصحية

 وزارة الدفاع
 والطيران

واملفتشية العامة

100000001ديوان وزارة الدفاع والطيران
200100003القوات البرية

001000001القوات البحرية
100000001القوات اجلوية

100000001القطاع العسكري
001000001قاعدة امللك عبد العزيز اجلوية



                             الفرع
 اجلوفالدمام جازان جدةالرياض        اجلهة 

 مكة
 املكرمة

 املدينة
 املنورة

 املجموععسير

وزارة العدل
200000002ديوان وزارة العدل

7043021118احملكمة العامة

000200002مصلحة اجلماركوزارة املالية

100200003شركة االتصاالت السعودية
003000003الشركة  السعودية للكهرباء

 وزارة  العمل والتنمية
االجتماعية

 ديوان وزارة  العمل والتنمية
االجتماعية

101100036

010000102دار الرعاية االجتماعية

104110108مركز التأهيل الشامل للمعاقني

9341341025الضمان االجتماعي

202011017مكتب العمل

 الهيئة العليا لتسوية اخلالفات
العمالية

200000002

100100002الرئاسة العامة لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

000000101الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي

100000001ديوان رئاسة  مجلس الوزراءرئاسة مجلس الوزراء

14001000015مؤسسة النقد العربي السعودي

204001007املؤسسة العامة للـتأمينات االجتماعية

100000102املؤسسة العامة للتقاعد
 وزارة التجارة
200000002ديوان وزارة التجارة واالستثمارواالستثمار

 وزارة البيئة واملياه
302000106ديوان  البيئة واملياه والزراعةوالزراعة

100000001السفارة الكندية سفارات دول
  وزارة الشؤون اإلسالمية

والدعوة واإلرشاد
 ديوان وزارة الشؤون اإلسالمية

300000003والدعوة واإلرشاد

400200006ديوان وزارة  اخلدمة املدنية

 وزارة احلرس الوطني
020000002ديوان وزارة احلرس الوطني

100000001مدينة امللك عبدالعزيز الطبية

000010001ديوان املظالم

100000001هيئة الرقابة والتحقيق

020100003هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات

007000007ديوان وزارة اإلسكانوزارة اإلسكان

وزارة النقل
200000002ديوان وزارة النقل

000010001الهيئة العامة للطيران املدني

010000001اخلطوط اجلوية العربية السعودية
 وزارة الطاقة والصناعة

والثروة املعدنية
000101103الهيئة امللكية للجبيل وينبع

194291114315303330485املجموع
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5. ح�سب الت�سنيف والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/5/3

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   تصنيف القضية 

املكرمة
 املدينة
املجموععسير املنورة

2095383926110طلب إعادة نظر

323301037168109اعتراض على قرار

100101003تعديل الوضع الوظيفي

71120625134مطالبة مستحقات مالية لدى اإلدارة

 جتاوز أو تعدي من بعض
1083510134125اجلهات اإلدارية

7615040932طول مدة اإلجراءات

101101004مطالبة بتنفيذ حكم قضائي

210101117فصل تعسفي

200200004بطالة

301000105اعتداء على ممتلكات

401101007طلب تعويضات

000100001طلب إعادة للوظيفة

2030323013طلب نقل

120000104أخطاء طبية
 منع من السفر بسبب قرار

010200003إداري

010400117* عنف او إهمال

001101003نقل تعسفي

000200002مالحقة غير نظامية

020300005ترحيل إجباري

003000003طلب عفو

200000002 طلب ترحيل

200000002متعثرين من سداد الديون

194291114315303330485املجموع

*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
 املجموععسير املنورة

1801733617101040358ذكر
7732017444120أنثى

25720536214141444478املجموع

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

جدول 5/2/4

                الفرع 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   اجلنسية 

 املكرمة
 املدينة
 املجموععسير املنورة

1941435581191029360سعودية
11362200630مينية

8110002113مصرية
600000017سورية
100000001هندية

600000107سودانية
300000014فلسطينية

9001120013أردنية
200101004باكستانية
000000022أثيوبية
110000002لبنانية
100000001مغربية

100000012صومالية
100001002بنجالدشية
100000001بحرينية
000000101موريتانية
100000001نيجيرية
200000002تشادية
010000001أرتيرية
100000001مالية
100000001تركية

70110010322 غير محددة
25720536214141444478املجموع
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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 
املجموععسير املدينة املنورةمكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة 

1520001000153الرياض
200062000082الدمام
21000000021القصيم
100000001الباحة
90530000062جازان
200000002جنران
200000004464عسير

1720000140051مكة املكرمة
30000013016املدينة املنورة

100000001حائل
400010005تبوك

000020002احلدود الشمالية
50001001016اجلوف

200000002خارج اململكة
25720536214141444478املجموع

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

                الفرع 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   اجلهة 

 املكرمة
 املدينة
 املجموععسير املنورة

وزارة 
الداخلية 
واجلهات 
التابعة لها

501111009وزارة الداخلية
8517341278923195املديرية العامة للسجون
203110007املديرية العامة للجوازات

6001221113إدارة الوافدين
200000002البحث اجلنائي
74013121110120املباحث العامة

8053000420اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات
270510011246الشرط

001000001حرس احلدود
48323111463هيئة التحقيق واإلدعاء العام

001000102سجون دولة العراق
25720536214141444478املجموع 



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

جدول 5/5/4

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   تصنيف القضية 

املكرمة
 املدينة
املجموععسير املنورة

557350021385التظلم من عدم احملاكمة
876253891358191مطالبة بإطالق السراح

13131002525إنتهاء احملكومية ولم يطلق سراحه

 سوء معاملة و تعدي و جتاوز لألنظمة
15124001225داخل  السجن

202210029طلب عفو عن بقية املدة
16112002224ضعف الرعاية  الصحية لدى  السجن

22111000025منع الزيارة
11280210226اعتراض على ترحيل سجني
2023101211طلب نقل إلى سجن آخر

300000003طلب ترحيل
210100004ضغط معنوي على السجني

20063101839 اعتراض على قرار
9002000011 متعثرين من سداد الديون

25720536214141444478املجموع

ثالثًا: العنف الأ�سري:

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

جدول 5/1/5

                الفرع 
 املدينة مكة املكرمة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   النوع 

 املجموععسير املنورة

203217047971ذكر

119646365115022295أنثى

139967435155731366املجموع
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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
 املجموععسير املنورة

11975941384429310سعودية
6061101116مينية

110002206مصرية
300000407سورية

000000202سودانية
200101105فلسطينية

100010002أردنية
100000001مغربية

000001001بنجالدشية
100000203أفغانية
000001001نيجيرية
100000001أمريكية
100000001فلبينية
010000001برماوية
000000101جزائرية

302002018 غير محددة
139967435155731366املجموع

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

جدول 5/3/5

                الفرع 
املجموععسيراملدينة املنورة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة 

1060000010106الرياض
40043000047الدمام
200000002القصيم
100000001الباحة
30670000070جازان
300000014جنران
60000003036عسير



                الفرع 
املجموععسيراملدينة املنورة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة 

99000150034مكة املكرمة

10000057058املدينة املنورة

100010002حائل

100000001تبوك

200010002احلدود الشمالية

200030003اجلوف

000000000خارج اململكة

139967435155731366املجموع

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
املجموععسير املنورة

7130024320أم
35212110311377أب
201101106ابن
12032024326أخ
101000002عم

19055009543األسرة
5053019571913148زوج
302200007زوجة

010100103زوجة األب
303000028أهل الزوج
000000011اخو الزوج

4052007119طليق
202000004 أهل الزوجة

100000001 أهل األم
000000101زوج األم
139967435155731366املجموع
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5. ح�سب الت�سنيف والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/5/5

                الفرع 

   تصنيف القضية 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

املكرمة
 املدينة
املجموععسير املنورة

92759343124319269عنف بدني ونفسي

5010012110حرمان من التعليم

5201002111عنف ناجت عن إدمان

10020006220حرمان من الزواج

202002107حترش جنسي

7004201115طلب إيواء

400000004اتهام وقذف

9001001314حرمان من األم

 حرمان من الراتب أو تعدي
4021000310على ممتلكات

100000102حرمان من العمل

001100013 حرمان من األب

000100001 هروب

139967435155731366املجموع

رابعًا: الق�سايا العمالية:

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

جدول 5/1/6

                الفرع 
 املجموععسير املدينة املنورة مكة املكرمة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   النوع 

1081619911071519285ذكر

17035016436أنثى

1251622961082123321املجموع



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

جدول 5/2/6

                الفرع 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   اجلنسية 

 املكرمة
 املدينة
 املجموععسير املنورة

13194200332سعودية

2027131319مينية

541142321410100مصرية

9000011011سورية

90366000078هندية

7111102114سودانية

200000013فلسطينية

500100107أردنية

5118202120باكستانية

000000011أثيوبية

100100002لبنانية

510100018مغربية

300400029بنجالدشية

000010001عراقية

000001001تونسية

000001001نيجيرية

100000001سيرالنكية

100000001أمريكية

100100002فلبينية

010000001أرتيرية

100000001كندية

100000001أندونيسية

100000001فيتنامية

100000001تركية

302000005 غير محددة

1251622961082123321املجموع
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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 
املجموععسيراملدينة املنورة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة 

1060000000106الرياض
10096000097الدمام
200010003القصيم
000000000الباحة
00220000022جازان
000000000جنران
20000002325عسير

81600081033مكة املكرمة
10000019020املدينة املنورة

000000000حائل
000000101تبوك

100010002احلدود الشمالية
100080009اجلوف

300000003خارج اململكة
1251622961082123321املجموع

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
املجموععسير املنورة

41111488671811196الكفالء ) أفراد(
71245302693شركات أهلية

400100049مستشفيات أهلية
600100007  مدارس اهلية
100100002بنوك سعودية

010000012 مكاتب االستقدام
 الهيئة العليا لتسوية اخلالفات

024010018العمالية

200001104املديرية العامة للجوازات
1251622961082123321املجموع



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

جدول 5/5/6

                الفرع 
 املدينةمكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   تصنيف القضية 

املجموععسير املنورة

36797751910154مطالبة العامل بحقوقه املالية
17242101229طلب نقل الكفالة

14102002120فصل تعسفي
20212202029منع العامل من السفر إلى بالده

10125011222ضغط معنوي على العامل
3130000310 * حرمان العامل من أوراقه الثبوتية

13032115227اعتراض على قرار
100000001مطالبة بالتأمني الصحي

000200002إجبار على عمل
100000001عدم استكمال إجراءات التعيني

300300107ترحيل إجباري
300000003 إجبار على إنهاء التعاقد

200000002فصل بسبب تهمة
200111027 طلب إعادة نظر

020004017 طول مدة اإلجراءات
1251622961082123321املجموع

* 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 جدة الرياض   النوع 

املكرمة 
املدينة 
املجموععسيراملنورة 

1511012051145ذكر
8220031117أنثى

2331212082262املجموع
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2. ح�سب اجلن�سية والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/2/7

                الفرع 
املجموععسير املدينة املنورة مكة املكرمة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   اجلنسية 

1721210052250سعودية
000001001مصرية
200000002سورية

000101002فلسطينية
000100001أردنية
200000002تشادية
000001001أمريكية

010000001أندونيسية
200000002 غير محددة

2331212082262املجموع

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
املجموععسير املنورة

12000000012الرياض

20012000014الدمام

000000000القصيم

000000000الباحة

00120000012جازان

000000000جنران

300000025عسير

1300080012مكة املكرمة

100000203املدينة املنورة

200000002حائل

100000001تبوك

000000000احلدود الشمالية

100000001اجلوف

000000000خارج اململكة

2331212082262املجموع



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 
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض   اجلهة 

املكرمة
املدينة 
املجموععسيراملنورة 

2331012082260القضاء

002000002القاضي

2331212082262املجموع

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

جدول 5/5/7

                الفرع 
 تصنيف القضية 

املجموععسير املدينة املنورةمكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

19247061039اعتراض على حكم

1063000111طلب إعادة النظر

102000003طلب تعويضات

210202119طول مدة اإلجراءات

2331212082262املجموع

�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 جدة الرياض   النوع 

املكرمة 
املدينة

املجموععسير املنورة 

73910102537ذكر

232172052171298أنثى

3052630621917135املجموع
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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
املجموععسير املنورة

1732029621414105سعودية
204000219مينية

210000014مصرية
200000204سورية

010000001فلسطينية
000000101أردنية
001000001أثيوبية
300000003مغربية
100000001أفغانية

100000001تركستانية
200000002موريتانية
000000011أندونيسية
001100002 غير محددة

3052630621917135املجموع

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

جدول 5/3/8

                الفرع 
 املدينةمكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة 

املجموععسير املنورة

24000000125الرياض
00030000030الدمام
000000000القصيم
000000000الباحة
10260000027جازان
000000000جنران
20000001517عسير

2500020110مكة املكرمة
10000018019املدينة املنورة

000000000حائل
000010001تبوك

000000000احلدود الشمالية
000050106اجلوف

000000000خارج اململكة
3052630621917135املجموع



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 
املجموععسير املدينة املنورةمكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   اجلهة 

14078517244زوج
3013100412زوجة
30711018737طليق
122200108طليقة
101000002 ابن
202100207أب
312100007أخ
000100001 عم

100100103أهل الزوجة
003000003 والد الزوجة
200000035أهل الزوج
011100003ابن الزوج
010100013األسرة
3052630621917135املجموع

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

جدول 5/5/8

            الفرع 

   تصنيف القضية 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

املجموععسير املدينة املنورةاملكرمة

4095227231نفقة

2138106122حضانة

8155301528حرمان من رؤية األوالد

4037001318طالق

400000105نزع والية

3333000113حرمان من امليراث

3022002514تعليق وهجر
 عدم اإلعتراف بالزواج

201000104ومطالبة بالطالق

3052630621917135املجموع
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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
املجموععسير املنورة

36459580824486ذكر

16010489110184260أنثى

5241514317118208746املجموع

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

جدول 5/2/9

                    الفرع 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   اجلنسية 

 املكرمة
 املدينة
املجموععسير املنورة

15561271963199سعودية
14314003025مينية

200000002مصرية
401000218سورية

010000001سودانية
100000102فلسطينية

100000001أردنية
200000002باكستانية
310000004مغربية

200000002صومالية
100000001عراقية
100000001بحرينية
100002003موريتانية
500000106نيجيرية
300100004تشادية
000000202مالية
010000001تركية
200000103صينية
100000001برماوية

326312950744478 غير محددة
5241514317118208746املجموع



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
املجموععسير املنورة

3000000000300الرياض
280017000045الدمام
700000007القصيم
100000001الباحة
100014300000243جازان
300000003جنران
16000000723عسير

4415000180178مكة املكرمة
140000020034املدينة املنورة

000000000حائل
300000003تبوك

300010004احلدود الشمالية
100000001اجلوف

400000004خارج اململكة
5241514317118208746املجموع

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
املجموععسير املنورة

454121401619167655األحوال املدنية
28020031135وزارة الداخلية

120002005زوج
300001004طليق
100000001 عم
500001107أخ

200000002ابن الزوج
30111022037أب

5241514317118208746املجموع
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5. ح�سب الت�سنيف والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/5/9

                الفرع 
   تصنيف القضية 

 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

 املدينة
املجموععسير املنورة

19110710311133طلب جنسية
460112314111175542أوراق ثبوتية

25031001131طلب استرداد اجلنسية
8011000010 اعتراض على قرار
2080000111 طلب إعادة نظر

10310041019 طول مدة اإلجراءات
5241514317118208746املجموع

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
 املجموععسير املنورة

525220311580ذكر
6055212249108أنثى

1121074153514188املجموع

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

جدول 5/2/10

                الفرع 
 املجموععسير املدينة املنورة مكة املكرمة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   اجلنسية

911054052613154سعودية
502010008مينية

100000001مصرية
300000003سورية

000000101سودانية
000000101فلسطينية

100000001أردنية
000000112باكستانية
100000001عراقية

000000202موريتانية
100000001نيجيرية

000000101سيرالنكية
000000202جزائرية

9000001010 غير محددة
1121074153514188املجموع



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

جدول 5/3/10

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدة  املنطقة 

املكرمة
 املدينة
 املجموععسير املنورة

64000000064الرياض
6004000010الدمام
100000001القصيم
200000002الباحة
8070000015جازان
000000000جنران
30000001417عسير

17900050031مكة املكرمة
51000035041املدينة املنورة

000010001حائل
200000002تبوك

200000002احلدود الشمالية
200000002اجلوف

000000000خارج اململكة
1121074153514188املجموع

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
 املجموععسير املنورة

7546203208118أب
15011021020أم
300000115أخ

100000326 زوجة أب
310100139األسرة

300000003عم
6000109016 مدرسة

100000001 مركز تنمية السلوك
100000001مستشفيات

230000005 املعلم
200000002اجلد
010000001اجلدة
010000001اخلال

1121074153514188املجموع
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 5- ح�سب الت�سنيف والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/5/10

                الفرع 
   تصنيف القضية 

 املجموععسير املدينة املنورةمكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

307100410961 إساءة جسدية
15000012018 إساءة نفسية
600100029 إساءة جنسية

18110107028 حرمان من التعليم
7130002114 حرمان من األوراق الثبوتية

20100007129حرمان من األم
500000005 حرمان من األب

9022006019 إهمال
200100115زواج قاصرات

1121074153514188املجموع

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
 املجموععسير املنورة

54153939147834210ذكر

517812831422125أنثى

10522475122102256335املجموع

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

جدول 5/2/11

                الفرع 
مكة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض   اجلنسية 

املكرمة 
املدينة

املجموع عسير املنورة 

771440482081418239سعودية

15300013123مينية

200101116مصرية

202010207سورية



                الفرع 
املجموع عسيراملدينة املنورة مكة املكرمة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض   اجلنسية 

200100104سودانية
110000002فلسطينية

010100002أردنية
110010003باكستانية
010000001أثيوبية
100000001مغربية

100000001بنجالدشية
010000001عراقية

000000101موريتانية
30500003644 غير محددة

10522475122102256335املجموع

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
 املجموععسير املنورة

70000000070الرياض
50051000056الدمام
100000001القصيم
100000001الباحة
80470000257جازان
200000002جنران
41001005460عسير

1021001100042مكة املكرمة
10000022023املدينة املنورة

000010001حائل
000020002تبوك

200030005احلدود الشمالية
10001400015اجلوف

000000000خارج اململكة
10522475122102256335املجموع
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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 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدة   اجلهة 

املكرمة
 املدينة
 املجموععسير املنورة

69819191201046183أخرى
27611176211686أفراد

3394351230شركات أهلية
2387110224بنوك سعودية
4204020012مستشفيات

10522475122102256335املجموع

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

جدول 5/5/11

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   تصنيف القضية 

املكرمة
 املدينة
 املجموععسير املنورة

73515840744156طلب مساعدات مالية
181022281141410117منازعات بني أفراد أو شركات
000300003مطالبة بتبني بعض املقترحات

1135210013تقدمي استشارات قانونية وشرعية
7031011013 اعتراض على قرار
1505120115طلب إعادة نظر
2041110110 طلب تعويضات
310001005 أخطاء طبية

000030003طول مدة اإلجراءات
10522475122102256335املجموع





51





53

اأوًل: زيارات الوفود

تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد :وفد طالب مدارس اجلامعة األهلية بالظهران1

أ / أشواق عويض العويف   
مرشدة طالبية

أ / موضي عبداهلل محمد اخلالدي 
 معلمــــة 

أ / نسيبة محمد علي درة العمري 
 معلمـــة  

أ/ منال حامد الغامدي
مشرفة نشاط 

أ/ روحية بنت مجلي 
معلمــــة  

أ/ هادر عبداهلل القرني
معلمـــة   

أ/ منال حامد الغامدي  
مشرفة نشاط 

أ/ نورة علي صالح العامري
معلمــــة   

أ/ داليا حسان تكروري
معلمـــة 

أ/ أسماء مبارك محمد السبيعي  
مرشدة طالبية

أ/ أمينة دريد محمود حامد      
معلمــــة   

أ/ روان القحطاني                
معلمـــة 

أ/ أشواق عويض العويف  
مرشدة طالبية

أ/ إميان املزن              
معلمــــة   

أ/ حنان حامد الغامدي      
معلمـــة 

مجموعة من الطالب
امل�صتقبلون :

أ/جمعة بن عبداهلل الدوسري، أ/ فاطمة يوسف حسن اخلرداوي، أ/ سارة 
مساعد املنصور الزامل

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• تقدمي شرح للطالب حول حقوق الطفل، ومن ثم مت طرح أسئلة تفاعلية 	
حول هذه احلقوق.

• تقدمي عرض تقدميي عن بعض إصدارات اجلمعية مثل مجلة )اعرف 	
حقوقك ولونها( ومجلة )هذه حقوقي أنا وفهودي(.



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

•  توزيع مجموعة من إصدارات اجلمعية على الطالب:	
- مجلة اعرف حقوقك ولونها.

- مجلة هذه حقوقي أنا وفهودي.
- مطوية التعريف باجلمعية.

•   توزيع مجموعة من اإلصدرات احلقوقية على املعلمات ومنها:	
- مطوية التعريف باجلمعية.

- اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
- حقوق الطفل يف اإلسالم.

- مجلة اعرف حقوقك ولونها.
- مجلة هذه حقوقي أنا وفهودي.

- حقوق  ذوي االحتياجات اخلاصة.
- حقوق املرأة العاملة.

- الئحة عمال اخلدمة املنزلية ومن يف حكمهم.
- مجموعة أعداد من نشرة “ حقوق”.

- لدليل اإلرشادي حلملة وقف العنف ضد األطفال.
متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية خالل الفرتة 05- 1437/01/09هـ

املوافق 18-2015/10/22 م

اأع�صاء الوفد:رئيس املجلس البلدي2

أ/ محمود ناصر
رئيس املجلس البلدي واألمني العام ملؤسسة املدينة املنورة اخليرية خلدمة 

املجتمع 
 امل�صتقبلون:

أ / شرف القرايف، أ/ عبد املجيد األمني
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• تعزيز 	 على  وحرصها  واختصاصاتها  ورسالتها  اجلمعية  نظام  شرح 
أواصر التعاون والتنسيق.

• اإلشادة بالدور الريادي الذي تساهم به املجالس البلدية في حل كثير من 	
القضايا التي متس حقوق املواطنني.

• املتقدمة 	 اخلدمات  لتطوير  البلدي  املجلس  مساهمات  إلى  التطرق 
واملساهمة في دفع عجلة التنمية لتحقيق طموحات الوطن واملواطن.

• التعريف بدور املجلس البلدي ومهامه.	
• التأكيد على حرص املجلس على متابعة العديد من القضايا التي تهم املواطن.	
• طرح  مناذج من القضايا التي يتابعها املجلس البلدي.	
• بحث سبل التعاون في القضايا ذات االهتمام املشترك و جتسير آليات 	

التواصل والواجبات املشتركة املتكاملة من أجل احترام حقوق اإلنسان 
وحمايتها.

• احلديث عن احلق في العمل ودور القطاع اخلاص لتمكني الشباب من 	
أداء دورهم في تنميته.

• التأكيد على ضرورة ربط قضايا العمران ومشاكله مببدأ احلق في السكن.	
• التلوث 	 من  وسليمة  صحية  بيئة  بضمان  اإلنسان  حق  على  التأكيد 

الداعمة حلياته وسعادته.
متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1437/01/09 هـ 

املوافق 2015/10/22 م
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اأع�صاء الوفد:السفير الدمناركي 3

السيد/ أوله فرير- ماسن
سفير الدمنارك لدى اململكة

املستشار / فكري فيال لي
نائب رئيس البعثة

امل�صتقبلون:

د/ مفلح القحطاني ، أ/ خالد الفاخري  ، د/ فيصل السميري ، أ/ أحمد 
احملمود 

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• الثقافة احلقوقية في 	 التعريف بأنشطة اجلمعية ومساهمتها في نشر 
املجتمع وآليات عملها.

• تطرق النقاش الزدواجية املعايير التي تتبعها بعض الدول مبا يتعلق في 	
املطالبة باحترام حقوق اإلنسان واملوقف من عقوبة اإلعدام.

•  اطالع السفير الدمناركي على التقدم في مجال احلماية من اإليذاء في 	
اململكة بصدور نظام احلماية من اإليذاء ونظام حماية الطفل وتسهيل 
العديد من اإلجراءات التي كانت تعيق املرأة من حصولها على  بعض 

حقوقها.
• اململكة 	 في  اإلعدام  عقوبة  الزائر  أن  للوفد  اجلمعية  أوضح  رئيس 

تستند لنصوص شرعية وال يصدر احلكم النهائي بها إال بعد نظرها من 
عدد كبير من القضاة في محكمة ذات اختصاص ، ومحكمة االستئناف، 
واحملكمة العليا، لذلك فإن الدولة تسعى مع أولياء الدم في مثل هذه 

القضايا لتقدمي العفو على تنفيذ العقوبة.
متت الزيارة يف منطقة الريا�ض  بتاريخ 1437/01/13هـ

املوافق 2015/10/26 م

اأع�صاء الوفد:السفير األسترالي 4

د/ رالف كينج 
السفير األسترالي لدى اململكة 

السيد / إياد ديكسون 
سكرتير أول لسفارة أستراليا

امل�صتقبلون:

د/ مفلح القحطاني ، أ/ خالد الفاخري  ، د/ فيصل السميري ، أ/ أحمد 
احملمود 

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة: 

• تطرق النقاش لقضايا حقوق اإلنسان في املنطقة وما قامت به اململكة 	
من جهود في سبيل حل أوضاع كثير من الالجئني السوريني واجلالية 

البرماوية واليمنية.
• التأكيد من قبل رئيس اجلمعية على أهمية العدالة والنزاهة في مجال 	

املناداة بحماية حقوق اإلنسان، بحيث يكون هناك أولويات في هذا املجال 
فال ينصرف عن االنتهاك والقتل والتجاوز املتعمد لالهتمام بالقضايا 

الفردية التي تخضع إلجراءات قضائية قبل إصدار األحكام فيها. 
متت الزيارة يف منطقة الريا�ض  بتاريخ 1437/01/13هـ

املوافق 2015/10/26 م
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اأع�صاء الوفد:السفير السويسري5

السفير/ هاينريخ شيلينبيرغ 
السفير السويسري لدى اململكة

امل�صتقبلون:

د/ مفلح القحطاني ،  د / صالح اخلثالن ، أ / خالد الفاخري ، أ / أحمد 
احملمود 

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• أوضح رئيس اجلمعية آليات العمل احلقوقي والقضائي في اململكة.	
• مت طرح العديد من املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان ، وبعض اجلوانب  	

اإلنسانية  لبعض القضايا بالشرق األوسط.
• تطرق احلديث إلى االهتمام من اجلانب السويسري بالقضايا اإلنسانية بشكل عام.	
• أشاد السفير باجلهود التي تقوم بها  اجلمعية وباألنشطة التي تعمل على 	

حتقيقها وأكد على أهمية تبادل وجهات النظر في مجال حقوق اإلنسان.
متت الزيارة يف منطقة الريا�ض  بتاريخ 1437/01/12هـ

املوافق 2015/10/25 م

اأع�صاء الوفد:السفير السويدي6

السيد/ داغ يولني
سفير السويد لدى اململكة
السيد/ فيلكس بنجستون 

سكرتير ثاني لشؤون السياسية والقنصلية
 امل�صتقبلون:

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

• التعريف باجلمعية ونظامها ورسالتها واختصاصاتها.	
• شرح موجز عن أنشطة اجلمعية ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.	
• شرح آليات العمل ونوعية القضايا التي تتلقاها اجلمعية وما تقدمه من 	

أعمال في هذا الشأن.
• تطرق احلديث ملراقبة اجلمعية لالنتخابات البلدية وفق املعايير املتعارف 	

عليها دولياً، وما مثلته هذه االنتخابات من مشاركة لألفراد في احلياة 
العامة في املجتمع.

• احلديث عن موقف احلكومة السويدية من األحداث اجلارية في املنطقة 	
كالقضية الفلسطينية والسورية وأحداث اليمن.

• التأكيد على دعم حكومة السويد حلقوق الفلسطينيني حيث أنها البلد 	
األوروبي األول الذي اعترف بفلسطني كدولة.

• احلديث عن اشتراك احلكومة السويدية مع املوقف السعودي بالنسبة 	
لقضايا أحداث سوريا واألوضاع في اليمن.

• التأكيد على أن تلك األحكام تستند لنصوص شرعية وال يصدر احلكم 	
فيها إال بعد نظرها من عدد كبير من القضاة مبا يضمن حتقيق العدالة.

• التأكيد على سعي الدولة مع أولياء الدم في مثل هذه القضايا لتقدمي 	
العفو على تنفيذ العقوبة.

• تطرق احلديث إلى قضايا الالجئني وعدميي الهوية وحاجة هذه الفئات 	
إليجاد حلول ألوضاعهم مبا يضمن عدم انتهاك حقوقهم.

• توضيح وجهة النظر فيما يتعلق ببعض القضايا الفردية التي أثارها السفير.	
متت الزيارة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1437/01/22 هـ

املوافق 2015/11/05 م
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اأع�صاء الوفد :وفد كلية املجتمع بحرميالء7

د/ أسماء امليرغني
منسقة جلنة حقوق اإلنسان بكلية املجتمع بحرميالء

د/ زينب شهاب
منسقة مسار إدارة املوارد البشرية بكلية املجتمع بحرميالء

وعدد من طالبات جلنة حقوق اإلنسان بالكلية
امل�صتقبلون :

أ/ بيان بانصر ، أ/ عزيزة أحمد
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• احلديث عن آليات العمل في اجلمعية ونوعية القضايا التي تتلقاها.	
• تطرق احلديث لدور اجلمعية في تعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان.	
• التعريف بلجان اجلمعية وهي:	

- جلنة الرصد واملتابعة.
- جلنة الدراسات واالستشارات.

- جلنة الثقافة والنشر.
- جلنة األسرة.

• شرح آلية تقدمي الشكوى للجمعية.	
• فتح املجال ألعضاء الوفد لطرح استفساراتهم ومتت اإلجابة عليها.	
• توزيع مطبوعات وإصدارات اجلمعية املختلفة على أعضاء الوفد.	

متت الزيارة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1437/02/04 هـ
املوافق 2015/11/16 م

اأع�صاء الوفد :مدرسة اجلعرانة االبتدائية8

أ/ رائد اخلطابي
رائد النشاط باملدرسة

أ/ عبداهلل الدهاس
املرشد الطالبي باملدرسة

وعدد من الطالب
امل�صتقبلون :

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

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• في 	 احلقوقية  الثقافة  نشر  في  ودورها  اجلمعية  بأنشطة  التعريف 

املجتمع وآليات عملها.
• تقدمي عدد من املطبوعات التوعوية.	

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1437/02/18هـ
املوافق 2015/11/30 م
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اأع�صاء الوفد:وفد طالب جامعة امللك فهد للبترول واملعادن9

د/ خالد آل سليمان 
محمد العماري
حماد السقاف

محمد الهاجري
إبراهيم النامي 

ريان باخدلق
حبيب صالل
أحمد العلي 
قيس جوارح

محمد املاجد
سعيد آل حمود

عبد العزيز مشعي
محمد املبارك

عبد امللك السالم
فيصل آل شيبان

 امل�صتقبلون:

أ/ جمعة الدوسري ، أ/ عبداهلل آل رمضان أ/ سعيد آل حالي
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية ونظامها ورسالتها و أهدافها واختصاصاتها.	
• حقوق 	 ثقافة  نشر  في  ومساهمتها  اجلمعية  أنشطة  عن  موجز  شرح 

اإلنسان.
• اجلهات 	 مع  ومتابعتها  تصنيفها  وطريقة  الشكاوى  استقبال  آلية  شرح 

املختصة.
• توزيع مجموعة من إصدارات اجلمعية.	
• اإلجابة على أسئلة الطالب.	
• جهودها 	 على  للجمعية  وتقديره  شكره  سليمان  آل  خالد  الدكتور  قدم 

الكبيرة في نشر الوعي والثقافة احلقوقية بني جميع فئات املجتمع.
متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1437/02/27 هـ

املوافق 2015/12/09 م
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اأع�صاء الوفد:جامعة طيبة - كلية املجتمع بخيبر10

د/ محمد بشير
رئيس الوفد

وعدد من طالب الكلية
 امل�صتقبلون:

أ / عبد املجيد األمني ، أ/ بندر الترجمي
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية ونظامها ورسالتها واختصاصاتها.	
• التعريف بطبيعة عمل اجلمعية وآلية استقبال الشكاوى والتظلمات.	
• وإصداراتها 	 البحثية  ومشاريعها  اجلمعية  إجنازات  أهم  عن  احلديث 

العلمية ومقترحاتها التربوية.
• والنشرات 	 اجلمعية  بها  شاركت  التي  املؤمترات  و  الندوات  استعراض 

الدورية التي تصدرها اجلمعية.
• التطرق إلى دور اجلمعية ومساهمتها في نشر ثقافة حقوق اإلنسان بني 	

العاملني في كافة القطاعات واألجهزة.
• التعريف بدور اململكة في مجال حقوق اإلنسان محلياً وعاملياً.	
• اهتمام 	 من  الشريفني  احلرمني  خادم  حكومة  توليه  ما  عن  احلديث 

ودعم للجهود املبذولة في كافة األجهزة احلكومية لتعزيز وحماية حقوق 
اإلنسان.

• التطرق إلى االلتزام األصيل والراسخ بتعاليم الشريعة اإلسالمية الغراء 	
والتي وفرت كل الضمانات لصيانة هذه احلقوق وتعزيزها وحمايتها.

• احلديث عن استمرارية جهود اململكة لتحقيق األمن والسالم في العالم.	
• احلديث عن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان كمناسبة عاملية مع التأكيد 	

على أن الشريعة اإلسالمية أول من وضع وثيقة حقوق اإلنسان.
• احلديث عن أول وثيقة عاملية حلقوق اإلنسان حيث كانت منوذجاً لإلخاء 	

اإلنساني وكفالة احلقوق وقد كانت لدى تأسيس الدولة اإلسالمية بعد 
هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى املدينة.

• التعريف مبصطلح حقوق اإلنسان.	
• التطرق إلى قناعة احلكومة الرشيدة بأهمية التأكيد على مبادئ حقوق 	

اإلنسان التي انطلقت من مبادئ الشريعة السماوية السمحاء.
• لها 	 انضمت  التي  الدولية  واالتفاقيات  املعاهدات  إلى  احلديث  تطرق 

اململكة مع التحفظ على كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
• االستماع ملداخالت الطالب واستفساراتهم.	
• توزيع مطبوعات وإصدارات اجلمعية على أعضاء الوفد.	
• قدم الوفد الزائر الشكر ملنسوبي اجلمعية ملا أثمر عنه هذا اللقاء من 	

تعارف ومعلومات.
متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1437/02/28 هـ 

املوافق 2015/12/10 م



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد:وفد مدرسة عبد اهلل بن السائب 11

أ/ أحمد الزهراني
رائد النشاط باملدرسة

وعدد من طالب مدرسة عبد اهلل بن السائب االبتدائية لتحفيظ القرآن
 امل�صتقبلون:

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

• التعريف باجلمعية ونظامها ورسالتها واختصاصاتها.	
• حقوق 	 ثقافة  نشر  في  ومساهمتها  اجلمعية  أنشطة  عن  موجز  شرح 

اإلنسان.
• شرح آليات العمل ونوعية القضايا التي تتلقاها اجلمعية.	
• توزيع مطبوعات وإصدارات اجلمعية على أعضاء الوفد.	

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة  بتاريخ 1437/03/03 هـ 
املوافق 2015/12/14 م

اأع�صاء الوفد:السفير النيوزيلندي12

السيد/ هاميش ماكمستر
السفير النيوزيلندي لدى اململكة

السيد/ غريغ لويس
نائب رئيس البعثة

 امل�صتقبلون:

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

• التعريف باجلمعية ونظامها ورسالتها واختصاصاتها.	
• شرح موجز عن أنشطة اجلمعية ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.	
• تطرق احلديث ملراقبة اجلمعية االنتخابات البلدية وفق املعايير املتعارف 	

عليها دولياً، وما مثلته هذه االنتخابات من مشاركة لألفراد في احلياة 
العامة في املجتمع.

• التطرق لبعض القضايا احلقوقية األخرى ومنها املوقف النيوزلندي من 	
أحكام اإلعدام باململكة.

• الداخلي 	 قانونها  ألحكام  الدول  تطبيق  احترام  ضرورة  على  التأكيد 
واستقالل أعمال قضائها.

• السعودي 	 الشأن  في  التدخل  في  إيران  موقف  اجلمعية  رئيس  انتقد 
البعثات  بحماية  املتعلقة  فيينا  التفاقية  احترام  عدم  من  ذلك  تبع  وما 

الدبلوماسية ومقارها في الدول املضيفة.
متت الزيارة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1437/04/01 هـ 

املوافق 2016/01/11 م



61

تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

السفير املسؤول عن شؤون الهجرة والالجئني بوزارة 13
اخلارجية السويدية

اأع�صاء الوفد:

السيد/ جان نوتسون
السفير املسؤول عن شؤون الهجرة والالجئني بوزارة اخلارجية السويدية

السيد/ داغ يولني
السفير السويدي لدى اململكة

 امل�صتقبلون:

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

• التعريف باجلمعية ونظامها ورسالتها واختصاصاتها.	
• شرح موجز عن أنشطة اجلمعية ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.	
• احلديث عن اجلهود التي قامت بها اململكة الستيعاب الالجئني السوريني 	

العمل، واالستفادة من  واليمنيني رغم ضخامة أعدادهم ومتكينهم من 
اخلدمات العامة.

• احلديث عن آليات استقبال الالجئني وما تبع ذلك من أحداث في بعض 	
الدول األوروبية.

• شرح الوفد آليات استيعاب السويد لالجئني واحلرص على دمجهم في 	
املجتمع السويدي.

• تطرق احلديث إلى موقف املجتمع الدولي املتردد من القضايا اإلقليمية 	
مما دفع بظهور مشاكل الالجئني وخاصة سوريا والعراق.

متت الزيارة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1437/04/01 هـ 
املوافق 2016/01/11 م



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد:االحتاد األوروبي14

السيد/ جون أورورك
رئيس قسم دول مجلس التعاون اخلليجي بهيئة العمل اخلارجي األوروبي

السيدة/ روزا ماريا
اخلارجي  العمل  بهيئة  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  قسم  رئيس  نائبة 

األوروبي
السيد/ آدم كوالخ

سفير اإلحتاد األوروبي لدى اململكة
وفريق عمل مختص بالشرق األوسط يف اإلحتاد األوروبي

 امل�صتقبلون:

د/ مفلح القحطاني ، د/ عبد اجلليل السيف ،  أ/ خالد الفاخري ،
 د/ فيصل السميري،  أ/ أحمد احملمود
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية ونظامها ورسالتها واختصاصاتها.	
• شرح موجز عن أنشطة اجلمعية ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.	
• شرح آليات العمل ونوعية القضايا التي تتلقاها اجلمعية وما تقدمه من 	

أعمال في هذا الشأن.
• اململكة 	 في  اإلنسان  حقوق  مجال  في  امللحوظ  التقدم  عن  احلديث 

واجلهود التي تبذل من أجل تعزيزه.
• تطرق احلديث ملراقبة اجلمعية لالنتخابات البلدية وفق املعايير املتعارف 	

عليها دولياً، وما مثلته هذه االنتخابات من مشاركة لألفراد في احلياة 
العامة في املجتمع.

• اإلعدام 	 عقوبة  ومنها  األخرى  احلقوقية  القضايا  بعض  إلى  التطرق 
وموقف االحتاد األوروبي من أحكام اإلعدام.

• التأكيد على أن تلك األحكام تستند لنصوص شرعية وال يصدر احلكم 	
فيها إال بعد نظرها من عدد كبير من القضاة مبا يضمن حتقيق العدالة.

• التأكيد على سعي الدولة مع أولياء الدم في مثل هذه القضايا لتقدمي 	
العفو على تنفيذ العقوبة.

• احلديث عن عقوبات اإلعدام التي نفذت مؤخراً حيث متت بحق متهمني 	
بجرائم إرهابية كبيرة.

• الداخلي 	 قانونها  ألحكام  الدول  تطبيق  احترام  ضرورة  على  التأكيد 
واستقالل أعمال قضائها.

• بحقوق 	 املتعلقة  األمور  حول  النظر  وجهات  تبادل  أهمية  على  التأكيد 
اإلنسان.

متت الزيارة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1437/04/08 هـ 
املوافق 2016/01/18 م
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تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد :رئيس اجلالية املصرية باملدينة املنورة15

أ/ أحمد زكي
رئيس اجلالية املصرية باملدينة املنورة

امل�صتقبلون :

أ/ شرف القرايف ، أ/ بندر العويف
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• احلديث عن سعي اجلمعية إيصال رسالتها احلقوقية للمواطنني واملقيمني.	
• مع 	 وانسجامها  القوانني  بعض  مراجعة  في  اجلمعية  دور  إلى  التطرق 

املواثيق الدولية احلقوقية.
• التأكيد على أن اململكة قائمة على اإلسالم الذي حفظ حقوق البشر.	
• برسالة 	 اإلسالمية  واألخالق  القيم  لربط  اجلمعية  سعي  إلى  التطرق 

حقوق اإلنسان في اململكة.
• التعريف باألنظمة السعودية التي حتفظ احلقوق وحتقق العدالة.	
• التطرق إلى جهود موظفي حقوق اإلنسان في اجلمعية التي ساهمت في 	

حل الكثير من املشكالت.
• أشار رئيس اجلالية إلى أن الزيارة لزيادة أواصر التعاون بني اجلانبني 	

في مجال حقوق اإلنسان.
• وتفعيل 	 املشترك  االهتمام  ذات  القضايا  في  التعاون  اللقاء سبل  بحث 

آليات التواصل.
• دعم 	 من  به  قام  ملا  اجلمعية  لفرع  وتقديره  شكره  اجلالية  رئيس  قدم 

ومساعدة في إنهاء إجراءات قضايا اجلالية.
متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1437/04/10 هـ

املوافق 2016/01/20 م

اأع�صاء الوفد :السفير الكندي16

السيد/ دينيس هوراك
املستقبلون :

د/ مفلح القحطاني ، د/ صالح اخلثالن ، أ/ خالد الفاخري ، أ/ أحمد احملمود
أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة:

• الثقافة 	 نشر  في  ومساهمتها  اجلمعية  أنشطة  عن  موجز  تقدمي شرح 
احلقوقية.

• احلديث عن آليات العمل في اجلمعية ونوعية القضايا التي تتلقاها وما 	
تقدمه من مساعدات للمتظلمني.

• اململكة 	 في  اإلنسان  حقوق  مجال  في  امللحوظ  التقدم  عن  احلديث 
واجلهود التي تبذل من أجل تعزيزها.

• تطرق احلديث إلى ازدواجية املعايير التي تتبعها بعض الدول الغربية، حينما 	
يكون هناك اهتمام كبير بقضايا فردية ألشخاص قد يكونوا ارتكبوا جرائم.

• احلديث عن التدخل اإليراني في الشؤون الداخلية لدول املنطقة وتأثير 	
ذلك على حقوق اإلنسان في هذه الدول.

• اإليرانية 	 السياسة  ببيان خطأ  الغربية  الدول  التأكيد على أهمية قيام 
في املنطقة، وما لذلك من تداعيات على حماية حقوق اإلنسان في ظل 

عدم االستقرار األمني.
متت الزيارة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1437/04/10 هـ

املوافق 2016/01/20 م



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

جمعية دار السعادة اخليرية للمسنني17
 باملدينة املنورة

اأع�صاء الوفد :

أ/ مشاعل احلربي 
مديرة القسم النسائي يف جمعية دار السعادة

أ/ أماني النجار
امل�صتقبلون :

أ/ شرف القرايف
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• احلديث عن رأي االسالم الشامل في حقوق اإلنسان حيث يطرح حقوقاً 	

ال تعرفها القوانني الدولية املتقدمة.
• التطرق إلى ضرورة عنصر الرعاية العائلية للمسنني وهو ما نصت عليه 	

الكثير من النصوص القرآنية.
• استعراض نبذة مختصرة عن دار السعادة اخليرية وأهدافها ورسالتها 	

واختصاصاتها.
• احلديث عن أهداف الدار وهي :	

التفوق يف جذب ومشاركة  تعزيز مفهوم خدمة املسنني من خالل   -
ذوي املصلحة.

إلى  اإلغاثة  من  املشاريع  لتحويل  تنموية  برامج  وتنفيذ  إعداد   -
التمكن.

• التأكيد على أن كبار السن كمجموعة يتميزون بالتباين والتنوع شأنهم 	
في ذلك شأن باقي السكان.

• احلديث عن سن اململكة لقوانني حتمي حقوق هذه الفئة كما انضمت 	
لالتفاقية الدولية حلقوق املسنني.

• العمل عليها من أجل احملافظة على 	 التي ينبغي  التدابير  احلديث عن 
حقوق كبار السن.

• احلديث عن أن املجتمع الدولي بدأ في تسليط الضوء على حالة كبار 	
السن في خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة.

• التطرق إلى ضرورة التواصل مع هذه الفئة الهامة في املجتمع فالزال 	
لديهم ما يقدمونه،  وإن اختلفت اآلليات التي يؤثر عليها عامل السن.

• التأكيد على أهمية متكني كبار السن من العيش في كنف الكرامة واألمن 	
دون خضوع ألي استغالل أو سوء معاملة.

• أكدت جمعية دار السعادة على أهمية توقيع اتفاقية تهدف إلى تبادل 	
املعلومات واالستشارات اخلاصة بهذه الفئة، كما رحبت اجلمعية الوطنية 

حلقوق اإلنسان من جهتها بهذا التعاون.
• بأنهم 	 املسنني  تصوير  على  للتغلب  اجلهود  بذل  ضرورة  على  التأكيد 

مصابون دائماً بأمراض بدنية ونفسية.
• مناقشة بعض القضايا املشتركة والتي تعنى بهذه الفئة.	

متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1437/04/15 هـ
املوافق 2016/01/25 م
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تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد:دبلوماسي بريطاني18

السيد/ توبياس الوود
وزير شؤون الشرق األوسط باخلارجية البريطانية

السيد/ ساميون كوليس 
سفير بريطانيا لدى اململكة

السيدة/ جولي سكوت 
مديرة إدارة اخلليج باخلارجية البريطانية

السيد/ جرانت كادر
السكرتير اخلاص لوزير اخلارجية البريطاني

السيدة ناقال وودجت
مستشارة السفير البريطاني لدى اململكة

 امل�صتقبلون:

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

• التعريف باجلمعية ونظامها ورسالتها واختصاصاتها.	
• شرح موجز عن أنشطة اجلمعية ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.	
• شرح آليات العمل ونوعية القضايا التي تتلقاها اجلمعية وما تقدمه من 	

أعمال في هذا الشأن.
• اململكة 	 في  اإلنسان  حقوق  مجال  في  امللحوظ  التقدم  عن  احلديث 

واجلهود التي تبذل من أجل تعزيزه.
• أشار الوزير إلى التقدم امللحوظ في أحوال حقوق اإلنسان في اململكة 	

املالحظ من دخول املرأة  إلى عضوية مجلس الشورى، ومشاركتها في 
االنتخابات البلدية.

• تطرق احلديث لبعض القضايا احلقوقية األخرى ومنها عقوبة اإلعدام 	
وموقف الدول األوروبية منها.

• احلديث عن مواقف بعض البرملانيني البريطانيني واألوروبيني من أوضاع 	
حقوق اإلنسان في اململكة.

• قبل 	 من  يستغل  الفردية  احلاالت  لبعض  إثارة  هناك  أن  على  التأكيد 
البعض ويعمم بهدف اإلساءة لسمعة اململكة.

• احلديث عن اجلهود التي بذلت في إصدار العديد من األنظمة والقوانني 	
في اململكة التي تدعم حقوق اإلنسان.

• الداخلي 	 قانونها  ألحكام  الدول  تطبيق  احترام  ضرورة  على  التأكيد 
واستقالل أعمال قضائها.

• تطرق احلديث إلى التطور في مجال مرفق العدالة في اململكة وتدريب 	
القضاة وتقنني أحكام الفقه اإلسالمي.

• أكد السفير على أهمية تبادل وجهات النظر حيال القضايا احلقوقية 	
وخلق الشراكات بني املنظمات املعنية بحقوق اإلنسان.

• أشار رئيس اجلمعية إلى أهمية تبادل وجهات النظر مبا يساهم في فهم 	
أفضل للقضايا احلقوقية املختلفة التي يتم طرحها.

متت الزيارة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1437/04/15 هـ 
املوافق 2016/01/25 م



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

سفير حقوق اإلنسان بوزارة اخلارجية الهولندية 19
وسفير هولندا لدى اململكة

اأع�صاء الوفد:

السيد/ كييس فان
سفير حقوق اإلنسان بوزارة اخلارجية الهولندية

السيد/ الورنس ويستهوف
سفير هولندا لدى اململكة

ومنسق السياسات اخلارجية بوزارة اخلارجية الهولندية
 امل�صتقبلون:

د/ مفلح القحطاني ، أ/ خالد الفاخري 
وعدد من أعضاء اجلمعية

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية ونظامها ورسالتها واختصاصاتها.	
• شرح موجز عن أنشطة اجلمعية ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.	
• شرح آليات العمل ونوعية القضايا التي تتلقاها اجلمعية وما تقدمه من 	

أعمال في هذا الشأن.
• اململكة 	 في  اإلنسان  حقوق  مجال  في  امللحوظ  التقدم  عن  احلديث 

واجلهود التي تبذل من أجل تعزيزه.
• تطرق احلديث إلى دخول املرأة إلى عضوية مجلس الشورى والسماح لها 	

باملشاركة في االنتخابات البلدية.
• احلديث عن التطور الكبير الذي تشهده اململكة في مجال حقوق املرأة.	
• اإلعدام 	 عقوبة  ومنها  األخرى  احلقوقية  القضايا  بعض  إلى  التطرق 

وموقف هولندا من أحكام اإلعدام.
• التأكيد على أن تلك األحكام تستند لنصوص شرعية وال يصدر احلكم 	

فيها إال بعد نظرها من عدد كبير من القضاة.
• التأكيد على سعي الدولة مع أولياء الدم في مثل هذه القضايا لتقدمي 	

العفو على تنفيذ العقوبة.
• احلديث عن عقوبات اإلعدام التي نفذت مؤخراً حيث متت بحق متهمني 	

بجرائم إرهابية كبيرة.
• في 	 اجلارية  األحداث  من  الهولندية  احلكومة  موقف  عن  االستفسار 

في  اإليرانية  والتدخالت  اليمن  وأحداث  السورية  كالقضية  املنطقة 
املنطقة وتأثيرها على حقوق اإلنسان.

• التأكيد على حاجة القضايا للمزيد من االهتمام بالعناية بحقوق اإلنسان.	
• تطرق احلديث إلى استيعاب اململكة ألعداد كبيرة من الالجئني ومتكينهم 	

من التمتع بكثير من احلقوق كالعمل والتعليم والعالج.
• احلديث عن التقدم امللحوظ في مجال حقوق العمالة في اململكة.	

متت الزيارة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1437/04/18 هـ 
املوافق 2016/01/29 م



67

تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد :البرملان البريطاني20

السيد/ أنا أور 
رئيس الوفد

السيد/ روسنت ماثيو 
السيد/ مارك جوليان 

السيد/ مارتني جون
السيد/ دايفيد جمس
السيد/ باري جمس 

أ/ خالد السلمان 
مستشار السفارة السعودية بلندن

امل�صتقبلون :

د/ مفلح القحطاني 
وعدد من أعضاء وموظفي اجلمعية 

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• الثقافة 	 نشر  في  ومساهمتها  اجلمعية  أنشطة  عن  موجز  تقدمي شرح 
احلقوقية.

• احلديث عن آليات العمل في اجلمعية ونوعية القضايا التي تتلقاها وما 	
تقدمه من مساعدات للمتظلمني.

• اململكة 	 في  اإلنسان  حقوق  مجال  في  امللحوظ  التقدم  عن  احلديث 
واجلهود التي تبذل من أجل تعزيزها.

• تطرق احلديث إلى موقف بعض البرملانيني البريطانيني واألوروبيني من 	
أوضاع حقوق اإلنسان في اململكة مؤخراً.

• احلديث عن إثارة بعض احلاالت الفردية الستغاللها من البعض بهدف 	
اإلساءة لسمعة اململكة، رغم وجود الكثير من االنتهاكات حلقوق اإلنسان 

وال حتظى بردود األفعال املناسبة.
• تطرق احلديث إلى موقف احلكومة البريطانية الذي يختلف عن موقف 	

احلكومة األمريكية في العديد من قضايا الشرق األوسط.
• التأكيد على أهمية أن تكون مواقف هذه الدول واضحة في مثل هذه 	

القضايا ملا تتضمنه من انتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان.
• أكد الطرفان على أهمية استمرار تبادل هذه الزيارات ملا تتضمنه من 	

احلقوقية  للقضايا  أفضل  تفهم  في  يساهم  مبا  النظر  لوجهات  تبادل 
املختلفة، التي يتم طرحها.

متت الزيارة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1437/05/07 هـ
املوافق 2016/02/16 م



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد:مدرسة ضرار بن األزور االبتدائية21

أ/ محمد اجلنبي 
مدير املدرسة

أ/ إبراهيم التاروتي
معلم

أ/ علي آل خميس
مرشد اجلودة و التميز

أ/ أمني العلي
معلم 

مجموعة من الطالب
امل�صتقبلون:

أ/ جمعة الدوسري، أ/ عبداهلل آل رمضان، أ/ سعيد آل حالي
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية ونظامها ورسالتها واختصاصاتها.	
• شرح موجز عن أنشطة اجلمعية و مساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.	
• توزيع عدد من مطبوعات و إصدارات  اجلمعية و منها )مجلة حقوق، 	

اعرف حقوقك و لونها( و استعراض مضامينها احلقوقية للوفد الزائر.
متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 26-1437/05/27 هـ

املوافق 06-2016/03/07 م



69

تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد :طالب جامعة امللك فهد للبترول واملعادن22

طارق صالح العويدي 
حمزة حسني الرصاصي

محمد معني الدين السيد
مصطفى صالح

عبدالرحمن أحمد العبد اللطيف
هاشم أحمد الزواوي

جهاد ميني
أحمد سعيد الزهراني

محمد عبداهلل أبو نغيمش
يوسف عماد احلربي

عبدالعزيز عبداهلل املقبل
عمر محمد الصيعري

حمدان خضير احلميداني
إبراهيم يوسف احلواس

سليمان بن فرع
عبدالعزيز السعيد

امل�صتقبلون :

أ/جمعة بن عبداهلل الدوسري، أ/ عبداهلل بن محمد آل رمضان، أ/ سعيد 
محمد مقيدح آل حالي

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• شرح مفصل عن اجلمعية، وإختصاصاتها، وأهدافها وزياراتها امليدانية، 	
واألنشطة،  الفعاليات،  بإقامة  اإلنسان  حقوق  ثقافة  نشر  في  ودورها 
وورش العمل والزيارات امليدانية، وطباعة وتوزيع اإلصدارات التي تعنى 
الثقافة  نشر  في  ودورها  اجلمعية  بأنشطة  التعريف  اإلنسان،  بحقوق 

احلقوقية في املجتمع وآليات عملها.
• سواءاً 	 واملقيمني  املواطنني  من  الشكاوى  استقبال  عملية  استعراض 

باحلضور الشخصي أو إرسالها باإلمييل أو بالفاكس.
• شرح طريقة تصنيف القضايا ومتابعتها مع اجلهات املختصة والتحقق 	

من دعاوى املخالفات والتجاوزات املتعلقة بحقوق اإلنسان.
• على 	 يحتوي  ملف  الطالب  وتسليم  طرحت  التي  األسئلة  على  اإلجابة 

مجموعة من إصدارات اجلمعية.
متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1437/06/22هـ

املوافق 2016/03/31 م



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد:هيئة حقوق اإلنسان 23

أ/ عبد العزيز احلميدان
مدير فرع هيئة حقوق اإلنسان يف املدينة املنورة

أ/ حمزة الشريف 
باحث 

أ/ هند الزهراني 
باحثة

أ/ نوف اجلهني 
مسؤولة عالقات عامة 

 امل�صتقبلون:

أ/ شرف القرايف ، أ/ عبد املجيد األمني ، أ/ بندر العويف
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية ونظامها ورسالتها واختصاصاتها.	
• واإلدارات 	 األجهزة  كافة  بني  التكاملي  احلقوقي  الدور  على  التأكيد 

واملسؤولية احلقوقية بتشريفهم بخدمة مدينة املصطفى صلى الله عليه 
وسلم.

• أهم 	 أحد  أضحت  حيث  اإلنسان  حقوق  حماية  أهمية  على  التأكيد 
املوضوعات الرئيسية على كافة األصعدة الدولية واحمللية.

• التطرق إلى سبل التعاون املشترك في كافة القضايا ذات الشأن اإلنساني 	
وتبادل اخلبرات والتجارب بني اجلانبني.

• التأكيد على ضرورة تطبيق القوانني والتشريعات التي تعالج هذه القضايا.	
متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1437/07/06 هـ

املوافق 2016/04/13 م

اأع�صاء الوفد:البرملان األملاني24

السيد/ جوهان ديفيد فاديفول
عضو البرملان األملاني

يرافقه نائب السفير األملاني لدى اململكة وعدد من الدبلوماسيني األملان
 امل�صتقبلون:

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

• التعريف باجلمعية ونظامها ورسالتها واختصاصاتها.	
• شرح موجز عن أنشطة اجلمعية ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.	
• شرح آليات العمل ونوعية القضايا التي تتلقاها اجلمعية وما تقدمه من 	

أعمال في هذا الشأن.
• تطرق احلديث إلى بعض القضايا التي تتابعها اجلمعية وبعض األنظمة 	

الصادرة.
• احلديث عن تقدم حقوق املرأة في اململكة ومن ذلك عضويتها في مجلس 	

الشورى ومتكينها من املشاركة في االنتخابات البلدية.
• توضيح 	 و مت  القضايا  ببعض  املتعلقة  االستفسارات  بعض  الوفد  طرح 

وجهة نظر اجلمعية بشأنها.
متت الزيارة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1437/08/01 هـ

املوافق 2016/05/08 م



71

تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد:السفير اإليرلندي25

السيد/ توني كوتر
السفير اإليرلندي لدى اململكة

امل�صتقبلون:

د/ مفلح القحطاني ، أ/ صالح اخلثالن ،  أ/ خالد الفاخري ، أ/ أحمد 
احملمود

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية ونظامها ورسالتها واختصاصاتها.	
• شرح موجز عن أنشطة اجلمعية ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.	
• شرح آليات العمل ونوعية القضايا التي تتلقاها اجلمعية وما تقدمه من 	

أعمال في هذا الشأن.
• مناقشة بعض األنظمة التي صدرت مؤخراً كنظام حماية الطفل ونظام 	

احلماية من اإليذاء.
• احلديث عن تقدم حقوق اإلنسان في اململكة ومن ذلك دخول املرأة إلى 	

عضوية مجلس الشورى، والسماح لها باملشاركة في االنتخابات البلدية.
• أوضح رئيس اجلمعية للوفد الزائر عقوبة اإلعدام وآلية تطبيقها في اململكة.	
• أكد السفير على احترام بالده لعادات وتقاليد و أنظمة اململكة العربية السعودية.	
• اإلشاده بالتقدم الذي تشهده اململكة في العديد من املجاالت كالتعليم والصحة.	
• شكر سعادة السفير رئيس اجلمعية على حسن االستقبال حيث أبدى سروره 	

بهذا اللقاء، والذي اتضح من خالله الكثير من األمور املتعلقة بحقوق اإلنسان.
متت الزيارة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1437/08/05 هـ

املوافق 2016/05/12 م

اأع�صاء الوفد:السفارة الكندية 26

السيد/ ستيفيان ديون 
وزير اخلارجية الكندي
السيد/ دينيس هوراك
سفير كندا لدى اململكة

أ/ نايف السديري 
السفير السعودي لدى كندا

أ/ عمر الغبرا
السكرتير البرملاني لوزير اخلارجية 

وبعض من مستشاري وزير اخلارجية 
امل�صتقبلون:

د/ سليمان الزايدي
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• قدم سعادة الوزير شكره للجمعية على قبول دعوته للقاء.	
• التطرق إلى اهتمام رئيس الوزراء الكندي وحكومته بحقوق اإلنسان.	
• احلديث عن دعم الوزير ألعمال اجلمعية في موضوع حقوق اإلنسان.	
• التعريف باجلمعية ونظامها ورسالتها واختصاصاتها.	
• التطرق إلى تعاون احلكومة السعودية مع األعمال التي تؤديها اجلمعية.	
• احلديث عن جهود اجلمعية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان.	
• في 	 اإلنسان  حقوق  مقررات  استحداث  في  اجلمعية  جهود  إلى جناح  التطرق 

بعض اجلامعات.
• احلديث عن سعي وزارة التعليم إلدخال مفاهيم التربية على حقوق اإلنسان في 	

مناهج التعليم العام.
متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1437/08/17 هـ املوافق 

2016/05/24 م



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد:السفير النرويجي27

السيد/ رالف فيلي
سفير النرويج لدى اململكة

امل�صتقبلون:

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

• التعريف باجلمعية ونظامها ورسالتها واختصاصاتها.	
• شرح موجز عن أنشطة اجلمعية ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.	
• شرح آليات العمل ونوعية القضايا التي تتلقاها اجلمعية وما تقدمه من 	

أعمال في هذا الشأن.
• احلديث عن  أحوال حقوق اإلنسان في اململكة بشكل عام و حقوق املرأة 	

بشكل خاص.
• طرح الوفد بعض االستفسارات املتعلقة ببعض القضايا ومت بيان وجهة 	

نظر اجلمعية بشأنها.
• بإدراج 	 بان كي مون  املتحدة  العام لألمم  األمني  ازدواجية  إلى  التطرق 

قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن على القائمة السوداء 
اخلاصة بانتهاك حقوق األطفال خالل الصراعات، في حني رفض إدراج 

إسرائيل على القائمة لقتلها ألطفال غزة.
• أي 	 املاضية  الفترة  طيلة  ترصد  لم  اجلمعية  أن  إلى  احلديث  تطرق 

استهداف مقصود لألطفال أو املدنيني من قوات التحالف.
• التطرق إلى احلرص الكبير على تثقيف العاملني في هذا التحالف مببادئ 	

القانون الدولي اإلنساني وما يفرضه من التزامات أثناء الصراعات.
• احلديث عن مطالبة املنظمة الدولية بإعادة النظر في هذا القرار الذي 	

قد يكون له بعض اآلثار السلبية على دعم دول قوات التحالف للمدنيني 
واألطفال في اليمن.

متت الزيارة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1437/08/29 هـ
املوافق 2016/06/05 م



73

تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد:أمن املنشآت الدفعة األولى28

أ/ عبداهلل القحطاني
مسؤول التدريب مبركز تدريب أمن املنشآت

إبراهيم اجلاهلي
إبراهيم القحطاني

أحمد حميدي
أحمد املالكي

أحمد الزهراني 
أحمد السهلي

أحمد الشيباني
أحمد العصيمي
إسماعيل الكلثم

أنس السلمي
آدم الربيعة
بدر الثبيتي

تركي القميزي
تركي الشهراني
تركي املطيري

حذيفة الغامدي
حسن الزهراني

امل�صتقبلون:

أ/ جمعة الدوسري ، أ/ عبداهلل رمضان ، أ/ سعيد آل حالي
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية ونظامها ورسالتها واختصاصاتها.	
• شرح موجز عن أنشطة اجلمعية ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.	
• شرح آليات العمل ونوعية القضايا التي تتلقاها اجلمعية وما تقدمه من 	

أعمال في هذا الشأن.
• اإلجابة على أسئلة املتدربني.	
• توزيع عدد من إصدارات اجلمعية.	
• على 	 اإلنسان  حلقوق  الوطنية  للجمعية  شكره  التدريب  مسؤول  قدم 

تدريبها لهذه الدفعة من ضباط أمن املنشآت، وعلى جهودها في نشر 
الوعي الثقافي بني فئات املجتمع.

متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1437/11/12 هـ
املوافق 2016/08/15 م



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد:أمن املنشآت الدفعة الثانية29

أ/ صالح العمري
مسؤول التدريب مبركز تدريب أمن املنشآت

حسن الشهري
حمدان العتيبي

حياد العتيبي
خالد اجلعيد

راكان العجاجي
رائد العتيبي

رمزي احلرشي
سامي العتيبي

سعد القحطاني
سعد السبيعي
سعد العوجان
سعد الثبيتي

سعود املطيري
سعيد الشهري
سعيد آل مسلم
سلطان احلارثي

سند احلارثي
نايف املطيري
امل�صتقبلون:

أ/ جمعة الدوسري ، أ/ عبداهلل رمضان ، أ/ سعيد آل حالي
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية ونظامها ورسالتها واختصاصاتها.	
• شرح موجز عن أنشطة اجلمعية ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.	
• شرح آليات العمل ونوعية القضايا التي تتلقاها اجلمعية وما تقدمه من 	

أعمال في هذا الشأن.
• اإلجابة على أسئلة املتدربني.	
• توزيع عدد من إصدارات اجلمعية.	
• على 	 اإلنسان  حلقوق  الوطنية  للجمعية  شكره  التدريب  مسؤول  قدم 

تدريبها لهذه الدفعة من ضباط أمن املنشآت، وعلى جهودها في نشر 
الوعي الثقافي بني فئات املجتمع.

متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1437/11/13 هـ
املوافق 2016/08/15 م
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تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد:أمن املنشآت الدفعة الثالثة30

أ/ مهنا أحمد
مسؤول التدريب مبركز تدريب أمن املنشآت

أ/ أحمد املطيري 
املسؤول اإلداري مبركز تدريب أمن املنشآت

صالح الزهراني
صالح اجلهني 
صالح اجلهني 
ظافر العمري
عادل الشهري

عادل القحطاني 
عادل املالكي

عادل الغامدي 
عامر احلربي

عايض القحطاني
عايض عسيري
عباس النعمي

عبد الرحمن العتيبي
عبد الرحمن الدويش
عبد السالم السلمي
عبد العزيز الوشمي

عبد العزيز الزهراني
امل�صتقبلون:

أ/ جمعة الدوسري ، أ/ عبداهلل رمضان ، أ/ سعيد آل حالي
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية ونظامها ورسالتها واختصاصاتها.	
• شرح موجز عن أنشطة اجلمعية ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.	
• شرح آليات العمل ونوعية القضايا التي تتلقاها اجلمعية وما تقدمه من 	

أعمال في هذا الشأن.
• اإلجابة على أسئلة املتدربني.	
• توزيع عدد من إصدارات اجلمعية.	
• على 	 اإلنسان  حلقوق  الوطنية  للجمعية  شكره  التدريب  مسؤول  قدم 

تدريبها لهذه الدفعة من ضباط أمن املنشآت، وعلى جهودها في نشر 
الوعي الثقافي بني فئات املجتمع.

متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1437/11/14 هـ
املوافق 2016/08/17 م



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد:أمن املنشآت الدفعة الرابعة31

أ/ عبداهلل القحطاني
مسؤول التدريب مبركز تدريب أمن املنشآت

عبد العزيز الزهراني
عبد العزيزالقحطاني
عبد العزيز الروقي 

عبد العزيزاحلايف
عبد العزيز عسيري 
عبد العزيزالقحطاني

عبد اهلل القحطاني
عبد اهلل العصيمي 

عبد اهلل القثامي
عبد اهلل العتيبي

عبد الرحمن احلبيشي
عبد الرحمن العمري

عبد الرحمن القحطاني 
عبد احملسن األسمري 

عبيد الودعاني
عثمان السلمي

علي القحطاني 
امل�صتقبلون:

أ/ جمعة الدوسري ، أ/ عبداهلل رمضان ، أ/ سعيد آل حالي
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية ونظامها ورسالتها واختصاصاتها.	
• شرح موجز عن أنشطة اجلمعية ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.	
• شرح آليات العمل ونوعية القضايا التي تتلقاها اجلمعية وما تقدمه من 	

أعمال في هذا الشأن.
• اإلجابة على أسئلة املتدربني.	
• توزيع عدد من إصدارات اجلمعية.	
• على 	 اإلنسان  حلقوق  الوطنية  للجمعية  شكره  التدريب  مسؤول  قدم 

تدريبها لهذه الدفعة من ضباط أمن املنشآت وعلى جهودها في نشر 
الوعي الثقافي بني فئات املجتمع.

متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1437/11/19 هـ
املوافق 2016/08/22 م
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تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد:أمن املنشآت الدفعة اخلامسة32

أ/ عبداهلل القحطاني 
مسؤول التدريب مبركز تدريب أمن املنشآت

عماد حدله
عيد القحطاني

فارس اجلش
فالح احلقباني

فايز احلربي
فهد العتيبي
فهد الروقي

فهد الزهراني
فهد دحمان

فهد الرشيدي
فهد املطيري

فيصل املطيري
فيصل بتال

متعب العتيبي
متعب الزهراني
 محمد العامري

محمد سمة
امل�صتقبلون:

أ/ جمعة الدوسري ، أ/ عبداهلل رمضان ، أ/ سعيد آل حالي
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية ونظامها ورسالتها واختصاصاتها.	
• شرح موجز عن أنشطة اجلمعية ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.	
• شرح آليات العمل ونوعية القضايا التي تتلقاها اجلمعية وما تقدمه من 	

أعمال في هذا الشأن.
• اإلجابة على أسئلة املتدربني.	
• توزيع عدد من إصدارات اجلمعية.	
• على 	 اإلنسان  حلقوق  الوطنية  للجمعية  شكره  التدريب  مسؤول  قدم 

تدريبها لهذه الدفعة من ضباط أمن املنشآت، وعلى جهودها في نشر 
الوعي الثقافي بني فئات املجتمع.

متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1437/11/20 هـ
املوافق 2016/08/23 م



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد:أمن املنشآت الدفعة السادسة33

أ/ عبداهلل القحطاني 
مسؤول التدريب مبركز تدريب أمن املنشآت

محمد السريحي
محمد احلربي
محمد العويف
محمد املوسى

محمد الشهري
محمد احلربي
محمد املطيري

محمد الزهراني
مساعد اجلهني

مسفر جليغم
مسبب القحطاني
منصور احلارثي

نايف الثبيتي
يزيد النشوان

يوسف اللهيبي
امل�صتقبلون:

أ/ جمعة الدوسري ، أ/ عبداهلل رمضان ، أ/ سعيد آل حالي
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية ونظامها ورسالتها واختصاصاتها.	
• شرح موجز عن أنشطة اجلمعية ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.	
• شرح آليات العمل ونوعية القضايا التي تتلقاها اجلمعية وما تقدمه من 	

أعمال في هذا الشأن.
• اإلجابة على أسئلة املتدربني.	
• توزيع عدد من إصدارات اجلمعية.	
• على 	 اإلنسان  حلقوق  الوطنية  للجمعية  شكره  التدريب  مسؤول  قدم 

تدريبها لهذه الدفعة من ضباط أمن املنشآت، وعلى جهودها في نشر 
الوعي الثقافي بني فئات املجتمع.

متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1437/11/21 هـ
املوافق 2016/08/24 م
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تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد:السفارة األمريكية 34

السيد/ إبرام بيلي
نائب رئيس القسم السياسي واملستشار اخلاص بالشؤون السياسية

السيد/ مايكل كيسي
مسؤول الشؤون السياسية بالسفارة األمريكية 

السيد/ جيمس روس
مسؤول الشؤون السياسية بالسفارة األمريكية 

امل�صتقبلون:

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

• التعريف باجلمعية ونظامها ورسالتها واختصاصاتها.	
• شرح موجز عن أنشطة اجلمعية ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.	
• شرح آليات العمل ونوعية القضايا التي تتلقاها اجلمعية وما تقدمه من 	

أعمال في هذا الشأن.
• تطرق احلديث إلى موقف احلكومة األمريكية من أوضاع حقوق اإلنسان 	

السورية  األزمة  ذلك  ومن  األوسط،  الشرق  منطقة  وفي  اململكة  في 
والوضع في العراق واليمن و تأثير تلك األوضاع على حقوق اإلنسان.

• الدول 	 بعض  من  العادلة  غير  املواقف  عن  اجلمعية  رئيس  حتدث 
معلومات  واعتمادها على  اليمن  في  األوضاع  الدولية حول  واملنظمات 

وبيانات غير دقيقة.
• التأكيد على متانة عالقة الصداقة بني اململكة والواليات األمريكية.	
• التأكيد على التزام اململكة بالقانون الدولي اإلنساني.	
• احلديث عن دعم اململكة إلنشاء جلنة للتحقيق في أي أخطاء قد حتدث 	

في  للتحقيق  اليمنية  الوطنية  اللجنة  إنشاء  دعمت  كما  احلرب  أثناء 
الدولية حلماية حقوق  املعايير  احترام  بهدف  اإلنسان  انتهاكات حقوق 

اإلنسان.
• التأكيد على أهمية حيادية األشخاص املكلفني بالرصد واملتابعة لألمم 	

املتحدة في نقلهم للمعلومات.
• أكد الطرفني على الدور السلبي إليران في املنطقة والذي يساهم في 	

وجود انتهاكات حلقوق اإلنسان.
• خالد 	 كقضية  أمريكا  في  السجناء  بعض  قضايا  إلى  احلديث  تطرق 

احتمالية  من  املبتعثني  بعض  يواجه  وما  التركي،  وحميدان  الدوسري 
إعادتهم من املطارات األمريكية رغم حصولهم على تأشيرة دخول.

• التأكيد على أهمية أن يكون موقف الواليات املتحدة األمريكية واضحاً 	
في  اإلنسان  حلقوق  صارخة  انتهاكات  من  مشاهدته  يتم  ملا  بالنسبة 

املنطقة وخاصة في سوريا.
متت الزيارة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1437/11/29 هـ

املوافق 2016/09/01 م



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

امانة املنطقة الشرقية لسجن املباحث العامة35
 بالدمام

اأع�صاء الوفد :

معالي أمني املنطقة الشرقية املهندس / فهد محمد اجلبير، يرافقه )20( 
عشرون مسؤوالً من األمانة والبلديات التابعة لها

امل�صتقبلون :

أ/ جمعة بن عبداهلل الدوسري، أ/ عبداهلل بن محمد آل رمضان
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• شرح اإلجراءات التي يتم العمل بها في املكان املخصص إلستقبال النزالء:	
-   التأكد من مسوغات اإليقاف.

-   إحاطة ذويه مبكان إيقافه.
وأخذ  للسجن،  الداخلية  وواجباته،واللوائح  بحقوقه  املوقوف  إبالغ    -

توقيعه بالعلم بها.
-  حفظ متعلقاته الشخصية بقسم األمانات.

-   إنهاء إجراءات الكشف الطبي للتأكد من وضعه الصحي، وخلوه من 
األمراض املعدية.

تزويده مبالبس جديدة، وأدوات النظافة الشخصية.  -
• 	 )16( على  يحتوي  والذي  املباحث  لسجن  التابع  املستشفى  إلى  التوجه 

سريراً للتنومي، والعيادات اخلارجية، واملختبر، واألشعة، وغرفة العمليات، 
وغسيل الكلى، والصيدلية وبقية أقسام املستشفى.

• زيارة األماكن املخصصة للتشميس، وأن كل نزيل يأخذ نصيبه من التشميس 	
مبعدل ثالثة أيام في األسبوع.

• زيارة املكتبة الرئيسية والتي حتوي مجموعة كبيرة من مختلف اإلصدارات 	
واملراجع.

• فيه 	 تقام  والذي  والقدم،  والطائرة،  السلة  لكرة  الرياضي  امللعب  زيارة 
املباريات بني النزالء.

• مناقشة العديد من املواضيع في قاعة الرعاية و التأهيل و منها:	
-   الهدف العام: حتديد األسباب و معاجلتها وتقييم احلالة.

-   الدوافع وخلفياتها السلوكية.
حتديد وتقييم عوامل التنشئة الدافعة.   -

املعايير الشخصية و املجتمعية.  -
إرهاب فكري أو عملي.  -

عنف أسري داخل البيت.  -
العوامل املؤثرة : األسرة و األصدقاء و وسائل اإلعالم.  -

العالج املعريف السلوكي.  -
التعاطف الواعي.  -

مهارات تنمية الذات.  -
التعامل اإلنساني وليس على حساب سجله السلوكي.  -

التجرد من امليول املضادة.  -
القياس والتقومي.  -

برنامج املتابعة الشهرية بني األخصائي وبني املستفيد.  -
• توضيح عمل جلنة املناصحة والدور الكبير التي تقوم به ملصلحة النزالء.	
• الزيارات 	 و  السجن  داخل  اجلمعية  به  تقوم  التي  الرقابي  الدور  توضيح 

امليدانية املستمرة له ، ومقابلة النزالء و الرقابة علي اخلدمات املقدمة لهم.
• توزيع عدد من اصدارات و مطبوعات اجلمعية احلقوقية.	

متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1437/12/27هـ 
املوافق 2016/12/28 م
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ثانيًا: زيارات اجلمعية

اأ ( زيارات اجلمعية مل�سوؤويل اجلهات احلكومية:

تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :مدير سجون منطقة عسير1

د/ علي الشعبي ، أ/ محمد آل معتق ، أ/ حمد آل مفرح 
امل�صتقبلون :

العميد/ مبارك السليس
مدير سجون منطقة عسير

العقيد/ مبشر آل ناعم
شؤون السجناء

املقدم/ عوض آل داهم
مدير مكتب مدير سجون عسير

الرائد مهندس/ خالد القحطاني
مدير شعبة الشؤون الهندسية

الرائد/ ناصر القحطاني 
مدير شعبة التأهيل واإلصالح

النقيب/ محمد القحطاني
مدير الشؤون املالية
أ/ جمعان أبو هبشة

العالقات العامة واخلدمة االجتماعية
الهدف من الزيارة:

• التوقيف 	 دور  بزيارة  الفرع  قيام  بعد  مالحظات  من  رصده  مت  ما  مناقشة 
والسجون التالية:

سجن خميس مشيط.  -
توقيف الوافدين يف أبها.  -

سجن أبها العام.  -
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• عقد اجتماع مغلق ومت مناقشة املواضيع التالية:	
تطرق احلديث إلى الطاقة االستيعابية لسجون املنطقة.  -

مناقشة موضوع السجناء الغير محكومني.  -
مناقشة موضوع السجناء املنتهية أحكامهم ولم يطلق سراحهم.  -
التطرق إلى حالة السجناء الذين يعانون من األمراض النفسية.  -

مناقشة شكاوى بعض السجناء من عيادة األسنان وتأخر املواعيد.  -
مناقشة شكاوى بعض السجناء من اإلعاشة املقدمة لهم.  -

مناقشة وضع السجناء الذين يعانون من األمراض املزمنة.  -
احلديث عن مبنى التوقيف وعدم صالحيته.  -

التطرق إلى موضوع ملف االستدراج.  -



تفاصيل الزيارةاجلهةم

التو�صيات:

• متابعة جميع ما مت مناقشته من مالحظات مع إدارة سجون عسير للتأكد من 	
معاجلتها.

• متابعة موضوع انتقال مبنى توقيف الوافدين وما يستجد حوله.	
• االطالع على ملف ما عرفوا بقضايا االستدراج ودراستها من ثم زيارة بعض 	

السجناء واالستماع لشكواهم.
• اجلامعة 	 عيادات  من  لالستفادة  خالد  امللك  السجون جلامعة  إدارة  مخاطبة 

لطب األسنان بحيث يتم التحويل إليها أو فتح عيادات في السجون.
• مخاطبة إمارة املنطقة بالنسبة للسجناء الذين لم تتم محاكمتهم حتى تاريخه.	
• التأكيد على ضرورة فتح عيادات لعالج اإلدمان في بعض السجون.	
• مخاطبة اإلدارة العامة للسجون العتماد آلية تصنيف السجناء في العنابر.	
• التأكيد على موضوع التصنيف في العنابر اجلديدة على حسب القضايا.	

متت الزيارة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1437/05/28هـ  
املوافق 2016/03/80 م

اأع�صاء الوفد :محافظ محافظة الداير بني مالك2

أ/ أحمد البهكلي
امل�صتقبلون :

أ/ محمد الشمراني
محافظ محافظة الداير

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• احلديث عن دور اجلمعية واألعمال التي تقوم بها.	
• مناقشة بعض القضايا وأهمها قضية أحد أسر احملافظة املعنفة.	

متت الزيارة يف منطقة جازان بتاريخ 1437/06/04 هـ
املوافق 2016/03/13 م

اأع�صاء الوفد :مدير مكافحة املخدرات 3

األستاذ/إبراهيم بن حسني املالكي
امل�صتقبلون :

العقيد/سعد بن محمد جليغم 
 مدير املنطقة

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• مت تبادل احلديث في األعمال املشتركة بينهما في املنطقة  من نشر الوعي 	
عن خطر املخدرات.

• مت مناقشة عدد من املواضيع املشتركة ومنها:	
• وضع املوقوفني لدى مكافحة املخدرات من حيث كثافة عددهم   ال سيما وأن 	

مساحة التوقيف صغيرة.
• العمل على جتديد مبنى مكافحة املخدرات.	
• ضرورة سرعة اجناز معامالت املوقوفني.	
• البت في وضع املوقوفني الذين شملهم العفو وهم بدون هوية أو لديهم معاملة 	

خاصة باجلنسية السعودية.
متت الزيارة يف منطقة جازان بتاريخ 1437/11/20 هـ املوافق 

2016/08/23 م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :إمارة احلدود الشمالية4

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

امل�صتقبلون :

األمير/ مشعل بن عبداهلل آل سعود
أمير منطقة احلدود الشمالية

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• نقل حتيات وتقدير سعادة رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان.	
• التعريف باجلمعية ونظامها ورسالتها واختصاصاتها.	
• منظور 	 من  اإلنسان  بحقوق  العالقة  ذات  املوضوعات  بعض  إلى  التطرق 

ال  التي  واملواثيق  واالتفاقيات  للحكم  األساسي  والنظام  اإلسالمية  الشريعة 
تتعارض مع الشريعة اإلسالمية.

متت الزيارة يف منطقة اجلوف  بتاريخ 1437/11/29 هـ 
 املوافق 2016/09/01 م



ب( زيارات اجلمعية امليدانية

تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد:مركز شرطة اخلالدية بسكاكا 1

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

امل�صتقبلون:

الرائد/ يراك املاضي
مدير شرطة اخلالدية بسكاكا 

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة:

الإيجابيات:

• تفهم اإلدارة ألهداف اجلهاز واستيعاب احلقوق الواجبة للمتهمني واملوقوفني.	
• التعامل مع املواطنني واملوقوفني بعقالنية وسرعة البت في قضاياهم حسب ما 	

ينص عليه النظام.
• عدم وجود موقوفني غير نظاميني.	

ال�صلبيات:

• املبنى مستأجر وال يفي باالحتياجات املطلوبة للمركز. 	
• تدني مستوى النظافة في غرف التوقيف وكذلك دورات املياه وبرادات الشرب.	
• مكان التوقيف سيء التهوية.	
• عدم رضا املوقوفني عن األطعمة املقدمة لهم حيث تردهم متأخرة وباردة وال 	

تكفي وذلك وفقاً إلفادتهم. 
• بناءاً على إفادات بعض املوقوفني يتم التأخير في البت في قضاياهم.	

التو�صيات:

• االستعجال بإنهاء املبنى احلكومي املخصص ملقر شرطة اخلالدية.	
• ضرورة حتسني مستوى التغذية للموقوفني وأن يتم تقدميها  بطريقة جيدة.	
• ضرورة التنسيق مع هيئة االدعاء العام لعدم تأخير معامالت املوقوفني والبت 	

فيها عاجاًل.
• التنسيق بني الشؤون الصحية ومراكز الشرطة لفحص املوقوف و عالجه وأخذ 	

العينات الالزمة داخل مقر التوقيف. 
• وسرعة 	 املطلوب  بالغرض  ليفي  والضباط  العسكريني  من  األفراد  عدد  زيادة 

االجناز.
• ومكان 	 اإلداري  املبنى  في  املطلوبة  النظافة  مستوى  على  احلفاظ  ضرورة 

التوقيف.
متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1437/01/08 هـ املوافق 

2015/10/21م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :مستشفى األطفال بسكاكا2

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفهيقي ، أ/ خليفة املسعر
أ/ نايف العنزي ، أ/ حمود دوش 

امل�صتقبلون:

أ/ ضيف الشراري
مدير مستشفى النساء والوالدة واألطفال باجلوف 

أ/ محمد الرويلي 
مدير العالقات العامة باملستشفى

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• التعريف بدورها الفعال في نشر التوعية حيال حقوق الطفل وحمايته من العنف 	

األسري.
• قام الوفد بعمل جولة على أقسام تنومي األطفال لالطالع على مستوى الرعاية 	

الصحية املقدمة لهم.
متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1437/02/06 هـ املوافق 

2015/11/18م

اأع�صاء الوفد :اإلدارة العامة للشؤون االجتماعية 3

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفهيقي ، أ/ خليفة املسعر 
أ/ حمود دوش
امل�صتقبلون :

د/ عقل العقل
مدير فرع الشؤون االجتماعية باجلوف 

الهدف من الزيارة: 
• تفقدية ومبناسبة اليوم العاملي حلقوق الطفل.	

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• التعريف بدور اجلمعية في نشر التوعية حيال حقوق الطفل وحمايته من العنف 	

األسري.
• التطرق إلى دور الشؤون االجتماعية في حماية الطفل من العنف األسري.	
• التأكيد على أهمية تكريس دور الشؤون االجتماعية حلماية األطفال من العنف.	
• في مجال 	 املبذولة  على جهوده  االجتماعية  الشؤون  مدير  الوفد سعادة  شكر 

حماية الطفل من العنف. 
متت الزيارة يف منطقة اجلوف  بتاريخ 1437/02/06هـ 

املوافق 2015/11/18 م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :مستشفى العيون 4

أ/ معتوق الشريف ، أ/ محمد الغامدي ، أ/ نايف السلمي
امل�صتقبلون :

د/ طالل النهدي
مدير املستشفى
أ/ علي الغامدي

أخصائي اجتماعي
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• املبنى قدمي ومتهالك.	
• السعة السريرية 80 سرير فقط.	
• قلة الكوادر الطبية.	
• وأسبوعان 	 االعتيادية  للمواعيد  أشهر   4 إلى  تصل  التي  املواعيد  فترة  طول 

للحاالت املستعجلة.
• حاجة املستشفى ألجهزة أشعة جديدة ومكاتب للعاملني.	
• أمراض 	 بعدة  اإلصابة  حاالت  لتزايد  نظراً  الثقافي  الوعي  نشر  إلى  احلاجة 

تتعلق بالعني.
• تلقى الوفد شكاوى من بعض املوظفني على اإلدارة احلالية بسبب عدم املساواة.	
• تهالك قسم التغذية حيث أن نصف املبنى مسلح والنصف اآلخر من الزنك.	
• عدم وجود إمكانيات لتلبية احتياجات مرضى املستشفى.	
• عدم متكني املرضى املقيمني في اململكة من العالج عن طريق التأمني الطبي 	

وإلزامهم بدفع مبالغ نقدية.
• اإلدارة احلالية قامت بإيقاف برنامج 24 ساعة والذي كان يعمل به املستشفى 	

لتقليص مدة املواعيد.
• املستشفى هو الوحيد الذي يقوم بخدمة املرضى من منطقة تبوك شماالً وحتى 	

منطقة جازان جنوباً.
متت الزيارة يف حمافظة جدة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1437/02/25 هـ 

املوافق 2015/12/07 م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :أمانة منطقة اجلوف 5

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفيهقي ، أ/ خليفة املسعر
امل�صتقبلون :

املهندس/ عجب القحطاني
أمني أمانة منطقة اجلوف

الهدف من الزيارة: 

• وما 	 الثالثة  دورتها  البلدية في  للمجالس  االنتخابية  العملية  إجراءات  مناقشة 
الحظه بعض مراقبي العملية.

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

الإيجابيات:

• تفهم األمني ألهداف الفريق الزائر والعمل على تالفي السلبيات.	
• الواردة 	 التعليمات  حسب  منها  الكثير  كان  والتي  املالحظات  بعض  توضيح 

وخاصة فيما يتعلق بالرسوم واحلمالت االنتخابية.
ال�صلبيات:

• قلة عدد املراكز النسائية في مدينة سكاكا مما أدى إلى ازدحام وضعف أداء 	
املشرفات.

• عدم وجود التدريب الكافي للعاملني في املراكز االنتخابية.	
• رسوم اللوحات واحلمالت الدعائية للمرشحني وحصرها باألمانة فقط.	

التو�صيات:

• تكثيف التدريب ملشرفي اللجان االنتخابية والتوعية للناخبني والناخبات.	
• تفعيل التقنية احلديثة في العملية االنتخابية.	
• إعادة النظر في ضوابط وشروط ورسوم اللوحات اإلعالنية للحمالت اإلعالنية 	

للحمالت االنتخابية للمرشحني.
• زيادة عدد العاملني في املراكز االنتخابية بحيث ينقسم إلى قسمني.	
• زيادة عدد مراكز االنتخابات النسائية إلى ست مراكز في مدينة سكاكا توزع 	

بشكل عادل لتمكني الناخبات من اإلدالء بأصواتهن بكل يسر.
متت الزيارة يف حمافظة �شكاكا يف منطقة اجلوف بتاريخ 1437/03/03 هـ 

املوافق 2015/12/14 م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :سجن املباحث العامة أبها6

د/ علي الشعبي ، أ/ حمد آل مفرح ،  أ/ بندر ل غامن
امل�صتقبلون :

العقيد/ سعيد العمري
مدير اإلدارة 

املقدم/ محمد بيهان
نائب مدير اإلدارة

املقدم/ أحمد عسيري
مدير العالقات العامة

الرائد / سعيد الشهراني
وعدد من ضباط السجن

الهدف من الزيارة:

• مقابلة عدد من السجناء تقدم ذويهم بشكاوى لفرع اجلمعية.	
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• االطالع على  العنبر املثالي.	
• االلتقاء بعدد من السجناء واالستماع ملالحظاتهم.	

الإيجابيات:

• التعاون امللموس من قبل إدارة السجن.	
• استحداث العنبر املثالي مما خلق روح التنافس بني السجناء وتشجيعهم على 	

االنضباط.
• عدم وجود شكاوى على اخلدمات املقدمة.	

ال�صلبيات:

• شكوى بعض السجناء من التعرض للضرب أثناء التحقيق حسب إفادتهم.	
• إعطاء بعض املوقوفني وعود غير صحيحة للحصول على اعتراف أثناء التحقيق 	

على حسب إفادتهم.
التو�صيات:

• التواصل مع إدارة السجن ومت إبالغهم بالشكاوى وطلبات السجناء ومالحظات 	
الوفد التي تدخل في اختصاصاتهم.

• يجب على إدارة السجن عرض بعض السجناء على جلنة املناصحة.	
• بحقوق 	 املتعلقة  القضايا  بعض  ملناقشة  العامة  للمباحث  العامة  اإلدارة  زيارة 

السجني. 
متت الزيارة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1437/03/05 هـ 

املوافق 2015/12/16 م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :مستشفى الصحة النفسية 7

أ/ صالح الغامدي ، أ/ معتوق الشريف ، أ/ محمد الغامدي
امل�صتقبلون :

د/ صالح الغامدي
نائب مدير املستشفى

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• املبنى يقع في جنوب جدة وهو بعيد عن شمال جدة.	
• سعته السريرية محدودة.	
• عدم إنشاء مراكز اإلخاء.	
• هناك من 4 إلى 5 حاالت يومياً يتم تنوميها في املستشفى.	
• يعنى بعالج احلاالت احلرجة.	
• يغطي الطب املنزلي نحو 300 مريض خارج املستشفى وقد أحدث نقلة نوعية 	

في االهتمام باملرضى النفسيني.
• هناك جلان مختصة بتقييم املرضى إلثبات الوالية والوصاية.	
• 35% من املرضى مرفوضني من ذويهم.	
• انخفاض عدد الشكاوى املوجهة إلى املستشفى.	
• عدم وجود وسائل ترفيه في املستشفى.	

التو�صيات:

• إيجاد مراكز اإلخاء حلل مشكلة املشردين.	
• زيادة فرق الطب املنزلي.	
• زيادة الكوادر الطبية.	
• زيادة السعة السريرية للمستشفى.	

متت الزيارة يف حمافظة جدة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1437/03/09 هـ 
املوافق 2015/12/20 م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :سجن خميس مشيط العام 8

أ/ محمد العابسي ،  أ/ بندر آل غامن
امل�صتقبلون :

العقيد/ مبارك القحطاني
مدير السجن

املقدم/ مسعود القحطاني
نائب مدير السجن

الرائد/ محمد حجراف 
مدير قسم اإلعاشة

الرائد/ سياف البيشي
مشرف العيادات

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• االطالع على قسم اإلعاشة.	
• يتم تقدمي الطعام بجودة جيدة للنزالء.	
• العيادة غير مناسبة الحتياجات النزالء.	
• عدم الرضاء من جميع العاملني في العيادة.	
• تكدس النزالء في العنابر.	
• فترة 	 انتهت  أو  محاكمتهم  تتم  لم  الذين  النزالء  من  عدد  وجود  الوفد  الحظ 

محكوميتهم ولم يفرج عنهم.
• نقص حاد في األثاث.	

التو�صيات:

• سرعة إنشاء إصالحية لتفادي التكدس في العنابر.	
• سرعة البت في قضايا السجناء من قبل احملاكم.	
• مخاطبة اإلمارة لسرعة البت في قضايا من انتهت محكومياتهم.	

متت الزيارة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1437/03/10 هـ 
املوافق 2015/12/22 م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :دار املالحظة االجتماعية9

أ/ صالح الغامدي ، أ/ محمد الغامدي 
امل�صتقبلون :

أ/ علي الشهراني
مدير الدار

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• املبنى قدمي ويصعب صيانته ويوجد مبنى جديد سيستلم هذا العام مبواصفات 	
ممتازة.

• وجود نقص في كادر احلراسات األمنية للدار.	
• يؤثر 	 أشهر مما  كل عدة  بعد  األمنية  احلراسات  املسؤول عن  الضابط  تغيير 

على سير العمل.
• تأخر إصدار األحكام الشرعية على النزالء.	
• انخفاض عدد األحداث وذلك بسبب ما يقوم به مدير الدار واألخصائيني من 	

نصح وإرشاد.
• يوجد كادر إداري متميز في مجال عمله.	
• يوجد وسائل ترفيه في الدار.	
• املتميزين هناك 	 بينما  للنساء  ويوم  لرجال  يوم  تكون  للزيارة بحيث  أيام  توجد 

زيارات عائلية لهم.
• متثل قضايا األخالقيات والسرقة النسبة الكبرى من قضايا النزالء.	
• وفقاً إلفادة النزالء فهم يتلقون أفضل اخلدمات وجميع العاملني بالدار يتعاملون 	

معهم كآبائهم.
التو�صيات:

• سرعة االنتقال إلى املبنى اجلديد.	
• احلاجة إلى تعيني قضاة مختصني بقضايا األحداث وإصدار األحكام بأسرع 	

وقت حتى ال يتعرض احلدث حلاالت نفسية تعود بالضرر على وضعه وأهله.
 متت الزيارة يف حمافظة جدة يف منطقة مكة املكرمة  بتاريخ 1437/03/11 هـ 

املوافق 2015/12/22 م
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اأع�صاء الوفد :مدينة امللك عبد اهلل الطبية مبكة املكرمة 10

أ/ سليمان الزايدي ، العميد م/ توفيق جوهرجي ، د/ محمد السهلي 
أ/ عبد اهلل اخلضراوي 

امل�صتقبلون :

د/ محمد الغامني
مدير إدارة الرعاية الصيدلية

د/ سامح مننقاني
رئيس قسم الدعم واإلمداد الدوائي

د/ أبو بكر عود
رئيس قسم اخلدمات الداخلية ونائب رئيس قسم الصيدلة

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• أنشئت املدينة بتكلفة قدرها 350 مليون ريال وتقدم خدماتها الطبية التخصصية 	
من الدرجة الرابعة للمواطنني واملقيمني.

• الصادر 	 التخصصية  واملستشفيات  الطبية  املدن  تنظيم  لنظام  املدينة  تخضع 
بقرار مجلس الوزراء.

• متتد خدمات املدينة بخط رأسي من منطقة تبوك إلى املنطقة اجلنوبية.	
• يتم 	 من  أو  املدينة  في  املسجلني  املرضى  الستقبال  مخصص  الطوارئ  قسم 

حتويلهم من أحد مستشفيات املنطقة.
• ترتبط املدينة إدارياً بوزير الصحة رئيس املجلس التنسيقي.	
• للمدينة هيكل تنظيمي ضخم رغم أنها في وضعها احلالي غير مكتملة العناصر.	
• تغيب الدكتور عماد خياط  املدير التنفيذي باإلنابة عن لقاء الوفد ولم ينيب 	

أحد املسؤولني ملرافقة الفريق.
• تقوم املدينة بتعويض العجز الدوائي.	
• تنفيذ 	 على  أثر  املدينة مما  إلدارة  املتعاقبة  للقيادات  اإلدارية  التغييرات  كثرة 

خطط التطوير.
• مبنطقة 	 الصحية  الشؤون  على  املتعاقبة  للقيادات  اإلدارية  التغييرات  كثرة 

مكة املكرمة أثرت على العملية التكاملية بني املدينة الطبية ومديرية الشؤون 
الصحية باملنطقة.

• عدم رفع الطاقة االستيعابية للمدينة.	
• تقرر بناء مدينة بديلة بضاحية الشميسي مع بقاء املدينة احلالية كمستشفى 	

في  عاملية  بشرية  كوادر  استقطاب  على  قدرتها  عدم  نتيجة  تخصصي،  
تخصصات دقيقة من غير املسلمني.

• وضع حجر أساس مشروع املدينة الطبية البديلة قبل ثالث سنوات بسعة 1500 	
سرير وبتكلفة مليار.

• عدم وجود جلنة لفحص العروض الستكمال إجراء تأمني املناقصات املعطلة 	
وهي:

منافسات توريد أجهزة القياس واملعايرة.  -
منافسة تأمني األدوية العامة والتخصصية.  -

منافسة تأمني احتياجات تقنية املعلومات واالتصاالت.  -
منافسة تأمني لوازم قسطرة وجراحة القلب.  -
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منافسة توريد وتركيب نظام بنك الدم اإللكتروني وملحقاته.  -
منافسة تأمني املواد املشعة والصيدالنية لقسم الطب النووي.  -

اإللكتروني  الصحي  املعلومات  نظام  وتشغيل  وتركيب  توريد  منافسة   -
وملحقاتها.

منافسة صيانة تقنية املعلومات.  -
تعزيز بند قطع الغيار ملنافسة الصيانة الطبية.  -

التو�صيات :

• فيها 	 للبت  واملنافسات  املناقصات  عروض  لفحص  جلنة  تشكيل  سرعة 
واعتمادها.

• سرعة تأمني العجز في األدوية.	
• إعادة النظر في اجلوانب اإلدارية اإلجرائية بني مدينة امللك عبد الله الطبية 	

ووزارة الصحة.
• تقوية عالقة التعاون والتكامل اإلداري والفني بني املدينة الطبية ومدينة الشؤون 	

الصحية باملنطقة.
• التأكيد على الثبات اإلداري في قيادة املدينة.	
• رفع الطاقة االستيعابية للمدينة حيث أنها تشهد ضغطاً فوق طاقتها.	
• سرعة تنفيذ املدينة الطبية بالشميسي ملواكبة الزيادة الكبيرة في سكان منطقة 	

مكة املكرمة.
متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة  بتاريخ 1437/03/11 هـ

املوافق 2015/12/22 م

فرع هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 11
مبنطقة عسير

اأع�صاء الوفد :

د/ على الشعيبي ، د/ منصور القحطاني ، أ/ عبده األسمري
أ/ حمد آل مفرح ، أ/ بندر آل غامن

املستقبلون:
الشيخ/ عامر العامر
مدير عام فرع بعسير

أ/ علي الشمراني
مساعد املدير

أ/ محمد العلياني 
مدير الشؤون اإلدارية

أ/ عوض األسمري 
مدير الشؤون امليدانية

أ/ علي البكري
وكيل وحدة اجلرائم املعلوماتية

أ/ إبراهيم الدوسري
عضو وحدة العمليات

أ/ سعيد الشهراني
عضو وحدة العمليات



تفاصيل الزيارةاجلهةم

الهدف من الزيارة:

• توطيد أواصر التعاون وبحث ومناقشة بعض القضايا املتعلقة باجلانبني.	
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• استعراض ما يرد للجمعية من قضايا.	
• التأكيد على أهمية حقوق اإلنسان واحلفاظ عليها.	
• التطرق إلى توجيه القيادة إلى احلفاظ على كرامة وعزة املواطنني واملقيمني 	

في هذا البلد.
• استعداد الهيئة التام للتعاون مبا يخدم الصالح العام وحتقيق مصلحة صاحب 	

القضية فيما ال يتعارض مع تعاليم ديننا واللوائح واألنظمة الصادرة بهذا الشأن.
• أوضح فضيلة الشيخ بأن دور الهيئة يتمم عمل إدارات أخرى.	
• استعراض ما نشر في وسائل اإلعالم بخصوص استدراج بعض املواطنني وقد 	

أفادت الهيئة بعدم صحة ذلك األمر.
• هيئة 	 لدى  امللف  بأن  أفادوا  حيث  فياض  أشرف  الشاعر  قضية  استعراض 

التحقيق واالدعاء العام.
• التعرف على كيفية التعامل مع قضايا االبتزاز.	
• شرح آلية التعامل مع املتهمني وحماية حقوقهم عند القبض عليهم.	

التو�صيات :

• احلاجة إلى زيادة التوعية في مجال اجلرمية اإللكترونية.	
• يضم 	 تنسيقي،   اجتماع  لعقد  املنطقة  إمارة  مع  التنسيق  اجلمعية  فرع  يتبنى 

هيئة األمر باملعروف والشرط وهيئة التحقيق وإمارة املنطقة لوجود ضعف في 
التنسيق بينهم.

• والتعليم عمل 	 الشؤون االجتماعية واجلامعات  يتبنى فرع اجلمعية بعسير مع 
محاضرات وورش عمل لألسر، لزيادة الوعي بأهمية أن تقوم األسرة بدورها 

املطلوب.
• تقدمي الشكر ألعضاء الهيئة لتعاونهم وتسهيل مهمة الوفد.	

متت الزيارة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1437/03/13 هـ املوافق 2015/12/24م
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وفد من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 12
لسجن املباحث العامة بالدمام

اأع�صاء الوفد :

معالي الدكتور/ خالد بن صالح السلطان، مدير جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 
بالظهران، يرافقه )11( من املسؤلني يف اجلامعة وعمداء الكليات

امل�صتقبلون :

أ/ جمعة بن عبداهلل الدوسري، أ/عبداهلل بن محمد آل رمضان
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• شرح اإلجراءات التي يتم العمل بها في املكان املخصص الستقبال النزالء:	
- التأكد من مسوغات اإليقاف.

- إحاطة ذويه مبكان إيقافه.
- إبالغ املوقوف بحقوقه وواجباته، واللوائح الداخلية للسجن، وأخذ توقيعه 

بالعلم بها.
- حفظ متعلقاته الشخصية بقسم األمانات.

- إنهاء إجراءات الكشف الطبي للتأكد من وضعه الصحي، وخلوه من األمراض املعدية.
- تزويده مبالبس جديدة، وأدوات النظافة الشخصية.

• التابع لسجن املباحث والذي يحتوي على )16( سريراً 	 التوجه إلى املستشفى 
وغسيل  العمليات،  وغرفة  واألشعة،  واملختبر،  اخلارجية،  والعيادات  للتنومي، 

الكلى، والصيدلية وبقية أقسام املستشفى.
• زيارة األماكن املخصصة للتشميس، وأن كل نزيل يأخذ نصيبه من التشميس 	

مبعدل ثالثة أيام في األسبوع.
• اإلصدارات 	 مختلف  من  كبيرة  مجموعة  حتوي  والتي  الرئيسية  املكتبة  زيارة 

واملراجع.
• زيارة امللعب الرياضي لكرة السلة والطائرة، والقدم، والذي تقام فيه املباريات 	

بني النزالء.
• مناقشة العديد من املواضيع في قاعة الرعاية و التأهيل و منها:	

- الهدف العام: حتديد األسباب و معاجلتها وتقييم احلالة.
- الدوافع وخلفياتها السلوكية.

- حتديد وتقييم عوامل التنشئة الدافعة.
- املعايير الشخصية و املجتمعية.

- إرهاب فكري أو عملي.
- عنف أسري داخل البيت.

- العوامل املؤثرة : األسرة و األصدقاء و وسائل اإلعالم.
- العالج املعريف السلوكي.

- التعاطف الواعي.
- مهارات توكيد الذات.

- التعامل اإلنساني وليس على حساب سجله السلوكي.
- التجرد من امليول املضادة.

- القياس والتقومي.
- برنامج املتابعة الشهرية بني األخصائي وبني املستفيد.

• توضيح عمل جلنة املناصحة والدور الكبير التي تقوم به ملصلحة النزالء.	
• توضيح الدور الرقابي الذي تقوم به اجلمعية داخل السجن و الزيارات امليدانية 	

املستمرة له و مقابلة النزالء و الرقابة على اخلدمات املقدمة لهم.
• توزيع عدد من اصدارات و مطبوعات اجلمعية احلقوقية. 	

متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1437/03/15 هـ

 املوافق 2015/12/26 م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :زيارة دار اإليواء بالشميسي13

أ/ صالح الغامدي ، أ/ جوهرة الغامدي ، أ/ دعد عمران
امل�صتقبلون :

العقيد/ سعد غنام
مدير إدارة توقيف الوافدين

أ/ هناء الشريف 
مديرة القسم النسائي

الهدف من الزيارة:

• انطالقاً من دور اجلمعية في رصد املالحظات واملراقبة.	
• االطالع على أوضاع النزيالت بناًء على تلقي شكاوى من قبلهن.	

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• التعريف بدور اجلمعية في متابعة حاالت النزيالت.	
• قام الوفد بعمل جولة على العنابر.	
• شكوى إحدى النزيالت عدم رؤيتها ألبنائها ألكثر من أسبوعني.	
• عدم مراعاة مرضى السكر والضغط فيما يقدم لهن من الطعام على حسب إفادتهن.	
• للنزيالت بالذهاب لزيارة الطبيبة في حال حاجتهن لذلك على 	 عدم السماح 

حسب إفادتهن.
• نقص أدوات النظافة.	
• عدم وجود مالبس كافية ومراتب مريحة ألسرة النزيالت.	
• مناقشة املالحظات مع مديرة الدار حيث أفادت بأنها ستعمل جاهدة من أجل 	

راحة النزيالت.
متت الزيارة يف حمافظة جدة يف منطقة مكة املكرمة  بتاريخ 1437/04/08 هـ 

املوافق 2016/01/18 م

اأع�صاء الوفد :إدارة املرور 14

أ/ عبد املجيد األمني ، أ د/ غازي املطيري ، أ/ ناشي احلربي
امل�صتقبلون :

العميد/ نواف احملمدي
مدير إدارة املرور

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورسالتها واختصاصاتها.	
• اإلشادة باجلهود الكبيرة التي تبذلها إدارة املرور ومساهمتها في احملافظة على 	

أرواح مستخدمي الطريق.
• مجال 	 في  للجمهور  للمرور  العامة  اإلدارة  تقدمها  التي  اخلدمات  أهم  شرح 

ضبط أمن الطريق وأيضاً في نشر الوعي والثقافة املرورية.
• أهمية احلفاظ على اإلنسان وتوفير سبل السالمة واألمان.	
• أهمية احلد من احلوادث املرورية وما تخلفه من نتائج وخيمة تنعكس سلبياً على املجتمع.	
• ضرورة التركيز على فئة الشباب وتوعيتهم باملخاطر املرورية وأهمية التزامهم 	

بقواعد السير و املرور.
• التأكيد على أهمية وعي وإدراك مستخدمي الطريق الذين يقع عليهم جزء كبير 	

من املسؤولية في التسبب باحلوادث.
• واجلمعية 	 للمرور  العامة  اإلدارة  بني  املشترك  والتنسيق  التعاون  سبل  بحث 

الوطنية حلقوق اإلنسان.
• استعراض بعض املواضيع ذات االهتمام املشترك.	
• قدم الوفد الشكر إلدارة املرور على حسن تعاونها وترحيبها.	

متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة 
بتاريخ 1437/04/23 هـ  املوافق 2016/02/02 م
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اأع�صاء الوفد :إدارة مكافحة املخدرات 15

أ/ عبد املجيد األمني ، أ د/ غازي املطيري 
امل�صتقبلون :

د/ منصور السبيعي
مدير إدارة مكافحة املخدرات

النقيب/ سعيد اجلهني
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• التعريف باللجنة ودورها.	
• اإلشادة بالدور الفعال الذي تقوم به اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات و تصديها 	

للعديد من العمليات املتعلقة بتجارة وتهريب املخدرات وترويجها.
• املخدرات 	 مواجهة  في  اإلنسان  حقوق  حلماية  الدؤوب  السعي  على  التأكيد 

يتطلب العمل على محورين الوقائي والعالجي بتعزيز القيم االجتماعية.
• ضرورة اتخاذ التدابير للعالج من اإلدمان وإعادة التأهيل وحث املتعاطني على 	

تلقي العالج بطريقة آمنة وبسرية تامة.
• احلديث عن سبل تعزيز التعاون بني اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان وإدارة 	

مكافحة املخدرات،  ملنع انتشارها والتوعية من أخطارها.
• اطلع الوفد على اجلهود اجلبارة واإلجنازات املثمرة من قبل إدارة مكافحة املخدرات.	
• االطالع على املعرض الدائم إلدارة مكافحة املخدرات.	
• أعرب الوفد عن شكره و تقديره ملستوى التعاون واحلفاوة الذي ملسه من قبل 	

اإلدارة  التي حققتها  بالتطورات واإلجنازات  أبدى إعجابه  اللجنة،  كما  إدارة 
العامة ملكافحة املخدرات.

متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة  بتاريخ 1437/04/23 هـ  املوافق 2016/02/02 م

اأع�صاء الوفد :مركز شرطة العزيزية بسكاكا16

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

العقيد/ عبد اهلل السراح
مدير مركز شرطة العزيزية

الهدف من الزيارة:

• تفقدية وتنفيذاً للخطة اإلستراتيجية للجمعية.	
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

الإيجابيات :

• تفهم اإلدارة ألهداف اجلهاز واستيعاب احلقوق الواجبة للمتهمني واملوقوفني.	
• سرعة البت في القضايا بحسب ما نص عليه النظام.	
• املبنى حكومي و مكتمل فيه كافة االحتياجات.	

ال�صلبيات :

• املوقوفني ال يرغبون باإلعاشة املقدمة لهم.	
• وجود ثالثة موقوفني جتاوز إيقافهم أكثر من خمسة عشر يوم.	

التو�صيات:

• ضرورة زيادة عدد أفراد املركز من ضباط وعسكريني ليفي بالغرض املطلوب.	
• العمل على إعطاء منسوبي املركز دورات تدريبية في مجال حقوق اإلنسان.	
• التعاون بني اجلهات األمنية والشؤون الصحية بأن يتم فحص وأخذ العينات من 	

قبل فريق طبي بدالً من ارسال املوقوف مكباًل للمستشفى.
متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1437/05/02 هـ املوافق 2016/02/11 م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :توقيف الوافدين يف أبها17

د/ علي الشعيبي ، الشيخ/ محمد بن دباش ،  أ/ حمد آل مفرح
امل�صتقبلون :

املقدم/ على الشهراني
مدير توقيف الوافدين
املقدم/ خالد الوادعي

مدير إدارة الوافدين
الهدف من الزيارة: 

• االطالع على وضع السجن من خالل جولة على مرافق التوقيف وااللتقاء ببعض 	
السجناء.

• بحث آلية نقل احملكوم عليهم باإلبعاد وضمان توفر حقوقهم.	
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• احلديث عن أوضاع اليمنيني الذين صدرت بحقهم أوامر إبعاد في ظل الظروف 	
الراهنة.

• احلديث عن قضايا بعض املوقوفني وإجراءاتهم.	
• تفقد املبنى بشكل عام.	
• االلتقاء ببعض السجناء واالستماع ملطالبهم.	

الإيجابيات:

• وكذلك 	 الوفد  مهمة  وتسهيل  الوافدين  وإدارة  التوقيف  إدارة  قبل  من  التعاون 
اإلجابة على أسئلته و استفساراته.

ال�صلبيات:

• عدم صالحية املبنى بشكل عام.	
• وجود أخطار صحية على النزالء والعاملني بسبب حمل كثير من النزالء لبعض 	

األمراض املعدية.
• سوء اإلعاشة املقدمة للنزالء وفقاً إلفادتهم.	
• على 	 مفتوحة  زواياها  بأحد  مياه  دورات  بها  و  البرودة  شديدة  النزالء  عنابر 

الغرفة.
التو�صيات:

• ض������رورة البحث وبش������كل عاجل عن مبنى مناس������ب تتوفر فيه جميع الوس������ائل 	
االنشائية واجلغرافية واألمنية والصحية.

• ظروف 	 ظل  في  اليمنيني  إبعاد  آلية  املعنية  اجلهات  اجلمعية  مناقشة  أهمية 
احلرب لضمان سالمتهم عند عودتهم لبالدهم.

متت الزيارة يف حمافظة اأبها يف منطقة ع�شري  بتاريخ 1437/05/09 هـ املوافق 
2016/02/18 م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :سجن أبها العام18

د/ منصور القحطاني ، الشيخ/ محمد بن دباش ، أ/ محمد آل معتق
أ/ حمد آل مفرح 

امل�صتقبلون :

العقيد/ علي هتالن
مدير أمن السجون بإدارة السجون

العقيد/ عائض أبو فالح
مدير سجن أبها

املقدم/ محمد الشهري
املقدم/ عبد العزيز الشهراني

مدير شعبة أمن السجن
مالزم أول مهندس/ علي الشهراني

مالزم أول مهندس/ عبداهلل الشهري
الهدف من الزيارة:

• االطالع على وضع السجن.	
• االلتقاء ببعض السجناء والوقوف على مالحظاتهم وشكاويهم.	

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• االطالع على عدد من العنابر.	
• املبنى مير مبرحلة جتديد وإنشاءات وفق معايير حديثة.	

الإيجابيات:

• التعاون من قبل إدارة السجن وتسهيل مهمة الوفد.	
ال�صلبيات:

• رصد التأخر في بت قضايا السجناء من قبل محكمة ظهران اجلنوب.	
• عدم تنوع الوجبات وعدم مراعاة تناسب الوجبات مع مرضى األمراض املزمنة 	

وفقاً إلفادة بعض النزالء.
التو�صيات:

• زيارة مدير عام السجون مبنطقة عسير ومناقشة املالحظات التي رصدت أثناء 	
الزيارة.

• التنسيق مع إدارة سجون عسير بقيام فرع اجلمعية باالطالع على قضايا ما 	
عرف ) مبلف االستدراج( ، والتي يدعي فيها بعض السجناء استدراجهم من 

قبل بعض اعضاء هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
• القيام بزيارات مستقباًل لتفقد وسائل األمن والسالمة باملبنى ورصد املالحظات 	

إن وجدت.
متت الزيارة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1437/05/22 هـ املوافق 2016/03/02 م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :مستشفى األمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا 19

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفيهقي ، أ/ خليفة املسعر 
 أ/ علي الدوش ، أ/ حمود الدوش

امل�صتقبلون :

أ/ عبد العزيز اخلمسان
مدير مستشفى األمير متعب بن عبد العزيز

أ/ محمد احلركان
مساعد مدير مستشفى األمير متعب بن عبد العزيز

أ/ سعران الرويلي
مدير التشغيل و الصيانة مستشفى األمير متعب بن عبد العزيز

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

الإيجابيات:

• املبنى حكومي و حالته ممتازة.	
• غالبية العيادات في املستشفى متكاملة.	
• يوجد قسم أشعة باملستشفى متكامل التجهيزات.	
• يوجد مختبر.	
• يتوفر عقد صيانة ونظافة للمستشفى.	
• مطبخ املستشفى متكامل.	
• يوجد سبع صيدليات موزعة على أقسام املستشفى خلدمة املراجعني.	
• خالل 	 من  الطبية  البشرية  الكوادر  نقص  لسد  خطة  املستشفى  لدى  يتوفر 

الطبيب الزائر والذي كان له األثر اإليجابي في سد النقص.
ال�صلبيات:

• توجد حاجة لبعض العيادات مع مالحظة وجود عيادات لم يتم تشغيلها.	
• يوجد نقص في بعض االستشاريني.	
• ضعف تدريب الفنيني على األجهزة الطبية.	

التو�صيات:

• ضرورة العمل على تفعيل العيادات التي لم تفعل باالستشاريني واألخصائيني 	
التي تتطلب احلاجة لوجودهم.

• ضرورة العمل على إيجاد استشاريني في بعض التخصصات الغير متوفرة في 	
املستشفى.

• ضرورة أن يتضمن عقد تأمني األجهزة الطبية تدريب الفنيني عليها ملدة زمنية كافية.	
• يجب أن ال يقل التأهيل العلمي للفنيني العاملني على األجهزة الطبية عن درجة 	

البكالوريوس مع التدريب املكثف على رأس العمل.
متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1437/05/23 هـ املوافق 2016/03/03 م

اأع�صاء الوفد :مكتب التربية والتعليم مبحافظة الداير بني مالك20

د/ أحمد البهكلي 
امل�صتقبلون :

منسوبي مكتب التربية والتعليم مبحافظة الداير
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• قدم الدكتور أحمد البهكلي أحر التعازي في حادثة املكتب التي وقعت في أول 	
شهر جماد األول.

متت الزيارة يف منطقة جازان بتاريخ 1437/06/04 هـ 
املوافق 2016/03/13 م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :قرية مقنَّعة 21

أ/ سليمان الزايدي ، أ/ عبداهلل خضراوي ، أ/ محمد كلننت
امل�صتقبلون :

أهالي قرية مقنعة
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• قام وفد اجلمعية بالتجول في القرية وااللتقاء باألهالي املتضررين.	
• اطلع الوفد على بيان مقام إمارة منطقة مكة املكرمة وتصريح أمانة العاصمة 	

املقدسة واتضح للجنة ما يلي:
أقيمت القرية على أرض منبسطة وفق تنظيم حديث.  -

معظم سكان القرية من املواطنني البسطاء.  -
متت إزالة معظم منازل القرية و أسوارها.  -

اتضح للفريق أن إزالة القرية قد جمعت على السكان ضررين معضلني :  -
ضرر ضياع أموالهم.  -1

ضرر آثار تنفيذ األنظمة والقرارات املتخذة بهذا اخلصوص.  -2
- اتضح للفريق من حديث السكان أن معظمهم ال ميلكون سكناً يف غير 

قرية مُقنعة.
- ال يزال بعض سكان املنازل املزالة يسكنون يف بقايا املنازل يف الغرف 

التي لم تلحقها اإلزالة.
- الحظ الوفد أن القرية مخططة وبها شوارع مزدوجة وجامع وحديقة 

مما يوحي بأن املنطقة ذات تخطيط نظامي.
- أفاد سكان القرية بأن لهم قضية منظورة يف احملكمة اإلدارية بشأن 

إزالة القرية.
- تقدم سكان القرية بشكوى خلادم احلرمني الشريفني.

- يذكر سكان القرية أن قبيلة خزاعة يسكنون القرية منذ القدم.
- خدمة الكهرباء مدخلة ملعظم منازل القرية وفق إثبات سكن مصدق 

من مركز البيضاء.
- لم يتم إشعار أو انذار باإلزالة على حسب إفادة أهالي القرية.

القرية نتيجة  البالغ على املواطنني يف  النفسي  التأثير  الوفد  - الحظ 
أعمال اإلزالة.

التو�صيات:

• إلزام من خطط املنطقة وقام ببيعها على املواطنني برد أموالهم.	
• تنظيم 	 بها  التي صدر  قرية عمق  بسكان  أسوة  األنقاض  السكان عن  تعويض 

رسمي.
• إدراج أسماء السكان املتضررين ضمن قائمة منح البلدية.	
• معاجلة 	 وسرعة  املزالة  املنازل  ألصحاب  واملادية  األسرية  الظروف  مراعاة 

وضعهم السكني.
• األسوار 	 وبني  بالسكان  املأهولة  املنازل  بني  اإلزالة  عند  التفريق  ضرورة 

واملساحات احملجوزة.
• ضرورة مراعاة البعد االجتماعي بهذا الصدد ومراجعة كل ما مت من إجراءات.	

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة  بتاريخ 1437/06/14 هـ  املوافق 
2016/03/23 م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :مستشفى صوير العام 22

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

أ/ عامر القعقاع
مدير مستشفى صوير العام

أ/ سعود الرويلي
مساعد مدير مستشفى صوير العام

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

الإيجابيات:

• املبنى حكومي وهو بحالة ممتازة.	
• غالبية العيادات في املستشفى متكاملة.	
• يوجد قسم أشعة باملستشفى.	
• يوجد مختبر متكامل.	
• يتوفر عقد صيانة ونظافة للمستشفى.	
• مطبخ املستشفى متكامل.	
• يوجد صيدلية باملستشفى.	

ال�صلبيات:

• يعمل في قسم اإلسعاف 6 أطباء وطبيبة واحدة.	
• يوجد طبيب مقيم واحد يغطي العمل بقسم الكلى والرعاية املنزلية.	
• يوجد طبيب أطفال واحد مقيم فقط.	
• يوجد في العناية املركزة طبيب مقيم واحد فقط يغطي العمل في قسم العناية.	

التو�صيات:

• ضرورة زيادة عدد األسرة باملستشفى.	
• الهالل األحمر في حالة إسعاف احلاالت احلرجة إليصال 	 التنسيق مع هيئة 

املصاب إلى مستشفى األمير متعب بن عبد العزيز بدالً من مستشفى صوير،  
لعدم وجود اإلمكانيات الالزمة.

• ضرورة توفير أجهزة حديثة للمستشفى.	
• زيادة عدد األطباء واملمرضني واملمرضات وكذلك وحدة العالج الطبيعي والكلى 	

وطبيب مقيم جراحه.
• احلاجة إلى عيادة نساء وتوليد وأطفال.	
• تفعيل قسم العمليات باملستشفى وزيادة عدد أطباء العظام.	
• ضرورة تأمني أشعة مقطعية باملستشفى ألهميتها.	

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1437/07/14 هـ املوافق 2016/04/21 م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

وفد من محافظة القطيف لسجن املباحث 23
العامة بالدمام

اأع�صاء الوفد :

أ/حسن موسى رضى الصفار
 رجل دين

أ/غالب حسن آل حماد 
 رجل دين

أ/جعفر رمزي آل ربح
 رجل دين

م/شفيق علي حسن آل سيف 
 رئيس املجلس البلدي مبحافظة القطيف 

أ/عبداهلل علي محمد النمر
 كاتب 

أ/ميثم الفردان
 كاتب

أ/محمد جاسم آل محفوظ
 كاتب

أ/يوسف عبداهلل مكي آل يوسف
 كاتب

أ/عليه علي مكي آل فريد 
م/عبداحملسن الفرج 

 رجل أعمال 
أ/كمال أحمد حسن املزعل

 رجل أعمال
أ/فايز جواد رضي الزاير

 رجل أعمال
أ/فاضل علي محمد النمر

 رئيس نادي السالم الرياضي بالقطيف 
أ/جعفر محمد الصفار
 إعالمي )جريدة اليوم(

أ/محمد علي التركي
 إعالمي 

أ/حبيب أحمد منصور آل محمود
 إعالمي 

أ/ميرزا علي مكي اخلويلدي
إعالمي 

امل�صتقبلون :

أ/ جمعة بن عبداهلل الدوسري، أ/عبداهلل بن محمد آل رمضان
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• شرح اإلجراءات التي يتم العمل بها في املكان املخصص إلستقبال النزالء:	
التأكد من مسوغات اإليقاف.  -

إحاطة ذويه مبكان إيقافه.  -
إبالغ املوقوف بحقوقه وواجباته، واللوائح الداخلية للسجن، وأخذ توقيعه   -

بالعلم بها.



تفاصيل الزيارةاجلهةم

حفظ متعلقاته الشخصية بقسم األمانات.  -
من  وخلوه  الصحي،  وضعه  من  للتأكد  الطبي  الكشف  إجراءات  إنهاء   -

األمراض املعدية.
تزويده مبالبس جديدة، وأدوات النظافة الشخصية.  -

• التابع لسجن املباحث والذي يحتوي على )16( سريراً 	 التوجه إلى املستشفى 
وغسيل  العمليات،  وغرفة  واألشعة،  واملختبر،  اخلارجية،  والعيادات  للتنومي، 

الكلى، والصيدلية وبقية أقسام املستشفى.
• زيارة األماكن املخصصة للتشميس، وأن كل نزيل يأخذ نصيبه من التشميس 	

مبعدل ثالثة أيام في األسبوع.
• اإلصدارات 	 مختلف  من  كبيرة  مجموعة  حتوي  والتي  الرئيسية  املكتبة  زيارة 

واملراجع.
• زيارة امللعب الرياضي لكرة السلة والطائرة، والقدم، والذي تقام فيه املباريات 	

بني النزالء.
• مناقشة العديد من املواضيع في قاعة الرعاية و التأهيل و منها:	

الهدف العام: حتديد األسباب و معاجلتها وتقييم احلالة.  -
الدوافع وخلفياتها السلوكية.  -

حتديد وتقييم عوامل التنشئة الدافعة.  -
املعايير الشخصية و املجتمعية.  -

إرهاب فكري أو عملي.  -
عنف أسري داخل البيت.  -

العوامل املؤثرة: األسرة واألصدقاء و وسائل اإلعالم.  -
العالج املعريف السلوكي.  -

التعاطف الواعي.  -
مهارات توكيد الذات.  -

التعامل اإلنساني وليس على حساب سجله السلوكي.  -
التجرد من امليول املضادة.  -

القياس والتقومي.  -
برنامج املتابعة الشهرية بني األخصائي وبني املستفيد.  -

• توضيح عمل جلنة املناصحة والدور الكبير التي تقوم به ملصلحة النزالء.	
• توضيح الدور الرقابي الذي تقوم به اجلمعية داخل السجن و الزيارات امليدانية 	

املستمرة له و مقابلة النزالء و الرقابة على اخلدمات املقدمة لهم. 
• توزيع عدد من إصدارات ومطبوعات اجلمعية احلقوقية.	

متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1437/08/04 هـ
 املوافق 05/11/ 2016م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :زيارة مخفر شرطة الرفيعة24

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

الرقيب/ ممدوح احلازمي
مدير مخفر شرطة الرفيعة املكلف

اجلندي أول / بندر الرويلي
الهدف من الزيارة:

• تفقدية و تنفيذاً للخطة اإلستراتيجية.	
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

الإيجابيات:

• تفهم منسوبي املخفر ألهداف اجلهاز واستيعاب مهام عملهم.	
• ال يوجد موقوفني.	
• املبنى مستأجر وهو بحالة جيدة.	

ال�صلبيات:

• ال يوجد محققني بل يتم حتويل املقبوض عليهم ملراكز أخرى.	
• ال يوجد أجهزة كمبيوتر حديثة مرتبطة بالنهاية الطرفية وذلك ملتطلبات العمل.	
• عدم وجود سيارات كافية للمخفر.	
• عدم وجود أفراد بحث جنائي إلحضار املطلوبني.	

التو�صيات:

• زيادة عدد األفراد من العسكريني.	
• احلاجة إلى وجود أفراد من البحث اجلنائي مدنيني إلحضار املطلوبني.	
• احلاجة إلى زيادة السيارات املطلوبة للمركز وذلك حلاجة العمل .	
• ضرورة إيجاد محققني باملخفر إلجراء ضبط املتهمني وحتويلهم للجهات املختصة 	

التخاذ اإلجراءات املطلوبة.
• العمل على فحص املوقوف قبل حتويله للسجن.	
• ضرورة وجود أجهزة كمبيوتر مرتبطة بالنهاية الطرفية وذلك لغرض التعرف على 	

سيرة املقبوض عليه.
متت الزيارة يف منطقة اجلوف  بتاريخ 1437/08/23 هـ  املوافق 2016/05/30 م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :مركز التأهيل الشامل للبنات بالدمام 25

أ/فاطمة يوسف حسن اخلرداوي 
باحثة قانونية

أ/ سارة مساعد املنصور الزامل
موظفة إدارية
امل�صتقبلون :

مسؤولي إدارة املركز والطبيبات 
الهدف من الزيارة: 

• متابعة قضية وفاة السبع نزيالت باملركز.	
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• القيام بجولة على جميع أقسام املركز، واإلطمئنان على وضع النزيالت، واحلصول 	
على كامل املعلومات والتقارير الطبية  بالنسبة للوفيات.

• االستفسار عن ما إذا مت نقل املتوفيات للمستشفى وهم في حالة حرجة، وهل 	
نقلهم  وجرى  التأهيل  مركز  داخل  متت  أم  املستشفى  إسعاف  في  الوفاة  متت 

للمستشفى ومتت املعاينة والكشف على جثثهم.
الإيجابيات:

• يوجد قسم خاص ملن هم بحاجه للرعاية الطبية املستمرة حتت إشراف الطبيبات 	
ومجموعة ممرضات.

• حتتاجها 	 التي  الطبية  واللوازم  األدوية  فيها  تتوفر  املركز  في  صيدلية  توجد 
النزيالت.

• النتائج 	 على  احلصول  لسرعة  وذلك  البسيطة  التحاليل  إلجراء  مختبر  يتوفر 
لتقدمي العالج املناسب لهم.

• مع 	 تتناسب  التي  الوجبات  لتقدمي  التغذية  وأخصائيات  الطبيات  بني  التنسيق 
احلالة الصحية لكل نزيلة.

• متابعة مواعيد املستشفى لكل نزيلة، أو االتصال بأسرتها لتذكيرهم باملوعد إذا 	
كانت النزيلة في زيارة لذويها.

• تتوفر سيارة إسعاف لنقل احلاالت للمستشفيات.	
متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1437/10/08هـ  املوافق 

2016/07/13 م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :سجن أبها العام26

أ/ حمد آل مفرح ، أ/ بندر آل غامن
امل�صتقبلون :

املقدم/ محمد األحمري
نائب مدير السجن

مالزم أول مهندس/ عبداهلل املفرج
مسؤول الصيانة

الصيدلي/ علي الشهري
مشرف عيادات سجن أبها العام

األخصائي/ جابر عسيري
أخصائي أشعة

الهدف من الزيارة: 

• اإلطالع على وضع السجن.	
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• مناقشة موضوع الصيانة اخلاصة بالسجن ومرافقه.	
• ترميم العيادة بالكامل.	
• تعطل وقدم بعض األجهزة الطبية.	
• مت مالحظة توفر األدوية الالزمة في الصيدلية كما يتم حتويل املريض ملستشفيات 	

أخرى في حال عدم توفر أي دواء.
• دعم العيادة بالكوادر.	
• يوجد إعاشة يتم إعدادها من قبل متعهد لتوزع على العنابر.	
• معاجلة الشكوى السابقة على أصناف طعام اإلفطار من بعض النزالء.	
• وجميع 	 معدية،  أمراض  لديهم  الذين  واملوقوفني  للسجناء  عزل  عنبر  يوجد  ال 

احلاالت التي يثبت إصابتها بأمراض معدية يتم حتويلها لسجن محافظة خميس 
مشيط حيث يتوفر عنبر عزل.

• نتيجة 	 تظهر  حتى  أيام  بعدة  االستقبال  عنبر  في  السجناء  و  املوقوفني  بقاء 
الفحوصات الطبية ، وقد يتسبب ذلك في انتقال العدوى بني النزالء.

• وجود مغسلة مالبس داخل السجن.	
• عدم وجود شكاوى أو جتمعات.	
• استمرار أعمال الترميم والبناء كما مت تعديل الساحة الداخلية بني العنابر، ليتم 	

االستفادة منها لقضاء بعض األوقات وممارسة رياضة املشي من قبل السجناء.
متت الزيارة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1437/10/22 هـ  املوافق 2016/07/27 م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :سجن خميس مشيط العام27

أ/ حمد بن محمد آل مفرح ،  أ/ بندر بن مبارك آل غامن  
امل�صتقبلون:

العقيد / يحيى سعيد العيسى
مدير السجن باإلنابة

املقدم / محمد عبداهلل القحطاني
مدير شؤون السجناء

املقدم / محمد مفرح حجراف
مدير قسم اإلعاشة

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة:

الإيجابيات:

• الوجبات 	 أن  إلى  إضافة  األغذية  حفظ  ثالجات  و  املستودع  و  املطبخ  نظافة 
الغذائية املقدمة للسجناء مطهية جيداً و متنوعة على مدار أيام األسبوع.

• يوجد فريق عمل مكون من 6 مشرفني على اإلعاشة منهم 2 أخصائي تغذية.	
• يوجد جهاز أسنان حديث ويعمل بشكل جيد.	
• توفر معظم األدوية.	
• يوجد مغسلة مجهزة بالكامل.	

ال�صلبيات :

• تكدس العنابر. 	
• نقص في األثاث ) بطانيات – مخدات – فرش (.	
• عدم تأسيس مكان جلهاز األشعة وتركيبه.	
• ال يوجد أي اجهزة مختبر للفحص سواء جهاز قياس السكر.	
• سحب بعض العمالة دون توفير البديل من قبل الشركة املتعهدة وعدم توفير املواد 	

املتطلبة للصيانة ومواد النظافة ألكثر من شهر.
التو�صيات :

• الطلب من احملاكم بسرعة البت في قضايا السجناء.	
• مخاطبة اجلهات املعنية بسرعة البت في قضايا من إنتهت محكومياتهم.	
• احلاجة إلى زيادة منسوبي أفراد السجن.	

متت الزيارة يف حمافظة خمي�ض م�شيط يف منطقة ع�شري بتاريخ 1437/10/23 هـ 
املوافق 07/28 /2016م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :السجن العام بعرعر28

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

امل�صتقبلون :

العقيد/ عيد اخلمعلي
مدير سجن عرعر

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• مقابلة عدد من السجناء ونقل مالحظاتهم إلى إدارة السجن للتعامل معها.	
• مناقشة االحتياجات الالزمة والتي تتلخص باآلتي:	

قلة األفراد.  -
عدم وجود طبيب مقيم.  -

• سيتم االنتقال إلى السجن اجلديد خالل شهر.	
الإيجابيات:

• وجود صيانة وتنظيف دوري للمبنى.	
• يتوفر مطبخ لإلعاشة كما يوجد أخصائي تغذية.	
• وجود عيادة وطبيب مناوب صباحاً ومساًء.	
• وجود فصول دراسية.	
• 	 – آلي  حاسب   – لصيانة  قائمة  ورش  وتتوفر  املهني  املعهد  من  مدربني  وجود 

كهربائي والكترونيات – حلام لتدريب السجناء.
• التدريب يخفض 5% من العقوبة.	
• وجود أنشطة صيفية ومحاضرات دينية.	

ال�صلبيات:

• نقص األفراد.	
• نقص األطباء.	
• عدم وجود مغسلة مالبس.	

التو�صيات:

• زيادة عدد األطباء.	
• توفير مغاسل للنزالء.	

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1437/11/29 هـ  املوافق 2016/09/01 م



ثالثًا: م�ساركات اجلمعية

نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

امل�صاركون: ثقافيةأثينية املورعي 1

د/أحمد املورعي
وطيف من املجتمع املكي واألكادمييني ورجال الصحافة واإلعالم

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:
أ/ سليمان الزايدي ، العميد/ توفيق جوهرجي

أ/ عبداهلل اخلضراوي
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها امل�ضاركة:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• احلديث عن دور اجلمعية في تعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان 	

والدفاع عنها.
• التعريف بلجان اجلمعية وهي:	

جلنة الرصد واملتابعة.  -
جلنة الدراسات واالستشارات.  -

جلنة الثقافة والنشر.  -
جلنة األسرة.  -

• التطرق إلى جهود واجنازات ونشاطات الفرع.	
• داخلياً 	 اجلمعية  عاجلتها  التي  القضايا  من  العديد  إلى  التطرق 

وخارجياً، وما يصدر عنها من تقارير عن أحوال حقوق اإلنسان 
في اململكة.

• اقتراح بعض القضايا ملتابعتها من اجلمعية مع اجلهة املعنية.	
• التطرق إلى زيارة املصابني الذين تأثروا من جراء سقوط الرافعة.	
• االشارة إلى تعاون وزارة الداخلية مع اجلمعية منذ تأسيسها حتى 	

اآلن.
• أوضح األستاذ سليمان الزايدي أنه باستطاعة اجلمعية الوقوف 	

مع األشخاص الذين ال يستطيعون الدفاع عن أنفسهم.
• املجتمع 	 في  حقوقهم  يعرفون  من  نسبة  أن  إلى  احلديث  تطرق 

السعودي متدنية.
• توزيع مطبوعات وإصدارات اجلمعية املختلفة على احلضور.	

عقدت امل�شاركة يف منطقة مكة املكرمة 
بتاريخ 1437/01/27هـ املوافق 2015/11/15 م
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نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

ندوة إدارة الشؤون القانونية باألمن العام2
»األمن 
وحقوق 
اإلنسان«

امل�صاركون:

اللواء/ عبد اهلل الضويحي 
نائب مدير شرطة منطقة اجلوف 

املقدم/ جمال الوقيد 
مدير إدارة الشؤون القانونية بشرطة اجلوف 

الرائد/ سعيد املري 
مدير اإلدارة القانونية باألمن العام 

النقيب/ سعيد اخلشعمي
من شرطة جنران 

أ/زيد الرويلي 
مدير الرصد واملتابعة بهيئة حقوق اإلنسان 

وأكثر من 100 رجل أمن 
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفهيقي ، أ/حمود دوش 
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها الندوة:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ومهامها وجهودها املبذولة في مجال 	
خدمة حقوق اإلنسان.

• استعراض أهم أنشطة وفعاليات الفرع.	
• التأكيد على أهمية تدريب وتثقيف رجال األمن في مجال حقوق 	

اإلنسان.
• توزيع الكتيبات و مطبوعات اجلمعية احلقوقية على املشاركني بالندوة.	
• فتح باب النقاش حيث مت اإلجابة على كافة االستفسارات و األسئلة.	

عقدت الندوة يف منطقة اجلوف 
بتاريخ 1437/01/28هـ املوافق 2015/11/10م

ركن تثقيفي مستشفى القوات املسلحة بالهدا3
»محاربة 

العنف ضد 
الطفل واملرأة 
وكبار السن«

امل�صاركون:

الدكتور اللواء/ سليمان املالك
مدير عام اخلدمات الطبية

الدكتور اللواء/ حامد الغامدي
مدير مستشفيات القوات املسلحة بالطائف

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:
أ/ خالد الفاخري ، أ/ عادل الثبيتي

اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها امل�ضاركة :

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

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

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

عقدت امل�شاركة يف حمافظة الطائف يف منطقة مكة املكرمة
بتاريخ 29-1437/01/30هـ  املوافق 11-2015/11/12 م



نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

لقاء مباشرالتلفزيون السعودي4
»حقوق 
العمالة 
املنزلية«

امل�صاركون:

أ/ فدوى مطبقاني
مقدمة برنامج فنون احلياة

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان:

أ/ عبد املجيد األمني 
اأبرز املحاور التي ت�ضمنها اللقاء :

• التعريف باجلمعية ورسالتها واختصاصاتها.	
• وأصحاب 	 املنزلية  العمالة  حماية  في  اجلمعية  بدور  التعريف 

العمل.
• التعريف باألنظمة واللوائح ذات العالقة.	
• الشريعة 	 وفق  اإلنسان  بحقوق  املجتمع  توعية  بأهمية  التعريف 

اإلسالمية واألنظمة واالتفاقيات الدولية.
عقد اللقاء يف منطقة املدينة املنورة 

بتاريخ 1437/02/10 هـ املوافق 2015/11/22م

مستشفى األمل للصحة النفسية يف 5
قاعة طيبة 

ركن تثقيفي 
»اليوم العاملي 

حلقوق 
الطفل«

امل�صاركون:

الشؤون االجتماعية باملدينة املنورة
إدارة الشرطة باملدينة املنورة
إدارة التعليم باملدينة املنورة

الشؤون الصحية باملدينة املنورة
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان:

أ/ عبد املجيد األمني ، أ/ بندر العويف
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها امل�ضاركة :

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

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

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

عقدت امل�شاركة يف منطقة املدينة املنورة 
بتاريخ 1437/02/10 هـ املوافق 2015/11/22م
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نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

فرع الشؤون االجتماعية مبنطقة 6
اجلوف

ندوة »العنف 
األسري 
وأسبابه 

والوقاية منه 
وآثاره على 

املجتمع«

امل�صاركون:

د/ عقل العقل
مدير الشؤون االجتماعية باجلوف

أ/ حسن دوش 
أخصائي أول اجتماعي بالشؤون الصحية

أ/ علي األحمدي 
عضو هيئة التحقيق واإلدعاء العام باجلوف

املالزم/ حمدان البقمي
من إدارة مكافحة املخدرات باجلوف

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:
د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفيهقي ، أ/ حمود الدوش

اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها الندوة :

• ألقى املشاركون محاضرة عن أسباب العنف األسري والوقاية منه.	
• اإلجابة على استفسارات املشاركني من احلضور من الرجال والنساء.	
• املشاركني 	 على  احلقوقية  اجلمعية  مطبوعات  و  الكتيبات  توزيع 

بالندوة.
• قدم احلضور الشكر لسعادة مدير فرع الشؤون االجتماعية على 	

تنظيم هذه الندوة الهادفة حلماية الطفل.
عقدت الندوة يف منطقة اجلوف 

بتاريخ 1437/02/11 هـ املوافق 2015/11/23م

وزارة الثقافة واإلعالم فرع املركز 7
الثقايف باجلوف 

الثقايف

مهرجان 
اليوم العاملي 

للطفل

امل�صاركون:

أ/ مرضي الرويلي
مدير املركز الثقايف 

أ/ مطر الزهراني
مدير التعليم مبنطقة اجلوف

الدفاع املدني باجلوف
النادي األدبي باجلوف
املكتبة العامة باجلوف

مستشفى النساء والوالدة واألطفال باجلوف
مستشفى امللك عبد العزيز التخصصي باجلوف

ممثل مركز حماية الطفل باحلرس الوطني
جناح التصوير الفوتوغرايف

وعدد من األطفال
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان:

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفهيقي ، أ/حمود الدوش 
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها امل�ضاركة :

• جتول احلضور في أرجاء املعرض.	
• توزيع الدروع التذكارية على اجلهات املشاركة.	
• توزيع مطبوعات وإصدارات اجلمعية املختلفة.	

عقدت امل�شاركة يف منطقة اجلوف 
بتاريخ 1437/02/12 هـ املوافق 2015/11/24م
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مسرح األمير فيصل بدر التربية 8
االجتماعية

ندوة »كيف 
تبني 

شخصية 
طفلك«

امل�صاركون:

د/ موسى آل زعلة 
جامعة  الطب  بكلية  واملراهقني  لألطفال  النفسي  الطب  استشاري 

امللك خالد
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان:

د/ علي الشعبي
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها الندوة:

• دور رسومات األطفال في الكشف عن ذكائهم و مواهبهم.	
• املسرح وأهميته للطفل.	
• االضطرابات النفسية عند األطفال.	

عقدت الندوة يف منطقة عسير 
بتاريخ 1437/02/17 هـ املوافق 2015/11/29م

مسرح املركز اجلامعي لدراسة 9
الطالبات بالسامر

ندوة »بناء 
شخصية 
الطفل 

واكتشاف 
مواهبه«

امل�صاركون:

د/ كرمن محمد
عضو هيئة تدريس جامعة امللك خالد 

د/ هبة صالح
عضو هيئة تدريس جامعة امللك خالد

د/ منى عبد الواحد
عضو هيئة تدريس جامعة امللك خالد
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:

د/ دولة مانع
اجلهات امل�ضتهدفة:

• األطفال والقائمني على رعايتهم.	
• التعليم العام.	
• الشؤون االجتماعية.	
• القطاع الصحي.	
• املجتمع.	

اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها الندوة:

• رسومات طفلك بوابة الكشف عن ذكائه ومواهبه.	
• املسرح وأهميته للطفل.	
• االضطرابات النفسية عند األطفال.	
• توزيع إصدارات اجلمعية.	
• وضع لوحات رول آب وبوسترات عن اجلمعية وطرق التواصل معها.	
• وجود تفاعل من احلضور الذين حضروا من قطاعات مختلفة.	

عقدت الندوة يف منطقة ع�شري 
بتاريخ 1437/02/28 هـ املوافق 2015/12/10م
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ركن تثقيفي أسبوع النزيل اخلليجي الرابع10
»معاً لتحقيق 

االصالح«

امل�صاركون :

أ/ عبد العزيز بن معمر
محافظ الطائف

العميد/ عبد الرحمن الثمالي
مدير شرطة الطائف

وعدد من كبار املسؤولون باحملافظة
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان :

أ/ عادل الثبيتي
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها امل�ضاركة :

• تعريف املجتمع بواجبهم نحو النزالء وكيفية رعاية أسرهم.	
• توزيع أكثر من 1500 نسخة من إصدارات اجلمعية املختلفة لنشر 	

ثقافة حقوق اإلنسان.
• إقامة مسابقة لألطفال عن حقوقهم عبر الرسم احلر ومت توزيع 	

مايزيد عن 100 هدية متنوعة لألطفال وذويهم.
• فنية 	 اللوحات  من  يحتويه  وما  املعرض  عن  مفصل  شرح  تقدمي 

وتشكيلية.
• تكرمي اجلمعية بشهادة شكر وتقدير نظراً للجهود التي قدمتها في 	

املعرض وتعاونها الدائم مع إدارة السجون باحملافظة.
عقدت امل�شاركة يف حمافظة الطائف يف منطقة مكة املكرمة 

بتاريخ 1437/03/09هـ املوافق 2015/12/20 م

ركن تثقيفي بلدية محافظة دومة اجلندل11
- مهرجان 
التمور الثالث

امل�صاركون:

األمير/ فهد بن بندر بن عبد العزيز
أمير منطقة اجلوف

أ/ طالل التمياط
محافظ دومة اجلندل

الوقائي،  الصحة  تاج  برنامج  سبق،  صحيفة  اجلندل،  دومة  بلدية 
جمعية البر اخليرية بدومة اجلندل، األحوال املدنية بدومة اجلندل، 
اإلحصاء مجلس شباب املنطقة، معرض األمن الفكري، إخبارية دومة 

اجلندل، والعديد من منتجي التمور واألسر املنتجة
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان:

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفيهقي ، أ/ علي الدوش
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها امل�ضاركة :

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

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

والنشرات التوعوية على احلضور. 
• الرد على استفسارات وتساؤالت الزائرين.	
• عقدت املشاركة في منطقة اجلوف 	

بتاريخ 03/27 - 1437/04/06 هـ  املوافق 07-2016/01/11 م
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ركن تثقيفي أمانة منطقة اجلوف12
-

مهرجان 
الزيتون 
التاسع

امل�ساركون:

أمانة منطقة اجلوف
األحوال املدنية

اجلوازات
وكالة األنباء السعودية 

اجلمعيات اخليرية لتحفيظ القرآن
هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

جمعية ابن القيم اخليرية بقارا
صندوق التنمية الزراعية

الدفاع املدني
جلنة التنمية االجتماعية األهلية بسكاكا

املوارد البشرية 
التأهيل الشامل باجلوف

شرطة منطقة اجلوف 
القوات اخلاصة ألمن الطرق

فرع وزارة التعليم
فرع وزارة املياه والكهرباء 

فرع وزارة الزراعة باجلوف
مدينة األمير محمد بن عبد العزيز الطبية

هيئة حقوق اإلنسان
جامعة اجلوف بعدة أفرع

مجلس التنمية السياحية مبنطقة اجلوف
مجلس شباب اجلوف

فرع الشؤون الصحية باجلوف
برنامج تاج الصحة الوقائي

إخبارية الثقافية 
فرع التجارة والصناعة باجلوف 

شركة اجلوف الزراعية
شركة نادك 

إخبارية اجلوف
قناة شمالية

األسر املنتجة
عدد من منتجي زيت الزيتون

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفهيقي ، أ/ حمود الدوش
هدف امل�ساركة:

نشر الثقافة احلقوقية بني األفراد.
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها امل�ساركة :

• إقامة ركن توعوي تثقيفي.	
• على 	 والتوعوية  احلقوقية  والكتيبات  النشرات  من  مجموعة  توزيع 

زوار املعرض.
• التعريف بأهداف ورسالة اجلمعية واهتماماتها بحقوق اإلنسان.	
• الرد على استفسارات الزوار.	
• فترة 	 طيلة  ونشاطاتها  وأه��داف��ه��ا  باجلمعية  خ��اص  فيديو  ع��رض 

املعرض.
عقدت امل�ساركة يف منطقة اجلوف 

بتاريخ 1437/03/26 هـ املوافق 2016/04/06 م
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اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 13
القطرية ومفوضية األمم املتحدة 

السامية حلقوق اإلنسان بالتعاون مع 
جامعة الدول العربية والشبكة العربية  

للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

مؤمتر« دور 
املفوضية 

السامية يف 
تعزيز وحماية 

حقوق 
اإلنسان 
باملنطقة 
العربية«

امل�ساركون: 

الشيخ/ عبداهلل آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية القطرية

د/ علي املري
رئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

السيد/ زيد احلسني
مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان

الشيخ/ سعد املخيني
الشيخ/ مهنا املعولي

أ/ سالم الشعيلي
أ/ سعيد العبري

مثل  اإلقليمية  املنظمات  من  عدد  من  مشاركاً   250 عن  يزيد  وما 
جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول اخلليج ومنظمة التعاون 
اإلسالمي واألمانة العامة ملجلس وزراء الداخلية العرب وممثلني عن 
وزارات اخلارجية والعدل يف املنطقة العربية وجلان حقوق اإلنسان 
العربية و رؤساء  البرملانات ومجالس الشورى  القانونية يف  واللجان 
املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان و ممثلي منظمات املجتمع املدني 
و منظمات حقوق اإلنسان غير احلكومية اإلقليمية والدولية ورؤساء 
ثمانية مكاتب حلقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ، والعديد من موظفي 

وخبراء املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ مفلح القحطاني ، أ/ خالد الفاخري
هدف املوؤمتر:

• وحماية 	 لتعزيز  وال��ض��روري��ة  املالئمة  املناهج  على  الضوء  تسليط 
في  العربية  ال��دول  وانخراط  العربية،  املنطقة  في  اإلنسان  حقوق 
لتوصيات  الفعالة  املتابعة  وف��ي  اإلن��س��ان  حقوق  معاهدات  آل��ي��ات 

االستعراضات الدورية حلقوق اإلنسان.
• أبرز احملاور التي تضمنها املؤمتر:	
• املنطقة 	 دفعت  أح��داث  وما حلقه من  العربي   الربيع  احلديث عن 

اإلنسان حيث  تعزيز حقوق  من  بدالً  التوتر  من  املزيد  إلى  العربية 
زادت االنتهاكات وتراجعت احلريات.

• العنف والقتل وتشريد األبرياء 	 احلديث عن ما تشهده املنطقة من 
الذي لم يسبق لها أن شهدته في تاريخها.

• اإلشارة إلى ظهور تنظيمات متطرفة في املناطق التي تشهد االقتتال والعنف.	
• تستمد 	 حيث  العربية  للمنطقة  الثقافية  اخلصوصية  عن  احلديث 

من العقيدة اإلسالمية التي تقوم على وحدة اجلنس البشري،  وأن 
االختالف بني البشر يهدف إلى إعمار الكون.

• مناقشة خطط مفوضية األمم املتحدة في املنطقة للمضي قدماً في 	
إجراء إصالحات هيكلية في صلب املفوضية.

التو�سيات:

• العنف 	 ح��االت خطاب  لرصد  مستقلة  وطنية  آليات  إنشاء  ض��رورة 
والكراهية.

• تقوم األمم املتحدة بإيجاد حلول للقضايا اإلنسانية.	
• ضرورة فتح آفاق جديدة لدعم انخراط املرأة والشباب في إعداد 	

برامج التوعية والتثقيف.
• دعوة املفوضية لزيادة دعمها حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان للجهات 	

الفاعلة في املجتمع املدني.
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• ضرورة حماية األطفال والنساء والالجئني والنازحني داخلياً.	
• املساهمة بشكل فعال لتمويل املفوضية السامية وصناديق التبرعات 	

اإلنسانية.
• إلى 	 السامية  املفوضية  في  للعمل  العربية  للخبرات  املجال  إتاحة 

جانب توفير فرص التدريب واملنح للشباب العربي.
• اإلنسان على 	 الدولية حلقوق  لالتفاقيات  املنضمة  الدول غير  حث 

االنضمام ورفع حتفظاتها إن وجدت.
• مع 	 والتنسيق  ال��ت��ع��اون  م��ن  امل��زي��د  إل��ى  السامية  املفوضية  دع���وة 

املدني  املجتمع  ومنظمات  اإلن��س��ان،   حلقوق  الوطنية  املؤسسات 
لتعزيز ودعم آليات احلماية الوطنية.

• دعوة الدول إلى العمل على مقاربة منهجية حقوق اإلنسان وإدماجها 	
في اخلطط الوطنية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب والتطرف.

• دع���وة امل��ف��وض��ي��ة ال��س��ام��ي��ة إل���ى ت��ع��زي��ز ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة فيما يتعلق 	
باملنشورات واإلصدارات والتقارير الصادرة عن املفوضية مبختلف 

آلياتها.
• للمفوضية 	 التطوعية  مساهماتها  زي���ادة  إل��ى  املنطقة  دول  دع���وة 

السامية مبا يخدم برامجها في نشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان.
• قدراتها 	 تهيئ  مستدامة  وطنية  آل��ي��ات  لتبني  املنطقة  دول  دع��وة 

واستعداداتها على إعداد التقارير الدورية ومتابعة وتنفيذ توصيات 
اللجان.

• دعوة الدول إلى التعامل بإيجابية لترشيح الكفاءات العربية ملناصب 	
املقررين اخلواص.

• إل��ى ضمان إس��ن��اد والي��ة واس��ع��ة النطاق للمؤسسات 	 ال���دول  دع��وة 
الوطنية حلقوق اإلنسان حلماية جميع حقوق اإلنسان وتعزيزها.

• ال��ك��اف��ي��ة للتحقيق في 	 ب��ال��ص��الح��ي��ات  ال��وط��ن��ي��ة  ت��زوي��د امل��ؤس��س��ات 
االدعاءات بشان انتهاكات حقوق اإلنسان.

• تشجيع الدول على اتخاذ التدابير الالزمة حلماية املؤسسات الوطنية 	
القضايا  التهديدات واملضايقات والتحقيق في  حلقوق اإلنسان من 
أو تخويف ضد أعضاء  انتقام  بادعاءات حدوث أعمال  تتعلق  التي 

وموظفي هذه املؤسسات، او ضد األفراد الذين يتعاونون معها.
• الدعوة إلى مشاركة املؤسسات الوطنية في أعمال اجلمعية العامة 	

واملجالس االقتصادي واالجتماعي وهيئاته العاملة وهيئاته الفرعية 
وفرقه العاملة.

• إيجاد آليات حماية املدافعني عن حقوق اإلنسان والتأكيد على أهمية 	
دورها كوسيط بني منظمات المجتمع الحقوقية وبين الحكومات 

والمفوضية السامية واآلليات اإلقليمية لحقوق اإلنسان.
• الدول األط��راف في معاهدات حقوق اإلنسان وهيئات رصد 	 دعوة 

املعاهدات إلى العمل على موائمة عملها بغية ضمان أفضل مستوى 
ملشاركة املؤسسات ومنظمات املجتمع املدني.

• املتوافرة 	 امل��وارد  وتقاسم  الكتشاف  املدني  املجتمع  منظمات  دع��وة 
وإلى  برامجها  لتنفيذ  املتحدة  األمم  في  اإلنسان  حقوق  آليات  في 

املشاركة في عمل املفوضية السامية.
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• إيجاد آلية تشاورية دائمة تعزز مشاركة املجتمع املدني واملؤسسات 	
الوطنية مع املفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

• إيجاد فهم مشترك حول بعض األولويات املوضوعية حلقوق اإلنسان 	
في املنطقة مبا في ذلك حرية التعبير وتكوين اجلمعيات والتثقيف 

في مجال حقوق اإلنسان.
عقد املوؤمتر يف دولة قطر بتاريخ 03-1437/04/06هـ 

املوافق 13-2016/01/16 م

اجتماع وزارة العمل14
»خدمة 

مستشارك 
العمالي«

امل�ساركون: 

د/ مفرج احلقباني
وزير العمل السعودي

من  واملختصني  واحملامني  والسفراء  األعمال  رجال  من  وعدد 
القطاعات احلكومية واخلاصة

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ مفلح القحطاني
اأبرز املحاور التي ت�سمنها الجتماع:

• التطرق إلى هدف اخلدمة حيث تساهم في االجابة على أي استشارة 	
قانونية تتعلق بنظام العمل في اململكة العربية السعودية.

• بحقوقهم 	 العمل  وأص��ح��اب  اخل��اص  القطاع  ف��ي  العاملني  تعريف 
وواجباتهم.

• الثقافة 	 والتي تساهم في نشر  بهذه اخلطوة  رئيس اجلمعية  أشاد 
احلقوقية.

املوافق  الريا�ص بتاريخ 1437/04/08 هـ  عقد الجتماع يف منطقة 

2016/01/18 م

ركن توعوي جامعة اجلوف15
»معرض 
الكتاب 
الثاني« 

امل�ساركون: 

صاحب السمو امللكي األمير / فهد بن بندر بن عبد العزيز 
أمير منطقة اجلوف 

واألهلية وستون  العديد من اجلهات احلكومية  املعرض  وشارك يف 
دار للنشر

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفيهقي ، أ/ علي الدوش
أ/ حمود الدوش 

هدف املعر�ص:

• نشر الثقافة احلقوقية بني األفراد.	
اأبرز املحاور التي ت�سمنها املعر�ص:

• أقيم ركن توعوي في املعرض.	
• تقدمي نبذه مختصرة عن اجلمعية وأهدافها واجنازاتها.	
• عرض فيديو خاص عن اجلمعية وأهدافها ونشاطاتها.	
• التوعوية على 	 الكتيبات احلقوقية و  العديد من املنشورات و  توزيع 

زوار املعرض.
• اإلجابة على استفسارات الزوار.	
• إلقبال الكبير على ركن اجلمعية خالل فترات المعرض.	

عقد املعر�ص يف منطقة اجلوف بتاريخ

08-1437/04/17هـ املوافق 18-2016/01/27 م
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املؤمتر جامعة ام القرى – كلية التربية16
اخلامس 

إلعداد املعلم

امل�ساركون: 

د/ بكري عساس
مدير جامعة أم القرى

د/ علي املطريف
عميد كلية التربية

وأعضاء من املنظمات العربية والعاملية وعدد من املسؤولون واملهتمني 
باإلرشاد األكادميي

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

أ/ سليمان الزايدي 
اأبرز املحاور التي ت�سمنها املوؤمتر:

• عقد جلستني وهي:	
التنمية ومستجدات  املعلم يف ضوء مطالب  إعداد وتدريب   -

العصر.
املعلم واألمن الوطني.  -

• والطالبات 	 الطالب  من  القادمة  األجيال  في صالح  توصيات  طرح 
والعاملني في مؤسسات التعليم العالي.

عقد املوؤمتر يف منطقة مكة املكرمة  بتاريخ 23 - 1437/04/25هـ 

املوافق 02 - 2016/02/04 م

دورة بعنوانمدينة تدريب األمن العام 17
» حقوق 
اإلنسان« 
)للضباط(

امل�ساركون من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

أ/جمعة بن عبداهلل الدوسري 
الهدف العام من الدورة:

• تتعلق 	 التي  إكساب رجال األمن املعرفة اخلاصة باألنظمة واللوائح 
بحقوق اإلنسان.

الأهداف التف�سيلية للدورة:

• التعرف بشكل عام على حقوق اإلنسان.	
• إدراك سبق اإلسالم ملراعاة حقوق اإلنسان.	
• إدراك العالقة بني التحقيقات اجلنائية وحقوق اإلنسان.	
• إدراك حقوق املسلمني وغير املسلمني بشكل عام.	

اأبرز املحاور التي ت�سمنتها الدورة:

• التعريف بحقوق اإلنسان لغة وإصطالحاً.	
• التعريف مبصادر وقواعد حقوق اإلنسان في اإلسالم.	
• إعطاء نبذة تعريفية عن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان.	
• التعريف بالتحقيقات اجلنائية وعالقتها بحقوق اإلنسان.	
• التعريف بافتراض البراءة.	
• التعريف بأهمية عدم التدخل التعسفي في حياة الشخص اخلاصة.	
• التعريف بخطر التعذيب.	
• التعريف بحق الشخص في عدم اإلعتراف أو الشهادة ضد نفسه.	
• التعريف بحقوق غير املسلمني في اإلسالم.	
• التعريف بكيفية التعامل مع غير املسلم.	
• التعريف بحق غير املسلم بأن يعيش حياة كرمية.	
• إص��دارات 	 من  التالية  باملجموعة  ب��ال��دورة  امللتحقني  جميع  تزويد 

اجلمعية:
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)50 نسخة( من مطوية التعريف باجلمعية الوطنية حلقوق   -
 – األهداف   – اإلختصاصات   – الرسالة   – )الرؤيا  اإلنسان 

اخلطة اإلستراتيجية(.
 – والتحقيق   – القبض  )أثناء  املتهم  حقوق  نسخة(   50(  -

والتفتيش – واحملاكمة(.
)50 نسخة( حقوق السجناء والسجينات وواجباتهم.  -

)50 نسخة ( حقوق )ذوي اإلحتياجات اخلاصة(.  -
)50 نسخة( حقوق الطفل يف اإلسالم.  -

 – وأسبابه   – )تعريفه  األطفال  ضد  العنف  نسخة(   50(  -
وأشكاله(.

عقدت الدورة يف املنطقة ال�سرقية 

 بتاريخ 19-1437/05/23 هـ  املوافق 02/28-2016/03/03 م

مستشفى الوالدة واألطفال بالعاصمة 18
املقدسة

ركن تثقيفي
مبناسبة 
اليوم 

اخلليجي 
حلقوق 
املرضى

امل�ساركون:

مستشفى امللك عبد العزيز
مستشفى امللك فيصل

مستشفى الكامل 
مستشفى النور
مستشفى حراء

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

أ/ عبداهلل فاضل ، أ/ دالل جنار
اأبرز املحاور التي ت�سمنها املعر�ص :

• وامل��ن��ش��ورات 	 احلقوقية  اجلمعية  إص����دارات  م��ن  مجموعة  ت��وزي��ع 
والنشرات التوعوية.

• منح اجلمعية شهادة شكر وتقدير ملشاركتها الفعالة في املعرض. 	
عقد املعر�ص يف منطقة مكة املكرمة 

بتاريخ 1437/06/08 هـ املوافق 2016/03/17 م

املركز الترفيهي مبجمع امللك فهد 19
الطبي العسكري

ركن تثقيفي 
»املعرض 
املصاحب 
للمؤمتر 
العلمي 
السنوي 
اخلامس 

ملراكز وجلان 
احلماية 

من العنف 
واإلهمال 
األسري«

امل�ساركون: 

اإلدارة العامة للحماية اإلجتماعية بوزارة الشؤون اإلجتماعية
مركز األمير سلطان للتأهيل

هيئة حقوق اإلنسان
أقسام اخلدمات اإلجتماعية والنفسية باملستشفيات

جمعية البر
باملنطقة  الصحية  للشئون  التابع  السموم  ملراقبة  اإلقليمي  املركز 

الشرقية
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

أ/فاطمة بنت يوسف حسن اخلرداوي، أ/سارة بنت مساعد املنصور 
الزامل

اأبرز املحاور التي ت�سمنتها امل�ساركة:

• تخصيص منصة بأسم اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان توزعت من 	
خاللها اإلصدارات التالية للجمعية :

مطوية التعريف باجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان.  -
مطوية: اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.  -

إصدار: حقوق الطفل يف اإلسالم  -
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مطوية: العنف ضد األطفال )تعريفه – وأسبابه - وأشكاله(.  -
مطوية: تشغيل األحداث.  -

مجلة: اعرف حقوقك ولونها.  -
مجلة: هذه حقوقي أنا وفهودي.  -

مجموعة من نشرة )حقوق( التي تصدرها اجلمعية شهرياً.  -
الدليل اإلرشادى حلملة وقف العنف ضد األطفال ) غصون   -
الرحمة ( والذي أعدته اجلمعية بالتعاون مع برنامج األمان 

األسري الوطني.
• الرد على االستفسارات وتساؤالت الزوار والطريقة التي يتم مبوجبها 	

تقدمي الشكوى للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان.
بتاريخ  ال�سرقية   املنطقة  يف  الــظــهــران  مدينة  يف  امل�ساركة  عقدت 

5-1437/07/7 هـ  املوافق 2016/04/14-12

ركن تثقيفي إدارة التعليم بصبيا20
معرض 

»بعضكم من 
بعض«

امل�ساركون:

د/ عسيري األحوس
مدير إدارة التعليم بصبيا

وعدد من اجلهات احلكومية واألهلية واجلمعيات اخليرية
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

أ/ إبراهيم املالكي
اأبرز املحاور التي ت�سمنها املعر�ص :

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• عرض موجز لبعض إجنازات اجلمعية في املنطقة و مشاركتها  في 	

حل العديد من املشاكل التي تواجه املجتمع.
• الدكتور 	 لسعادة  اجلمعية  إجن���ازات  ع��ن  السنوي  التقرير  تسليم 

عسيري األحوس.
املــوافــق  هـــ  بــتــاريــخ 1437/07/26  املــعــر�ــص يف منطقة جــــازان   عقد 

2016/05/04 م

ورشة عمل وزارة العمل والتنمية االجتماعية21
»الئحة 
احلقوق 

والواجبات 
لأليتام يف 
البيوت 

االجتماعية”

امل�ساركون: 

د/ مفرج احلقباني
وزير العمل والتنمية االجتماعية

د/ عبداهلل املعيقل 
وكيل الوزارة للرعاية االجتماعية واألسرة

وعدد من مسؤولي الوزارة يف مدينة الرياض
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ مفلح القحطاني
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها الور�سة:

• التأكيد على أهمية حقوق أبناء الوزارة من األيتام.	
• املقدمة 	 اخل��دم��ات  بكافة  االرت��ق��اء  إل��ى  ال���وزارة  التأكيد على سعي 

لأليتام لتأهيلهم كأفراد منتجني في املجتمع.
• تطرق احلديث إلى قواعد احلقوق والواجبات ألبناء الوزارة األيتام.	
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• العمل 	 ورش  وإقامة  التدريبية  ال��دورات  عقد  أهمية  على  التشديد 
املؤهلة  الكوادر  وجود  يضمن  مبا  االجتماعية  البيوت  في  للعاملني 

في هذه الدور.
• مهاراتهم 	 اكتشاف  أج��ل  من  الترفيه  في  األي��ت��ام  حق  إل��ى  التطرق 

وتنميتها.
• احلقوق 	 والئحة  االجتماعية  ال��دور  في  واللوائح  لألنظمة  التطرق 

والواجبات.
• احلديث عن احلقوق النفسية واالجتماعية والتربوية والصحية ألبناء 	

الوزارة األيتام وحقوق اإليواء.
• احلديث عن التزام املقيمني من أبناء الوزارة األيتام في الدور جتاه 	

وخارجها  االجتماعية  البيوت  داخ��ل  الغير  وجت��اه  وأنفسهم  دينهم 
وجتاه الوطن.

املوافق  هـ   1437/08/05 بتاريخ  الريا�ص  الور�سة يف منطقة  عقدت 

2016/05/12 م

ركن تثقيفي هيئة السياحة واآلثار مبنطقة اجلوف22
مهرجان 

اجلوف حلوة 

امل�ساركون:

صاحب السمو امللكي/فهد بن بندر آل سعود
أمير منطقة اجلوف

املهندس/ عبد العزيز املوسى
وكيل إمارة منطقة اجلوف املساعد لشؤون التنمية

مركز التأهيل الشامل مبنطقة اجلوف 
شركة االتصاالت مبنطقة اجلوف 

وعدد من األسر املنتجة
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفيهقي ، أ/ علي الدوش
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها امل�ساركة :

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

ذات العالقة من أجل ما يلزم حيالها.
• وامل��ن��ش��ورات 	 احلقوقية  اجلمعية  إص����دارات  م��ن  مجموعة  ت��وزي��ع 

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

عقدت امل�ساركة يف منطقة اجلوف بتاريخ 20- 1437/08/28 هـ 

املوافق 05/27 - 2016/06/04 م
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أعمال الدورة جلنة حقوق اإلنسان العربية23
العاشرة
جلامعة 

الدول العربية 

امل�ساركون:

د/هادي اليامي
رئيس جلنة حقوق اإلنسان العربية

د/ عبد املجيد زعالني
نائب رئيس جلنة حقوق اإلنسان العربية

السفير/ أحمد حلي
نائب األمني العام جلامعة الدول العربية

د/ أحمد اجلروان
رئيس البرملان العربي

د/ حمد املري
األمني املساعد للشؤون القانونية ملجلس التعاون اخلليجي

د/ بندر العيبان
رئيس هيئة حقوق اإلنسان السعودية

مسؤولون من وزارة الداخلية السعودية
مسؤولون من وزارة العدل السعودية

مسؤولون من وزارة اإلعالم السعودية 
األعضاء  الدول  مندوبيات  يف  اإلنسان  حقوق  مسؤولي  من  وعدد 

بجامعة الدول العربية
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ إبراهيم السليمان
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها الدورة :

• استعراض التقرير األول املقدم من اململكة العربية السعودية للجنة 	
حقوق اإلنسان العربية.

• امتثال 	 م��دى  ح��ول  واستفساراتهم  تساؤالتهم  اللجنة  أعضاء  ط��رح 
الدولة الطرف لألحكام في امليثاق.

• طبقاً 	 اإلن��س��ان  حقوق  وتعزيز  بحماية  اململكة  ال��ت��زام  على  التأكيد 
للشريعة اإلسالمية التي حرمت انتهاكها على نحو يوازن بني مصالح 

الفرد واملجتمع.
• التأكيد على أن األمن واالستقرار واالزدهار تشكل العوامل األساسية 	

في مسيرة اململكة نحو التنمية املستدامة،  لتحترم حقوق اإلنسان 
وحتميها من خالل سن األنظمة واللوائح وإنشاء املؤسسات احلكومية 

ودعم مؤسسات املجتمع املدني.
• عن 	 مفصلة  معلومات  على  اململكة  قدمته  ال��ذي  التقرير  اشتمل 

أرض  على  اإلنسان  حقوق  مجال  في  املتحققة  واملنجزات  اجلهود 
الواقع باململكة.

• التأكيد على  التزام اململكة بجميع املواثيق الدولية التي انضمت لها 	
والتي ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية.

• الدعوة إلى العمل املشترك من أجل حماية حقوق اإلنسان بعيداً عن 	
تسييسها حيث تشهد املنطقة العديد من املآسي التي وقف العالم 

صامتاً أمامها.
• انتهاك حقوق اإلنسان في املنطقة وفي 	 احلديث عن بعض قضايا 

مقدمتها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وما يتعرض له الشعب 
السوري من جرائم بشعة على يد النظام الفاقد لشرعيته، وفي اليمن 
والتشريد  القتل  متارس  واملخلوع صالح  احلوثي  مليشيات  تزال  ال 

للشعب اليمني.
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نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

• االنتهاكات 	 لهذه  للتصدي  ال��دول��ي  العمل  أهمية  على  التأكيد 
اجلائرة كما دعت النظام السوري للسماح للمساعدات اإلنسانية 

للدخول للمناطق املنكوبة في سوريا.
• احلديث عن استجابة اململكة ملا ميليه الواجب الديني واألخالقي 	

حيث مت إنشاء مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، 
والذي يقوم بأعمال إغاثية استفاد منها املاليني من املتضررين.

• التأكيد على أهمية دور اجلامعة العربية وجلانها املختصة وعلى 	
مع  ال���دؤوب،   العمل  إل��ى  العربية  اإلن��س��ان  رأسها جلنة حقوق 
مجلس األمن وهيئات األمم املتحدة إلنهاء معاناة شعوب املنطقة.

• التأكيد على ضرورة التصدي لإلرهاب ومحاربته ودعم اجلهود 	
الدولية للقضاء عليه.

• امليثاق 	 السعودية ملصادقتها على  العربية  للمملكة  الشكر  تقدمي 
العربي حلقوق اإلنسان، وحرصها على تقدمي التقرير األول للجنة 
والتسهيالت التي قدمتها أثناء زيارة اللجنة للعديد من املؤسسات 

والسجون.
عقدت الدورة يف مدينة القاهرة  بتاريخ 21- 1437/08/26 هـ 

املوافق 05/28 - 2016/06/2 م

ركن تثقيفي مركز التأهيل الشامل24
اخليمة 

الرمضانية

امل�ساركون:

نادي العروبة 
مجلس شباب اجلوف 

الهالل األحمر
الدفاع املدني

مكتب توعية اجلاليات بدومة اجلندل
اعالمي اجلوف

أولياء أمور النزالء
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفهيقي ، أ/ حمود الدوش
أ/ علي الدوش 

هدف امل�ساركة:

توعوية وتثقيفية.
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها امل�ساركة :

• على 	 والتوعوية  احلقوقية  والكتيبات  النشرات  من  مجموعة  توزيع 
زوار.

• الرد على استفسارات الزوار.	
عقدت امل�ساركة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1- 1437/09/30 هـ

املوافق 06/06 - 2016/07/05 م



نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

ركن تثقيفي جمعية الثقافة والفنون مبنطقة اجلوف25
»ملتقى 
الشعراء«

امل�ساركون: 

مركز التأهيل الشامل
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

أ/ظاهر بريد الفهيقي ، أ/علي مبخوت دوش 
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها امل�ساركة:

• توزيع الكتيبات واملطبوعات على الزوار.	
• الرد على االستفسارات وتساؤالت الزوار.	

عقدت امل�ساركة يف حمافظة �سكاكا  يف منطقة اجلوف بتاريخ 

1437/10/22 هـ املوافق 2016/07/27 م

ركن تثقيفي بلدية دومة اجلندل26
»مهرجان 

بحيرة دومة 
اجلندل«

امل�ساركون: 

وزارة الصحة
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

أ/ظاهر بريد الفهيقي ، أ/علي مبخوت دوش، أ/طارش بن مسلم 
سليمان الشمري

اأبرز املحاور التي ت�سمنتها امل�ساركة:

• توزيع الكتيبات واملطبوعات على الزوار.	
• الرد على االستفسارات وتساؤالت الزوار.	

عقدت امل�ساركة يف حمافظة �سكاكا  يف منطقة اجلوف بتاريخ 

1437/10/24 هـ املوافق 2016/07/29 م
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رابعًا: الفعاليات التي نظمتها اجلمعية

أهم ما بحث نوع الفعالية وعنوانها م

ندوة1
»كبار السن وحقوق اإلنسان«

امل�ساركون :

د/ فؤاد بوقري
مستشار اقتصادي وإداري وناشط حقوقي

أ/ طالل قستي
إعالمي ورئيس حترير مجلة احلج والعمرة

وعدد من األكادمييني واحلقوقيني والشخصيات االجتماعية واجلهات الرسمية
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

د/ عمر حافظ ، أ/ معتوق الشريف 
وعدد من أعضاء اجلمعية

اأبرز املحاور التي ت�سمنتها الندوة:

• احلديث عن حقوق كبار السن.	
• تطرق احلديث إلى آليات تفعيل حقوق كبار السن وتثقيف املجتمع بها.	
• احلديث عن اهتمام النظام االساسي للحكم في اململكة الذي ينص على واجب 	

الدولة في رعاية كبار السن.
• تطرق احلديث إلى تشكيل مجلس الوزراء للجنة كبار السن برئاسة وزير الشؤون 	

االجتماعية وتسجيل العديد من اجلمعيات اخليرية لرعاية كبار السن.
• احلديث عن أهمية الرعاية الصحية والرياضة لكبير السن.	
• املطالبة بتطبيق القرارات التي مت اإلعالن عنها في الرياض بخصوص كبار السن.	
• منذ 	 الكويت  دول��ة  في  به  باملعمول  اس��وة  السن  كبار  نظام حقوق  بتطبيق  املطالبة 

1999 م.
• احلديث عن أنه من أبسط حقوقهم أن تكون األولوية لهم في الرعاية الصحية 	

والترفيهية الكرمية.
• احلديث عن معاناة كبار السن في الرعاية املنزلية.	
• املطالبة بإنشاء أندية رياضية خاصة بهم.	
• من 	 قليل  أن  حيث  الصحي  التأمني  مع  السن  كبار  معاناة  إل��ى  احلديث  تطرق 

الشركات الوطنية التي توفر لهم اخلدمة.
• احلديث عن غياب االهتمام الصادق بأولوية الرعاية لكبار السن.	
• التطرق إلى ضرورة مراعاة حقوق كبار السن فال يكفي توفير الضمان االجتماعي 	

أو تامني دور للمسنني والعجزة.
• وبعدة 	 السن  كبار  استراتيجية وطنية شاملة حلقوق  احلديث عن ضرورة وضع 

محاور وهي ما يلي: 
الرعاية الصحية اإللزامية مبا فيها الضمان الصحي والرعاية املنزلية   -

وأفضلية احلصول على اخلدمة.
و  أندية خاصة بهم رياضياً  بإيجاد  والترفيه عنهم  التوقير االجتماعي   -

اجتماعياً.
أولوية مباشرة خدمتهم يف كل املواقع التي يحتاجون خدمتها.  -
العناية املجتمعية بالتوعية املستمرة لدورهم يف حياة املجتمع.  -

• احلاجة إلى سن قوانني التي تكفل ضمان حقهم بالرعاية واخلدمة في كل موقع 	
يقصده أو يحتاج املسن الوصول إليه.

• احلديث عن أن رعاية املسنني في أي مجتمع هي من مظاهر الوفاء والتكرمي.	
• تطرق احلديث إلى احلاجة للتذكير والتوعية بأهمية استمرار رعاية كبار السن 	

فهم سبب وجود اجليل احلالي.



أهم ما بحث نوع الفعالية وعنوانها م

• سبحانه 	 الله  أن  وكيف  رعايتهم  على  الكرمي  والقرآن  الدين  حث  عن  احلديث 
وتعالى جعل البر بكبار السن قرينا لطاعته.

• احلديث عن اإلستراتيجية الدولية التي وضعت في عام 1999 م حيث يطالب 	
فيها كبار السن تفعيل و استشعار حقوقهم.

• تطرق احلديث إلى مبادرة اململكة حيث أنشأت اجلمعية الوطنية للمتقاعدين عام 	
1426 ه� لتتولى االهتمام باملتقاعدين وحقوقهم.

• ليعودوا 	 بالتعاقد مع متقاعديها  تقوم  الداخلية حيث  احلديث عن مبادرة وزارة 
إلى العمل.

التو�سيات:

• الدعوة إلنشاء املزيد من اجلمعيات اخليرية.	
• تفعيل دور جلنة كبار السن املجتمع وتفعيل استشعار حقوق كبار السن.	
• دعوة وزارة الصحة إلنشاء مكاتب رعاية خاصة بهم املستشفيات احلكومية ذلك 	

بعد أن لوحظت معاناتهم عند املراجعة لها.
• ضرورة املتابعة وعقد اجتماعات ترقب ما يحدث من تطور في رعاية كبار السن 	

في املجتمع.
• تفعيل قيمة احتضان كبار السن في اجلامعات واملدارس ونشر ثقافتها وخدمتهم 	

من الناحية اإلسالمية.
عقدت الندوة يف حمافظة جدة يف منطقة مكة املكرمة  بتاريخ 1437/04/23 هـ 

املوافق 2016/01/13 م

امل�ساركون :حملة اليوم العاملي حلقوق املرأة 2

مجمع العثيم بالدمام
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

أ/ فاطمة اخلرادوي ، أ/ سارة الزامل
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها احلملة :

• وضع بوسترات تعريف باجلمعية.	
• التعريف باجلمعية ونظامها ورسالتها واختصاصاتها.	
• شرح موجز عن أنشطة اجلمعية ومساهمتها في نشر ثقافة حقوق اإلنسان.	
• توزيع إصدارات اجلمعية املختلفة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان.	
• شرح آلية تلقي الشكاوى.	
• الرد على استفسارات وتساؤالت الزائرين.	

عقدت احلملة يف املنطقة ال�سرقية بتاريخ 1437/05/28هـ  املوافق 2016/03/08م
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اجتماع لتنسيق حملة » املخدرات واحلوادث 3
املرورية انتهاك«

 حلق احلياة«

امل�ساركون :

د/ عبداهلل الشنقيطي
املدير الطبي ملستشفى الصحة النفسية

د/ عبداهلل العمري 
مدير إدارة اإلرشاد الطالبي بإدارة التربية والتعليم

أ/ عاطف الدبيسي
إدارة مكافحة املخدرات

أ/ خالد شرف
رئيس وحدة احلماية من العنف األسري ومنسق الشؤون الصحية

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

أ/ عبد املجيد األمني ، أ د/ غازي املطيري ، أ/ ناشي احلربي
اأبرز املحاور التي ت�سمنها الجتماع:

• النبيلة 	 الوطنية حلقوق اإلنسان ورسالتها اإلنسانية  احلديث عن رؤية اجلمعية 
في حماية حقوق اإلنسان والدفاع عنها وفق ما نصت عليه الشريعة اإلسالمية 

السمحة.
• اإلسالمية 	 الشريعة  مبوجب  واحملمية  املكفولة  األساسية  باحلقوق  التعريف 

واألنظمة احمللية واالتفاقيات الدولية.
• التطرق إلى عاملية مشكلة املخدرات.	
• احلديث عن استهداف اململكة باملخدرات.	
• احلديث عن اآلثار الصحية الناجمة عن تعاطي املخدرات على الصحة البدنية 	

والنفسية والعقلية.
• التطرق إلى انتهاك املخدرات للحياة والسالمة اجلسدية.	
• امل��روري��ة حيث تعد ص��ورة من ص��ور االستنزاف 	 احلديث عن مشكلة احل��وادث 

والتعدي على حقوق اإلنسان.
• احلديث عن اآلثار اجلسيمة التي تخلفها حوادث املرور.	
• التطرق إلى دور اجلمعية في حماية احلقوق ونشر الثقافة احلقوقية.	
• احلديث عن تنفيذ احلملة التوعوية التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة وقائية متكاملة 	

ومتطورة.
• تقدمي عرض للخطة اإلستراتيجية املعدة للحملة.	
• احلديث عن احلق في احلياة من منظور شرعي.	
• احلديث عن دور التربية واجلوانب السلوكية واملعرفية في تعزيز وحماية احلق 	

في احلياة.
• احلديث عن أضرار املخدرات وطرق الوقاية منها وعالجها.	
• احلديث عن أسباب مشكلة املخدرات ودور رجال األمن في محاربتها.	
• للتنسيق 	 امليدانية  املساهمة  ف��ي  الشبابية  التطوعية  ال��ف��رق  دور  إل��ى  التطرق 

والتجهيز امليداني،  وتوزيع إصدارات اجلمعية واجلهات املشاركة.
• وضع اجلدول النهائي لتنفيذ احلملة وإقرار أماكن التنفيذ.	

املـــنـــورة بــتــاريــخ 1437/05/28 هــــ املــوافــق  عــقــد الجــتــمــاع يف مــنــطــقــة املــديــنــة 

2016/03/08 م
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امل�ساركون :ندوة »حقوق املرأة والتمييز العنصري«4

اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة املكرمة 
إدارة الشوؤن الصحية  مبنطقة مكة املكرمة

إدارة األحوال املدنية
اإلدارة العامة للسجون

مدينة امللك عبد اهلل الطبية 
مكتب املتابعة االجتماعية وجلنة احلماية االجتماعية

الضمان االجتماعي
 جمعية كافل لرعاية األيتام 

جمعية اإلحسان والتكافل
د/ سمية آل شرف

أ/ نسرين حافظ
مديرة فرع جمعية الوداد اخليرية

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

أ/ دالل جنار
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها الندوة :

• التعريف باجلمعية وأهدافها واختصاصاتها.	
• شرح آلية العمل في اجلمعية.	
• اإلنسان 	 ثقافة حقوق  ونشر  تعليم  في  للجمعية  اإلستراتيجية  باخلطة  التعريف 

في املجتمع.
• التطرق إلى العديد من القضايا التي عاجلتها اجلمعية.	
• احلديث عن حقوق املرأة في الشريعة اإلسالمية والسنة النبوية.	
• التطرق إلى حقوق املرأة العاملة في نظام العمل السعودي وحقوقها بشكل عام 	

في اململكة العربية السعودية.
• تعريف التمييز العنصري وموقف اإلسالم منه.	
• التمييز 	 أش��ك��ال  على  القضاء  وكيفية  العنصري  التمييز  أش��ك��ال  ع��ن  احل��دي��ث 

العنصري في اململكة العربية السعودية.
• التطرق إلى االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي 	

اعتمدت من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
• مجهولي 	 األيتام  قضايا  معاجلة  في  ودوره��ا  اخليرية  ال��وداد  بجمعية  التعريف 

األبوين من جميع النواحي الصحية واالجتماعية والتعليمية. 
• فتح باب احلوار بني للحضور حول كيفية دعم حقوق اإلنسان في اململكة.	
• توزيع إصدارات اجلمعية املختلفة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان.	

املــوافــق  بــتــاريــخ 1437/06/12 هــــ  املــكــرمــة  الـــنـــدوة يف مــنــطــقــة مــكــة  عــقــدت 

2016/03/21 م
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حملة » املخدرات واحلوادث املرورية انتهاك 5
حلق احلياة«

امل�ساركون :

أ د/ غازي املطيري
عضو هيئة التدريس باجلامعة

العميد/ فهد الغنام 
الشرطة

د/ عبداهلل الشنقيطي
املدير الطبي ملستشفى الصحة النفسية

د/ عبداهلل احلربي
رئيس وحدة اخلدمات اإلرشادية يف التعليم

د/ توفيق زمان 
رئيس وحدة اإلرشاد النفسي يف التعليم

النقيب/ سعيد اجلهني
مدير إدارة الشؤون الوقائية مكافحة املخدرات

أ/ وديان بدر
د/ منال معجون
الشؤون الصحية
د/ عبير احلربي
الشؤون الصحية

د/ راده يوسف
الشؤون الصحية الطب الشرعي 

أ/ ناشي احلربي 
رئيس وحدة اإلرشاد الطالبي ومنسق إدارة التعليم

أ/ خالد شرف
رئيس جلنة احلماية بالشؤون الصحية ومنسق الشؤون الصحية

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

أ/ عبد املجيد األمني ، أ/ منيرة العتيبي
الهدف من احلملة:

نشر ثقافة الوعي بأهمية احلياة وأضرار املخدرات واحلوادث املرورية بني الفئة 
املستهدفة.

اأبرز املحاور التي ت�سمنتها احلملة:

• الشريعة 	 كفلتها  ال��ت��ي  اجلسدية  السالمة  و  باحلياة  اإلن��س��ان  بحق  التعريف 
اإلسالمية والسنة النبوية واألنظمة احمللية واالتفاقيات الدولية.

• أهمية حق احلياة و بوجوده تطبق بقية احلقوق وعند انتهائه تنعدم احلقوق.	
• احلديث عن وجوب حماية حق احلياة من ِقبل سائر أفراد واملجتمع والدولة.	
• وجوب تأمني الوسائل الالزمة لتأمني اإلنسان وسد الذرائع املؤدية النتهاك حق احلياة.	
• احلديث عن نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.	
• التطرق إلى نص امليثاق العربي حلقوق اإلنسان.	
• التطرق إلى االهتمام الدولي بحق احلياة والسالمة اجلسدية.	
• التطرق إلى تعريف منظمة الصحة العاملية حلق احلياة.	
• احلديث عن عاملية مشكلة املخدرات.	



أهم ما بحث نوع الفعالية وعنوانها م

• احلديث عن استهداف اململكة باملخدرات.	
• التطرق إلى حتول بعض دول اجلوار إلى مناطق لتجارة وترويج املخدرات.	
• التطرق إلى اآلثار الصحية الناجمة عن تعاطي املخدرات على الصحة البدنية 	

والنفسية والعقلية.
• احلديث عن مرحلة العجز اجلسدي والنفسي  الذي يسببه اإلدمان وقد يؤدي  	

إلى الوفاة املبكرة أو االنتحار.
• احلديث عن  انتهاك املخدرات للحياة والسالمة اجلسدية.	
• احلديث عن أن املركبة وسيلة من وسائل حرية التنقل إال أن هذه الوسيلة ميكن أن 	

تنتهك حق اإلنسان في احلياة وحقه في السالمة اجلسدية إذا أسيء استخدامها.
• اإلشارة إلى أن احلوادث املرورية تعد صورة من صور االستنزاف والتعدي على 	

حقوق اإلنسان.
• التطرق إلى النتائج التي يخرج بها أي حادث مروري من وفيات وإصابات وأضرار 	

مادية.
• التطرق إلى ما تؤدي إليه احلوادث املرورية من إتالف ملركبات الغير و ما تخلفه 	

والصريح على حقوق  الواضح  التعدي  تعتبر ص��ورة من صور  آث��ار جسيمة  من 
اإلنسان.

• مدة تنفيذ احلملة 40 يوماً حيث تكون 30 يوم ميدانية  في مدارس التعليم العام 	
واجلامعات والكليات األهلية و 10 أيام هي مرحلة تقييم احلملة.

• تقييم ملدى فعالية احلملة من قبل فريق مراقبة من فرع اجلمعية الوطنية حلقوق 	
اإلنسان.

الأهداف الفرعية للحملة:

• تضافر اجلهود من أجل التوعية واحلماية من خالل:	
إقناع وتوعية األصحاء ليبقوا أصحاء.  -

توجيه الضحايا لبدء برامج العالج.  -
• أن تكون تلك احلملة قادرة على التأثير من خالل إبراز املضار احلقيقة للمخدرات 	

وحوادث املرور.
• التنبيه والتذكير باملخاطر املترتبة على حوادث املرور واملضاعفات الناجمة عنها.	
• حيال 	 السرية  وم��راع��اة  اإلدم���ان  م��ن  ال��ع��الج  بطلب  للتقدم  املتعاطني  تشجيع 

األشخاص الذين يعاجلون من اإلدمان.
• خلق وتشجيع وحتفيز املجتمع املدني والرأي العام للمساهمة بفعالية في احلمالت 	

التوعوية والتثقيفية مبخاطر املخدرات واحلوادث املرورية.
• باالتصال 	 املتعلقة  مهاراتهم  وتعزيز  الشباب  بني  اإليجابية  الشخصية  ترسيخ 

الفعال مع اآلخرين.
عقدت احلملة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 06/20-1437/07/20 هـ 

املوافق 03/29-2016/04/27 م
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أهم ما بحث نوع الفعالية وعنوانها م

امل�ساركون :محاضرة »حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة« 6

العاملني والعامالت مبركز التأهيل الشامل باجلوف
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

د/طارش الشمري
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها املحا�سرة:

• احلديث عن اهتمام اإلسالم باحلفاظ على حقوق اإلنسان بوجه عام سواًء كان 	
من ذوي االحتياجات اخلاصة أم سليم.

• التطرق إلى اهتمام اململكة العربية السعودية بحقوق اإلنسان كما ورد في النظام 	
األساسي للحكم.

• التطرق حلقوق ذوي االحتياجات اخلاصة التي وردت في النظام الوطني لرعاية 	
ذوي االحتياجات اخلاصة في اململكة العربية السعودية،  والعقد العربي لذوي 

االحتياجات اخلاصة.
• احلديث عن إعالن األمم املتحدة حول حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة.	
• املبكر 	 والتدخل  اخلاصة  االحتياجات  ل��ذوي  املبكر  الكشف  حقوق  إلى  التطرق 

صحياً وتربوياً ونفسياً واجتماعياً .
• احلديث عن حق احلصول على اخلدمات التي تتناسب مع احلاجات اخلاصة لكل 	

ذوي االحتياجات اخلاصة حسب إمكانيته وقدرته.
• العاملون مع هؤالء ذوي االحتياجات اخلاصة من 	 التأكيد على أهمية أن يكون 

ذوي التخصص العلمي في فئات ذوي االحتياجات اخلاصة املختلفة، وتدريبهم 
بشكل مستمر.

• البيئات 	 أقل  في  االحتياجات اخلاصة  لذوي  تقدمي اخلدمات  إلى حق  التطرق 
عزالً وتقييداً والدمج مع السليمني كل ما كان ذلك ممكناً.

عقدت املحا�سرة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1437/08/24 هـ  املوافق 2016/05/31 م

اليوم العاملي لضحايا العنف من األطفال 7
األبرياء

امل�ساركون :

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفهيقي ، أ/ علي الدوش 
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها امل�ساركة:

• واحل��دود 	 وتبوك  حائل  منطقة  وكذلك  باملنطقة  احلكومية  اإلدارات  مخاطبة 
الشمالية ، وإرفاق بعض إصدارات اجلمعية التي تتضمن التعريف بالعنف ضد 

األطفال وأسبابه وأشكاله.
• وضع اللوحات اإلرشادية في الطرق وامليادين العامة التي توضح دور اإلسالم في 	

حماية حقوق الطفل ودور األسرة واملجتمع في ذلك.
• توزيع النشرات التي تعرف بحقوق األطفال وحمايتهم.	
• أي 	 على  التغلب  في  ملساعدتهم  اجلمعية  مع  التواصل  بطرق  األطفال  تعريف 

عقبات تواجههم. 
عقدت امل�ساركة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1437/08/28 هـ املوافق 2016/06/04 م
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امل�ساركون :اليوم العاملي للمسنني8

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفهيقي ، أ/ علي الدوش 
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها امل�ساركة:

• وضع اللوحات اإلرشادية في الطرق وامليادين العامة بالتعريف بحق املسنني.	
• التأكيد على أحقية املسنني بالرعاية واالهتمام وذلك من واجب ديني.	
• التطرق إلى دور الدولة في كفالة حق املواطن وأسرته في حالة الطوارئ واملرض 	

األعمال  في  لإلسهام  واألف���راد  للمؤسسات  وتشجيعها  الشيخوخة  أو  والعجز 
اخليرية.

• التعريف بدور اجلمعية ومساهمتها في التعريف بحقوق املسنني ورعايتهم.	
عقدت امل�ساركة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1437/12/30 هـ املوافق 2016/10/01 م
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خام�سًا: مذكرات التفاهم اليت وقعتها اجلمعية مع عدد من اجلهات

ملخص املذكرةاجلهةم

كرسي الشيخ عبد الرحمن اجلريسي لدراسات 1
حقوق اإلنسان بجامعة االمام

تاريخ املذكرة:

يوم اخلميس 1437/03/20 هـ املوافق 2015/12/31 م
اأطراف املذكرة:

اجلريسي  الرحمن  عبد  الشيخ  كرسي  و  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
لدراسات حقوق اإلنسان 

الهدف من املذكرة:

توفير إطار للتعاون بني الطرفني يف العديد من املجاالت ذات االهتمام املشترك 
وخاصة فيما يتعلق بالدراسات يف مجال حقوق اإلنسان.

للكرسي  العلمية  والهيئة  التوقيع عدد من أعضاء اجلمعية  وقد حضر مراسم 
ومندوبي الصحف.

قام بتوقيع املذكرة من جانب اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان �سعادة الدكتور 

مفلح القحطاين.

ومن جانب كر�سي ال�سيخ عبد الرحمن اجلري�سي اأ�ستاذ الكر�سي الدكتور اأحمد 

الرومي.

تاريخ املذكرة:جمعية الوداد اخليرية2

يوم االثنني 1437/05/27 هـ املوافق 2016/03/07 م
اأطراف املذكرة:

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان وجمعية الوداد اخليرية
الهدف من املذكرة:

التعاون بني اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان وجمعية الوداد اخليرية،   .1
ال  ومبا  السعودية  العربية  اململكة  يف  النافذة  واللوائح  األنظمة  وفق 

يتعارض مع أنظمة ولوائح كل منهما.
لدى  السعي  خالل  من  احلقوقي  املجال  يف  اجلمعيتني  بني  التعاون   .2
التي  واإلجراءات  التشريعات  منظومة  الستكمال  املعنية،  اجلهات 

حتفظ حقوق مجهولي األبوين.
التعاون بني اجلمعيتني لنشر ثقافة حقوق اليتيم يف املجتمع.  .3

التعاون يف إجراء الدراسات والبحوث وإقامة الندوات وحلقات النقاش   .4
وورش العمل يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق اليتيم 

بشكل خاص.
العمل على رفع الوعي احلقوقي لليتيم لتعزيز املسؤولية املجتمعية.  .5

حتقيق العمل التكاملي والتنموي مع اجلهات احلكومية واألهلية.  .6
املتخصصة  البشرية  الكوادر  لتأهيل  واجلامعات  الهيئات  مع  التعاون   .7

التي تعنى مبعاجلة قضايا األيتام من مجهولي األبوين.
نشر ثقافة اإلصالح االجتماعي والعمل على تغيير نظرة املجتمع نحو   .8
األطفال األيتام من مجهولي األبوين، وبيان حقيقة وضعهم وظروفهم 

لتسهيل دمجهم يف املجتمع.
العمل على إعفاف الشباب من الوقوع يف اخلطيئة.  .9

مدة االتفاقية خمس سنوات وجتدد تلقائياً ما لم يطلب أحد طرفيها   .10
توقيف العمل بها يف نهاية املدة.



ملخص املذكرةاجلهةم

وعلى هامش حفل االتفاقية مت تكرمي األستاذ أمني بن عبد العزيز بنونة وحرمه 
ومبادرتهما  األيتام  لألطفال  الدائم  لدعمهما  القرش،  علي  إميان  األستاذة 

وجهودهما اإلنسانية يف رعاية اليتيم وحفظ حقوقه الشرعية والقانونية.
وقد حضر مراسم التوقيع الدكتور عبداهلل املجيذيف نائب رئيس جمعية إرواء 
السليماني  الزايدي ورجل األعمال األستاذ صالح  الشيخ مشعل  ورجل األعمال 
العميد  و  الوداد  رئيس جمعية  نائب  النملة  األستاذ سليمان  الوداد  ومن جمعية 
املهندس ركن محمد الصبان واألستاذ هاني طيبة املستشار واألستاذة ماجدة عبد 
العزيز مديرة العالقات العامة و أستاذة نسرين حافظ مديرة دار االحتضان مبكة 

املكرمة وعدد من رجال األعمال.
ومن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان العميد املهندس توفيق جوهرجي واألستاذ 

محمد كلننت واملدير التنفيذي للفرع األستاذ عبداهلل خضراوي.
قام بتوقيع املذكرة من جانب اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان الأ�ستاذ �سليمان 

الزايدي امل�سرف على فرع منطقة مكة املكرمة.

ومن جانب جمعية الوداد اخلريية رئي�ص جمل�ص الإدارة املهند�ص ح�سني بحري.
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�ساد�سًا: ملحق خا�ص مبراقبة النتخابات البلدية

اأ/الجتماع التح�سريي

اجتماع جلنة مراقبة االنتخابات البلديةاملدينةم

الرياض1

                         
امل�ساركون :

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

د/ مفلح القحطاني ، د/ صالح اخلثالن ، د/ إبراهيم القعيد ، أ/ خالد الفاخري ،   د/ إبراهيم السليمان
د/ عبد الرحمن هيجان ، أ/ عبداهلل القحطاني ، د/ فيصل السميري ، أ/ أحمد احملمود

املالحظات:

• شرح اآلليات والضوابط املتبعة في عملية مراقبة االنتخابات.	
• تعريف املراقبني بشروط املراقبة وحقوق وواجبات املراقبني.	
• التأكيد على أهمية مراعاة قواعد العمل األساسية في مراقبة االنتخابات.	
• االلتزام بالقوانني واللوائح املنظمة للعملية.	
• ضرورة االلتزام بالضوابط التي أعدتها اجلمعية في هذا الشأن.	
• تزويد األعضاء احلاضرين باآلتي:	

نظام املجالس البلدية.  -
جدول يوضح املراكز االنتخابية مبنطقة الرياض واحملافظات التابعة لها.  -

تقرير يوضح عدد املرشحني والناخبني مبنطقة الرياض.  -
جدول يوضح أسماء املراقبني على االنتخابات مبنطقة الرياض ومواعيد مراقبة و زيارة املقار االنتخابية.  -

استمارة املراقب التي سيقوم بتعبئتها وفق ما ورد فيها من مالحظات.  -
• طرح استفسارات حول اآلليات املتبعة في عملية املراقبة وقد أجاب عليها سعادة الرئيس.	
• حتديد موعد املؤمتر الصحفي بعد عملية املراقبة.	
• طرح بعض املقترحات واملالحظات وهي :	

مالحظة وجود حمالت إعالنية يف مواقع التواصل االجتماعي والرسائل النصية.  -
ضرورة االستماع من املرشحني عن جتربتهم يف خوض االنتخابات قبل إعداد تقرير اجلمعية.  -

مالحظة استبعاد بعض أسماء املرشحني دون سابق إنذار.  -
عقد الجتماع يف منطقة الريا�ص بتاريخ 02/25 /1437 هـ املوافق 2015/12/07م



ب/ مراقبة النتخابات البلدية يف دورتها الثالثة ح�سب املناطق

تفاصيل مراقبة العملية االنتخابيةاملدينةم

اجلوف1

                
امل�ساركون:

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفهيقي ، أ/ خليفة املسعر
أ/ عقال الفيهقي ، أ/ ثاني العنزي ، أ/حمود الدوش 

املالحظات:

• عقد اجتماع لألعضاء املشاركني في مراقبة االنتخابات البلدية :	
• تعريف املراقبني مبهامهم.	
• تزويدهم بنسخ من اللوائح واألنظمة مع توضيح ضرورة االلتزام بها.	
• توزيع قائمة املقرات االنتخابية وعناوينها.	
• أتاحت األنظمة واللوائح للجميع املشاركة دون متييز.	
• توزيع الدوائر االنتخابية بشكل عادل.	
• التزام اللجان املشرفة على االنتخابات باللوائح والتعليمات.	
• احلاجة إلى ورش عمل لتدريب املشرفني على االنتخابات.	
• التأكد من متكني من له احلق في االنتخابات من التسجيل.	
• التأكد من أن االنتخابات في مراحلها املختلفة جيدة.	
• وجود تذمر من بعض املرشحني من شروط احلمالت االنتخابية والتراخيص،  حيث مت الزامهم بدفع رسوم لألمانات 	

والبلديات للوحاتهم اإلعالنية.
• ضعف توظيف التقنية احلديثة في إجراءات العملية االنتخابية.	
• ضعف توعية وتثقيف الناخبات واملرشحات بالعملية االنتخابية وإجراءاتها.	
• عدم توفير بعض املراكز االنتخابية للوحات إرشادية في امليادين والطرق الرئيسية التي توضح االجتاه إلى مقر املركز.	
• متت العملية االنتخابية داخل املراكز بطريقة طبيعية دون أي مشاكل تذكر.	
• معظم املراكز وفرت لوحات إرشادية وتعليمات تساعد الناخب.	
• تلقى الناخبني رسائل الكترونية تتضمن معلوماته لتسهيل عملية االقتراع.	
• تواجد القائمون على العملية االنتخابية في األوقات احملددة.	
• متت عملية فرز األصوات بطريقة منظمة.	
• عدم مالحظة وجود مقرات للمرشحني قرب مركز االقتراع.	
• لم يتم مالحظة دخول أشخاص غير مصرح لهم لدخول املركز االنتخابي.	
• عدم وجود محاوالت لتوجيه الناخبني للتصويت أو رشوتهم في املراكز االنتخابية.	
• الحظ املراقبني تغيب املرشحني أو مندوبيهم في بعض مقار املراكز االنتخابي.	
• التأكيد على التحقق من هوية الناخب في املراكز االنتخابية.	
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• تخصيص محطات بسواتر لتمكني الناخب من اخلصوصية والسرية في التصويت.	
• ختم استمارات الترشيح باخلتم الرسمي.	
• توفير قائمة بأسماء جميع املرشحني املعتمدين في املراكز االنتخابية.	
• شهدت عملية الفرز أغلب املرشحني أو مندوبيهم.	
• وضعت صناديق االقتراع في أماكن مشاهدة اجلميع.	
• لم يالحظ وجود أي أوراق اقتراع في الصندوق قبل التصويت.	
• الحظ املراقبني قدوم بعض الناخبني من قرى بعيدة للتصويت مما قد يسبب لهم مشقة.	
• الحظ املراقبون مظاهر التعب واإلجهاد على مشرفي والعاملني في املراكز االنتخابية في مرحلة الفرز مما قد يؤثر 	

على عملية فرز األصوات.
التو�سيات:

• ضرورة تكثيف التثقيف بالعملية االنتخابية.	
• ضرورة إعادة النظر في ضوابط وشروط احلمالت االنتخابية، و إعادة النظر في قصر احلمالت االنتخابية.	
• إعادة النظر في ضوابط التعريف بالناخب واملرونة في ذلك لتمكني أكبر عدد من املواطنني من حقهم االنتخابي.	
• ضرورة توظيف التقنية احلديثة في جميع مراحل العملية االنتخابية لضمان سرعة ودقة اإلجراءات االنتخابية.	
• توفير لوحات إرشادية في امليادين والطرق الرئيسية التي توضح اجتاه املراكز االنتخابية.	
• التأكيد على أن يكون املقر يسهل الوصول إليه من قبل املواطنني ذوي االحتياجات اخلاصة وكبار السن.	
• إعادة النظر في حتديد بعض مقار املراكز االنتخابية.	
• ضرورة توفير فريقني من العاملني في مقر االقتراع .	

عقدت العملية النتخابية يف منطقة اجلوف بتاريخ 1437/03/01 هـ املوافق 2015/12/12م
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            عسير2
       

            

امل�ساركون:

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:
د/ علي الشعيبي ، د/ منصور القحطاني ، د/ محمد آل مزهر

د/ إميان ميمش ، د/ دولة العسيري ، أ/ عبداهلل العواد 
أ/ محمد آل معتق ، أ/ بندر آل غامن ، أ/ محمد العابسي

أ/ أحمد القحطاني ، أ/ حمد آل مفرح ، أ/ مزنة ال شريان
املالحظات:

• عقد اجتماع لألعضاء املشاركني في مراقبة االنتخابات البلدية حيث :	
اطلع األعضاء على خطة مراقبة االنتخابات البلدية يف املنطقة.  -

مت تزويد كل عضو بجدول موضح فيه املراكز التي سيقوم مبراقبتها.  -
تزويد املراقبني بالنماذج التي سيتم تعبئتها فترة املراقبة.  -

التأكيد على رصد املالحظات بكل سرية.  -
توزيع أرقام التواصل اخلاصة باجلمعية على جميع املراكز االنتخابية يف املنطقة.  -

توزيع املراقبني على ثالث مراحل.  -
مالحظة استخدام الهاتف اجلوال خلف ستائر االقتراع يف حاالت محدودة جداً.  -

مالحظة أن احلضور ضعيف من قبل بعض املرشحني والناخبني.  -
مواجهة اشكالية يف إثبات الهوية الشخصية للعنصر النسائي.  -

وجود جتمعات خارج قاعة االقتراع و لم يتبني هدفها.  -
التو�سيات:

• احلاجة إلى حتسني وتطوير آلية إثبات السكن.	
• ضرورة تكثيف التوعية بالعملية االنتخابية.	
• إعالن القوائم النهائية للناخبني واملرشحني بوقت كاف.	
• ضرورة تطوير التجهيزات التقنية وربط كل املراكز باململكة بنظام واحد، ملنع التكرار ولتوفير الوقت واجلهد.	
• دراسة إمكانية عمل تكتالت انتخابية من خالل قوائم انتخابية متجانسة بدل االنتخابات الفردية.	

عقدت العملية النتخابية يف منطقة ع�سري بتاريخ 1437/03/01 هـ املوافق 2015/12/12م
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مكة 3
املكرمة

                  

امل�ساركون:

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:
د/ محمد السهلي ، العميد م/ توفيق جوهرجي 

 م/ عمر قاضي ، أ/ سليمان الزايدي 
 أ/ الشريف أبورياش ، أ/عبداهلل اخلضراوي

أ/ شاكر العبدلي ، أ/ دالل جنار ، أ/ نهى احلربي
أ/ نايف الثقفي ، أ/ عادل الثبيتي

املالحظات:

• عقد اجتماع لدراسة مراحل مراقبة االنتخابات بحضور املنسق العام لالنتخابات البلدية ومتت مناقشة جوانب عديدة 	
من االنتخابات البلدية، وانتهى االجتماع باآلتي:

توزيع اللجان على املراكز االنتخابية.  -
شكل الفرع فريقاً مكوناً من 11 جلنة منها جلنتان نسائية ملراقبة سير االنتخابات حسب مراحلها املختلفة.  -

ضرورة االلتزام بتوزيع اللجان حسبما ورد يف اجلدول.  -
عقد اجتماعات فرعية للجان لتزويد اللجان بالتالي:  -

1. الدليل اإلرشادي ملوقع املراكز االنتخابية.
2. الدليل اإلرشادي لعمل مأموري ضبط املخالفات االنتخابية.

3. الدليل االجرائي لالعتراضات والطعون واملخالفات االنتخابية.
4. مطويات عن املجالس البلدية ونظامها والتي صدرت عن اللجنة العامة لالنتخابات.

5. مناذج استمارات ملتابعة مراحل االنتخابات.
• رصد شكوى الناخبات واملرشحات من صعوبة احلصول على وثائق التعريف بهن.	
• رفض تسجيل األبناء املقيمني في دور إيواء جمعية األيتام كناخبني.	
• الشكوى من عدم تواجد عمد األحياء في مقارهم باستمرار للتصديق على وثائق التعريف.	
• عدم وضوح اآللية املعتمدة في برنامج االنتخابات إليصال أصوات املرشحات وبرامجهن االنتخابية.	
• الشكوى من منع نشر صور املرشحني وإغفال أهميتها كعنصر انتخابي له تأثيره على الناخب.	
• مطالبة بعض املرشحات بتطبيق )نظام الكوتا( لتمكني املرأة من تواجدها في املجالس.	
• املطالبة بتقليص املدة بني إغالق باب تسجيل الناخبني لضمان اإلقبال على االنتخابات.	
• شكوى املرشحات من الفرق الواضح في املكافئة املالية بني اجلنسني في اململكة.	
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• األهمية 	 يوضح   ، توجيهي  تثقيفي  وطني  برنامج  وضع  يستدعي  مما  االنتخابي  الصندوق  ملخرجات  النظرة  ضعف 
القصوى ملخرجات العملية االنتخابية.

• ضعف اإلقبال على التسجيل نتيجة النظرة للمخرجات البلدية.	
• عدم وجود دورات إرشادية وورش عمل لراغبي الترشيح.	
• عدم وجود مقرات انتخابية للكثير من املرشحني بسبب اشتراطات األمانات.	
• عدم نشر أسماء املرشحني في املراكز االنتخابية على املوقع الرئيسي للجنة العليا لالنتخابات حتى يوم 1437/02/27 	

ه�
• قصر مدة الدعاية اإلعالنية للمرشحني.	
• ضعف احلس الوطني املصاحب لالنتخابات.	
• جهل املواطن بعمل املجالس.	
• إهمال املجالس للدور اإلعالمي.	
• عدم ثقة املواطنني بدور املجلس نظراً لغياب بعض أعضاء املجالس بعد فوزهم بكرسي املجالس في الدورتني املاضيتني.	
• إخفاء بعض البلديات واألمانات لدور املجالس.	
• ضعف دور املجالس وقت األزمات مثل أزمات األمطار وكوارث السيول وخالفها.	
• عدم مرونة الضوابط املوضوعة على املرشحني.	
• التأخر في إعالن القائمة النهائية ألسماء املرشحني األمر الذي لم ميكن املرشحني من التجهيز حلمالتهم الدعائية.	
• عدم معرفة الكثير من املرشحني والناخبني حدود دائرة املراكز االنتخابية.	
• عدم الدقة في توزيع بعض املراكز والدوائر االنتخابية.	
• حصول اعتداءات متمثلة بتمزيق بعض اللوحات الدعائية لبعض املرشحني.	
• عدم تعاون منسق أمانة محافظة الطائف مع أعضاء اجلمعية.	

التو�سيات:

• متديد وقت االقتراع في الدورات القادمة مراعاة لظروف الناخبني.	
• االستفادة من اخلبرات العاملية فيما يتعلق بإيضاح معلومات املرشح.	
• توفير عدد من االستمارات في كل دائرة للمكفوفني بلغة برايل.	
• تسهيل عملية تسجيل الناخبات.	
• تسهيل اشتراطات البلدية لفتح املقرات االنتخابية.	
• إيجاد طرق لدعم املرشحني مادياً.	
• تكثيف الوعي املجتمعي وبيان أهمية عمل املجالس البلدية.	
• إطالة فترة الدعاية االنتخابية.	
• إلغاء رسوم البلدية املفروضة على املرشحني.	
• في 	 جديتهم  بعدم  والناخبني  اللجنة  ل��دى  انطباعاً  ت��رك  مما  بطاقتهم  يستلموا  لم  الذين  للمرشحني  ضوابط  وض��ع 

االستمرار في التنافس وحفاظاً على أصوات الناخبني.
• وضع برنامج وطني تثقيفي توجيهي حتى يذهب صوت الناخب لألكفاء من املرشحني. 	

عقدت العملية النتخابية يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1437/03/01 هـ املوافق 2015/12/12م
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الدمام4

             

امل�ساركون:

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:
د/ عبد اجلليل آل سيف ، أ/ جمعة الدوسري 

أ/ عالية آل فريد ، أ/ محمد اجلبران 
أ/ فاطمة اخلرداوي ، أ/ سارة املنصور

أ/ عبداهلل آل رمضان ، أ/ سعيد آل حالي
املالحظات:

• عرض فيلم صدر عن القيادات االنتخابية يشرح اإلجراءات واملتطلبات ودور املراقبني.	
• التأكيد على ضرورة اطالع أعضاء الفريق على النماذج والضوابط وكيفية تنفيذها.	
• توفير املواصالت للمراقبني مما ساهم في االستفادة من الوقت.	
• التأكيد على التقيد باإلجابات الدقيقة الواردة في البيانات املوجودة على استمارة مراقبة االنتخابات.	
• أهمية وصول اإلجابات بعد االنتهاء مباشرة منها.	
• اللجان وزيارتهم امليدانية إلى كل مركز قبل االقتراع ساهم في فهم مهمة 	 االتصاالت املباشرة من  األعضاء رؤساء 

اجلمعية.
• إلى صندوق 	 الناخب  وصول  باإلجراءات  يتعلق  ما  في  وخاصة  السابقة  اجلمعية  مالحظات  من  القصوى  االستفادة 

االقتراع.
• ابداء بعض رؤساء املراكز عدم رضاهم على نسبة املشاركني من الناخبني.	

عقدت العملية النتخابية يف املنطقة ال�سرقية بتاريخ 1437/03/01 هـ املوافق 2015/12/12م
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املدينة 5
املنورة

   
                

امل�ساركون: 

أ د/ غازي املطيري 
أستاذ كرسي األمير نايف لدراسات األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأستاذ قسم الدعوة والثقافة باجلامعة اإلسالمية

أ/ عبداهلل حمزة
محامي

أ/ ناشي احلربي
رئيس وحدة اإلرشاد الطالبي بإدارة التربية والتعليم 

أ/ رحاب األحمدي 
جامعة طيبة

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

أ/ شرف القرايف ، أ/ عبد املجيد األمني ، أ/ بندر العويف
أ/ منيرة العتيبي 

املالحظات:

• التأخر في إعالن النتائج في املراكز الرئيسية.	
• وجود تظلمات جتاه اللجنة في مرحلتها الثانية.	

الإيجابيات:

• اإلعداد لالنتخابات من الناحية الفنية مبهنية.	
• اتسم التصويت بالشفافية واملهنية.	
• توفر مناخ أمني عالي بكافة مراحل االنتخابات البلدية.	

ال�سلبيات:

• الحظت جلنة املراقبة جهود متواضعة من قبل اللجنة اإلعالمية للتعريف بأهمية االنتخابات وطرق آليتها العملية.	
• عدم توفير بعض املراكز لوحات ارشادية للوصول إلى مراكز االقتراع.	
• صعوبة وصول ذوي االحتياجات اخلاصة إلى صناديق االقتراع.	
• وجود إقبال من العنصر الرجالي وغياب العنصر النسائي عن صناديق االقتراع.	
• ورد إلى جلنة املراقبة تظلمات من بعض املرشحني املستبعدين وعلى حسب افادتهم أن جلنة الطعون باللجنة االنتخابية 	

قد رفضت استقبالهم واستالم تظلماتهم.
• عدم الدقة في عناوين املراكز االنتخابية وخلوها من بعض البيانات الكافية.	
• امتعاض بعض اإلعالميني من اللجنة احمللية لالنتخابات لعدم جتاوبها معهم.	
• نظراً لقلة املراقبني لم تتمكن جلنة املراقبة من تغطية جميع محافظات منطقة املدينة املنورة. 	
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التو�سيات:

• تفعيل األنشطة اإلعالنية من قبل اللجنة اإلعالمية بحيث تخاطب جميع شرائح املجتمع والتأكيد على أهمية االنتخابات 	
ودورها في نهضة الوطن.

• توصي اللجنة فيما يخص حمالت الدعاية االنتخابية باآلتي:	
إعطاء وقت كاف للدعاية االنتخابية لسائر املرشحني.  -

يضع كل مرشح املبالغ التي صرفها أثناء حملته االنتخابية مع إرفاقها بجميع الوثائق التي تثبت ذلك.  -
• تقدمي دعما لوجستياً وفق النقاط التالية:	

تقدمي برنامج انتخابياً.  -
إعفاء من جميع الرسوم.  -

عدم ربطهم بشركات إعالنية محددة.  -
إقامة دورات إلزامية للمرشحني.  -

ضبط الناخب وفق دائرته االنتخابية من حيث تصميم برنامج خاص لالنتخابات.  -
توفير التمويل واإلدارة لتوعية الناخبني.  -

• االنتخابات،  	 بأهمية  املواطنني  بتوعية  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  مع  بالتعاون  اإلسالمية  الشؤون  ل��وزارة  اإليعاز 
واختيار الشخصيات األفضل.

• اتخاذ ترتيبات تالئم ذوي االحتياجات اخلاصة وكبار السن والطلبة والسجناء الذين يحتفظون بحقوق التصويت.	
• ينبغي أن تؤخذ في االعتبار مختلف القدرات على القراءة والكتابة في املجتمع عند تصميم بطاقات االنتخاب.	
• ينبغي تتبع مجريات الطعون املقدمة وما مت اتخاذه بشأنها من طرف احملاكم املختصة.	

عقدت العملية النتخابية يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1437/03/01 هـ املوافق 2015/12/12م



تفاصيل مراقبة العملية االنتخابيةاملدينةم

امل�ساركون:جازان6

د/ زيد مهارش
أ/ محمد آل بشير
أ/ محمد املالكي
أ/ شادية اجلمل 

أ/ غابية والد 
أ/ شقراء آل بشير

أ/ صاحلة الرفاعي
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:

د/ محمد احلارثي ، د/ علي عريش ، أ/ أحمد البهكلي
أ/ العباس بشيري ، أ/ العباس احلازمي ، أ/ غازي رياني

أ/ فهد دهل ، أ/ نور بابقي ، أ/ جنوى حنني 
أ/ هدية اجلماعي ، أ/ ربوع آل جلبوب 

املالحظات:

• عقدت عدة لقاءات حتضيرية للتعريف بأنظمة املجالس البلدية وما يتعلق بعملية مراقبة االنتخابات.	
• توزيع مراكز االنتخابات على أعضاء الفريق.	
• تزويد كل مراقب مبلف يحتوي على املطبوعات اإلرشادية ألنظمة املجالس البلدية واالنتخابات واستمارة املراقبة.	
• زيارة املراكز االنتخابية خالل مرحلة قيد الناخبني وتسجيل املرشحني لتسجيل املالحظات على تلك املرحلة.	

الإيجابيات:

• إتاحة الفرصة للمواطنني ملمارسة حق أساسي في إيصال ممثل لهم.	
• حتقيق متطلبات احلياة املدنية من خالل االنتخابات البلدية.	
• تطوير آلية اتخاذ القرار في املجتمع.	
• اإلسهام في حتسني الصورة النمطية عن اململكة خاصة عند في تعاملها مع املرأة.	
• االستفادة من الكفاءات االجتماعية واحلقوقية في املجتمع.	
• تزويد املؤسسات احلقوقية في العمل الرقابي على االنتخابات.	
• إكساب شريحة من املواطنني وخاصًة الشباب مبهارات العمل املنظم والتخطيط احملكم.	
• بث الوعي احلقوقي املجتمعي واملشاركة في صناعة القرار. 	

ال�سلبيات:

• تأخر إعالن القوائم النهائية بأسماء املرشحني إلى ما قبل أسبوعني من االقتراع مما أفقدهم فرصة ترتيب حمالتهم 	
االنتخابية.

• التشدد في طلب إثبات السكن مما حرم بعض الناخبني واملرشحني من احلصول على حقهم االنتخابي.	
• االشتراطات املالية على املرشحني والتشدد في شروط احلمالت االنتخابية .	
• منع بعض الناخبني من التصويت رغم تسلمهم رسائل باجلوال برقم الناخب.	
• استبعاد بعض املرشحني بدون بيان األسباب.	

التو�سيات:

• الذي 	 النهائي  التقرير  حول  ال��رأي  وت��داول  املراقبة  ملناقشة جتربة  اجلمعية  رئيس  مع  الفروع  ملشرفي  اجتماع  عقد 
سيناقش مع اجلهات العليا.

• عقد اجتماع بني مشرفي الفروع وأمناء املناطق ملناقشة التجربة االنتخابية.	
عقدت العملية النتخابية يف منطقة جازان بتاريخ 1437/03/01 هـ املوافق 2015/12/12م
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تفاصيل مراقبة العملية االنتخابيةاملدينةم

الرياض7

              
امل�ساركون: 

م/ عبد اللطيف آل شيخ
وزير الشؤون البلدية والقروية ورئيس اللجنة العامة العليا لالنتخابات 

م/ جديع القحطاني
رئيس اللجنة التنفيذية لالنتخابات

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ مفلح القحطاني ، د/ صالح اخلثالن ، أ/ خالد الفاخري
د/ إبراهيم القعيد ، د/ إبراهيم السليمان 

د/ عبد الرحمن هيجان ، د/ فيصل القحطاني
د/ صالح الشريدة ، أ/ عبد اهلل القحطاني

أ/ أحمد احملمود ، أ/ سعيد املستور ، أ/ فهد احلربي 
أ/ عبد اهلل الشفلوت ، أ/ نايف عجل ، أ/ عبداهلل العمري

أ/ حسني املستور ، أ/ حسني الزهراني
 أ/ تركي املطيري ، د/ لبنى األنصاري ، د/ وفاء طيبة د/ سهيلة حماد ، د/ ضحى محمود ،  أ/ ثريا عابد 

 أ/ بيان با نصر ، أ/ عزيزة أحمد ، أ/ نهى احلديثي 
املالحظات:

• راقبت اجلمعية كافة اإلجراءات التي سبقت يوم االقتراع للتأكد من سالمتها.	
• مناقشة آليات مراقبة االنتخابات.	
• تشكيل جلنة عليا برئاسة رئيس اجلمعية لإلشراف على عملية مراقبة االنتخابات بشكل عام.	
• تشكيل جلان فرعية للرجال والنساء في املناطق برئاسة املشرفني على الفروع ملراقبة االنتخابات في احملافظات واملراكز 	

التابعة لها.
• مت عقد 35 ورشة عمل لتدريب املراقبني واملراقبات للتأكد من تطبيق كافة املعايير واإلجراءات الواجب االلتزام بها.	
• إعداد استمارة مراقبة االنتخابات وفقاً ملعايير دولية.	
• حتديد الدوائر واملراكز االنتخابية التي سوف يتم مراقبتها.	
• وضع رابط على موقع اجلمعية اإللكتروني لتلقي أي شكاوى من املرشحني أو الناخبني.	
• حث الناخبني واملرشحني على التواصل مع اجلمعية عند رصد أي مخالفات أو جتاوزات.	

الإيجابيات:

• مالحظة احلرص الكبير على اجناح العملية االنتخابية من قبل السلطات القائمة على أمرها والتعاون والتنسيق الكبير 	
بني اجهزة الدولة املعنية بذلك،  مما ساهم في اجناح العملية االنتخابية.

• االلتزام باألنظمة واللوائح االنتخابية التي تتيح للجميع حق املشاركة دون متييز.	
• توزيع الدوائر االنتخابية بشكل عادل.	



تفاصيل مراقبة العملية االنتخابيةاملدينةم

• التزام اللجان املشرفة على االنتخابات مبا نصت عليه األنظمة واللوائح اخلاصة باالنتخابات.	
• املام املشرفني باألنظمة واللوائح و اآلليات الواجب إتباعها أثناء العملية االنتخابية.	
• إعالن قوائم الناخبني والناخبات واملرشحني واملرشحات في كل مركز لتمكني كل من له احلق في االنتخاب من التصويت.	
• وجود توعية كبيرة باالنتخابات قبل موعد مراحلها املختلفة.	
• إعداد وجتهيز املراكز للعملية االنتخابية بشكل جيد.	
• عدم مالحظة قيام املشرفني بالتوجيه لتصويت ألحد بعينه.	
• مراجعة بطاقات الناخبني الشخصية للتأكد من هويتهم.	
• تخصيص أماكن للتصويت توفر خصوصية وسرية للناخب اثناء االقتراع.	
• وضع صندوق االقتراع في مكان مشاهد من اجلميع.	
• احترام أوقات بدء االقتراع ونهايته في معظم املراكز االنتخابية.	
• متت عملية التصويت واالنتخاب في جو هادئ ومنظم.	
• التعامل اجليد مع ذوي االحتياجات اخلاصة وكبار السن واألشخاص االميني ومتكينهم من االنتخاب بيسر وسهولة.	
• التعامل اجليد من منسوبي األمن. 	

ال�سلبيات:

• استبعاد بعض املرشحني واملرشحات في وقت متأخر.	
• رصد صعوبة الوصول لعدد محدود من املقرات االنتخابية.	
• مالحظة  بعض االشكاليات فيما يتعلق بعدالة شروط احلمالت االنتخابية،  والتراخيص الالزمة لذلك.	
• وجود بعض الصعوبات التي واجهت النساء بشأن إثبات هويتهن أو إثبات سكنهن.	
• وجود حمالت دعائية لبعض املرشحني من خالل الرسائل النصية حتى أثناء العملية االنتخابية.	
• مالحظة حث بعض املرشحني الناخبني للتصويت له على أساس االنتماء القبلي أو الدافع الديني وليس على أساس 	

مناسبة وقوة برنامجه االنتخابي.
• تغيب مندوبي املرشحني املسموح لهم باملراقبة في أغلب املراكز االنتخابية.	
• وجود بعض الصعوبات التي واجهت بعض الناخبني في املناطق النائية.	
• تردد بعض العاملني في املراكز النسائية في تسهيل أمر مراقبات اجلمعية.	

عقدت العملية النتخابية يف منطقة الريا�ص بتاريخ 1437/03/01 هـ املوافق 2015/12/12م
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ج/املوؤمتر ال�سحفي واملناق�سات

زيارة منسق األمانةم

1

امل�ساركون:

م/ يحيى سيف
منسق اللجنة احمللية لالنتخابات البلدية
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

أ / شرف القرايف ، أ/ عبد املجيد األمني  
املالحظات:

• التعريف باجلمعية ونظامها ورسالتها واختصاصاتها.	
• اإلطالع على التعاميم ومكاتبات رئاسة اجلمعية ووزارة الشؤون البلدية بشأن مراقبة االنتخابات البلدية في دورتها الثالثة.	
• التأكيد على أن اململكة وقيادتها الرشيدة دائماً ما تضع مواطنيها وتطلعاتهم نصب عينيها وفي بؤرة اهتمامها.	
• تطرق احلديث إلى أهمية االنتخابات البلدية في احلفاظ على حقوق املواطن املختلفة.	
• اإلشارة إلى أن االنتخابات ينبغي التمتع بها دون متييز استناداً على أن الشريعة اإلسالمية تضمن مساواة عادلة بني اجلنسني، 	

وما تنص عليه تشريعات اململكة.
• احلديث عن ما شهدته العملية االنتخابية من حتديثات وتطورات والتي أقرها نظام املجلس البلدي اجلديد.	
• التأكيد على ضرورة التعاون في مراقبة االنتخابات.	
• التأكيد على أن التزام أطراف العملية االنتخابية بتبادل املعلومات واخلبرات يحقق الرقابة الفعالة لالنتخابات.	
• تطرق احلديث إلى استعدادات جلنة االنتخابات والشروط والضوابط آلليات املشاركة واحلمالت املصاحبة.	
• مناقشة آخر املستجدات بشأن االنتخابات البلدية.	
• مناقشة أداء العملية االنتخابية وفق اجلدول الزمني لها .	
• الوقوف على إجراءات منح تراخيص احلمالت واالشتراطات املطلوبة لذلك.	

متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1437/01/02 هـ املوافق 2015/10/18 م

 



زيارة وزير الشؤون البلدية والقرويةم

2

امل�ساركون:

 املهندس/ عبد اللطيف آل شيخ
 وزير الشؤون البلدية والقروية ورئيس اللجنة العامة لالنتخابات

املهندس / جديع القحطاني 
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

 د/ مفلح القحطاني ، د/ صالح اخلثالن ، د /عبد اجلليل السيف ، د / إبراهيم العقيد ، د / صالح الشريدة  ، د/ إبراهيم
السليمان   أ/ خالد الفاخري

املالحظات:

• مناقشة بعض املوضوعات املتعلقة باالنتخابات البلدية وعرض دور اجلمعية في مراقبة هذه الدورة الثالثة لالنتخابات. 	
• أوضح الوفد الزائر بأنه لم يتم رصد خالل الفترة املاضية أي مالحظات من شأنها التأثير على نزاهة االنتخابات أو شفافيتها.	
• التعريف بدور اجلمعية و استمرارية رصدها و مراقبتها للعملية االنتخابية حتى مرحلة إعالن النتائج.	
• أكد الوفد الزائر على أهمية إتاحة الفرصة بالتساوي في جميع مراحل العملية االنتخابية للذكور واإلناث بدون أي متييز.	
• التطرق إلى أهمية التنسيق بني املجالس من أجل ضمان حتقيق املصلحة العامة وتفعيل دور املجالس البلدية.	

متت الزيارة يف منطقة الريا�ص بتاريخ 1437/01/07 هـ املوافق 2015/10/20 م
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أمانة منطقة اجلوفم

3

  
امل�ساركون:

م/ عاطف الشرعان
مساعد أمني األمانة

أ/ مساعد النبط
املنسق العام لالنتخابات باألمانة

أ/ سعد عقيل 
مدير مكتب مساعد األمني 

أ/ عبد العزيز املشيطي 
مسؤول العالقات باألمانة

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

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

املالحظات:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• التحدث عن مهام اجلمعية في مراقبة االنتخابات البلدية في دورتها الثالثة وطبيعة وأدوار هذه املهام.	
• تبادل املعلومات بني اجلهتني واإلجابة عن االستفسارات.	
• التأكيد عن أهمية التنسيق والتعاون جلعل االنتخابات عملية شفافة ونزيهة.	

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1437/01/08 هـ املوافق 2015/10/21 م



املؤمتر الصحفي ملراقبة االنتخابات البلديةم

4

امل�ساركون:

عدد من الصحفيني 
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

د/ مفلح القحطاني ، أ/ خالد الفاخري 
وعدد من أعضاء اجلمعية

املالحظات:

• التأكيد على نزاهة وشفافية العملية االنتخابية.	
• 	
• التأكيد على سالمة اإلجراءات سواء في مرحلة قيد الناخبني واحلمالت االنتخابية للمرشحني.	
• احلديث عن االجتماع مبعالي وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة لالنتخابات ملناقشة آليات مراقبة االنتخابات.	
• احلديث عن االجتماع برئيس اللجنة التنفيذية لالنتخابات وأمناء بعض املناطق ورؤساء اللجان احمللية بهدف الترتيب لعملية املراقبة.	
• التطرق إلى استعدادات اجلمعية لعملية االقتراع والفرز حيث مت تشكيل جلنة عليا برئاسة رئيس اجلمعية لإلشراف على عملية 	

مراقبة االنتخابات بشكل عام.
• احلديث عن اللجان الفرعية للرجال والنساء في املناطق برئاسة املشرفني على الفروع ملراقبة االنتخابات في احملافظات واملراكز 	

التابعة لها.
• احلديث عن تدريب املراقبني واملراقبات حيث مت عمل ورشة عمل للتأكد من تطبيق املعايير واإلجراءات الواجب االلتزام بها 	

لضمان العدل وحتقيقاً للنزاهة.
• احلديث عن إعداد استمارة لغرض املراقبة وفق املعايير الدولية.	
• التطرق إلى آلية حتديد الدوائر واملراكز االنتخابية التي متت مراقبتها.	
• التطرق إلى وضع اجلمعية رابط على موقعها لتلقي شكاوى املرشحني والناخبني.	

الإيجابيات:

• العملية 	 إجناح  في  بينها مما ساهم  الكبير  والتنسيق  والتعاون  االنتخابية،  العملية  املسؤولة إلجناح  اجلهات  مالحظة حرص 
االنتخابية.

• االلتزام باألنظمة واللوائح االنتخابية التي تتيح للجميع املشاركة دون متييز أو حتيز.	
• توزيع الدوائر االنتخابية بشكل عادل إلى حد كبير.	
• مالحظة التزام اللجان املشرفة على االنتخابات بشكل كبير مبا نصت عليه األنظمة واللوائح اخلاصة باالنتخابات.	
•  تدريب املشرفني على االنتخابات وإملامهم باألنظمة واللوائح واآلليات الواجب اتباعها أثناء العملية االنتخابية.	
• اعالن قوائم الناخبني والناخبات واملرشحني واملرشحات في كل مركز.	
• وجود توعية كبيرة باالنتخابات قبل موعد مراحلها املختلفة.	
• املراكز االنتخابية معدة ومجهزة للعملية االنتخابية ومنظمة بشكل جيد في معظمها.	
• لم يالحظ قيام املشرفني على املراكز بتوجيه الناخبني إلى التصويت ألحد املرشحني.	
• مالحظة أن هناك مراجعة لبطاقات الناخبني الشخصية للتأكد من هوياتهم.	
• توفر خصوصية وسرية للناخب أثناء االقتراع.	
• إحترام أوقات بدء االقتراع ونهايته بشكل عام في معظم املراكز االنتخابية في اململكة.	
• عملية التصويت متت في جو هادئ ومنظم.	
•  التعامل اجليد مع ذوي االحتياجات اخلاصة وكبار السن واألشخاص األميني، ومتكينهم من االنتخاب بيسر وسهولة.	
• حسن تعامل منسوبي األمن قرب املراكز االنتخابية وحياديتهم.	
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ال�سلبيات:

• استبعاد لبعض املرشحني في وقت متأخر.	
• رصد صعوبة الوصول لعدد محدود من املقرات االنتخابية.	
• مالحظة  بعض اإلشكاليات فيما يتعلق بعدالة شروط احلمالت االنتخابية، والتراخيص الالزمة لذلك.	
• وجود بعض الصعوبات التي واجهت النساء بشان إثبات هوياتهن وإثبات سكنهن.	
• استمرار وجود حمالت دعائية لبعض املرشحني أثناء العملية االنتخابية.	
• حث بعض املرشحني الناخبني للتصويت له على أساس االنتماء القبلي أو الدافع الديني وليس على أساس مناسبة وقوة برنامج 	

املرشح.
• تغيب مندوبوا املرشحني املسموح لهم باملراقبة في أغلب املراكز االنتخابية.	
• وجود بعض الصعوبات التي واجهت بعض الناخبني الساكنني في مناطق نائية.	
• تردد بعض العامالت في املراكز النسائية في تسهيل أمر مراقبات اجلمعية في بعض احلاالت.	

عقد  املوؤمتر يف منطقة الريا�ص بتاريخ 1437/03/02 هـ املوافق 2015/12/14 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

651241وزارة الداخلية و اجلهات التابعة لها

759خط مساندة الطفل

52118إدارة التعليم و اجلهات التابعة

71242وزارة الصحة و اجلهات التابعة لها

15945وزارة الشؤون االجتماعية و اجلهات التابعة لها

8751هيئة التحقيق و االدعاء العام

 صاحب السمو امللكي األمير / محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل
228سعود ولي العهد والنائب الثاني ملجلس الوزراء وزير الداخلية

76وزارة اخلدمة املدنية و اجلهات التابعة لها

1910وزارة العدل و اجلهات التابعة لها

103وزارة العمل و اجلهات التابعة لها

-10إدارة الوافدين و اجلهات التابعة لها

11وزارة النقل و اجلهات التابعة لها
 صاحب السمو امللكي األمير محمد بن ناصر مير منطقة

-2جازان

 صاحب السمو امللكي األمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد
11ال سعود أمير منطقه جنران

43وزارة البلدية  و الشؤون القروية

-4وزارة العمل و اجلهات التابعة لها

93وزارة اخلارجية و اجلهات التابعة لها
 صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

-2أمير منطقة الرياض

 صاحب السمو امللكي األمير الدكتور فيصل بن مشعل آل
-1سعود أمير منطقة القصيم

385جمعية بنيان اخليرية النسائية للتنمية األسرية

54622جمعيات البر و اجلمعيات اخليرية يف مختلف مناطق اململكة

24926جهات متفرقة

3130494املجموع



ثانيًا: املخاطبات ال�سادرة والواردة اإىل مكتب اجلمعية يف حمافظة جدة

عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

54هيئة التحقيق واالدعاء العام
-4إدارة اجلوازات بجدة

-8إدارة سجون جدة
91الشؤون االجتماعية

-1إدارة تعليم منطقة الباحة
-1مستشفى العيون بجدة

-5وزارة العمل 
82األحوال املدنية
11محافظة جدة 

-1شرطة النزهة بجدة
-1جمعية األمير ماجد
31جمعية البر اخليرية
21مستشفى اجلامعة 
-2الشؤون الصحية 

-2مستشفى العزيزية للوالدة
11مدينة امللك عبد اهلل الطبية مبكة

-1بنك الراجحي 
11مؤسسة التقاعد 

-1مستشار خادم احلرمني الشريفني 
-2جمعية اكتفاء
-3جمعية مناء

11شرطة منطقة مكة 
-1جلنة احملامني بالغرفة التجارية 
-2اجلمعية اخليرية النسائية بجدة 

-1هيئة اإلغاثة اإلسالمية 
-1هيئة حقوق اإلنسان 
-3احملكمة العامة بجدة
11احملكمة العامة برابغ

-1إدارة الوافدين بالشميسي
-1ديوان املظالم مبحافظة جدة 

11مدير عام التعليم بجدة
-1دار الضيافة

-1دار احلماية االجتماعية
- 1شركة املياه الوطنية

-2مركز شرطة السالمة
-1احملكمة اجلزائية 
-8جهات متفرقة أخرى

8915املجموع
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ثالثًا: املخاطبات ال�سادرة والواردة اإىل فرع اجلمعية يف املنطقة ال�سرقية

عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

87هيئة التحقيق واالدعاء العام
2224الشؤون االجتماعية

99إدارة التعليــــــم
54الشؤون الصحية

108مكتب العمل
77الشــــــــرطة
1111الســــــــــجون

7270املجموع

رابعًا: املخاطبات ال�سادرة والواردة اإىل فرع اجلمعية يف منطقة جازان

عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

112أمير منطقة جازان
3028إمارة منطقة جازان

44اجلمعية اخليرية مبحافظة أبي عريش
102إدارة التعليم مبحافظة صبيا

11اجلمعية اخليرية مبحافظة احلرث
-6شرطة منطقة جازان

362إدارة التعليم مبنطقة جازان
11مديرية الدفاع املدني مبنطقة جازان

741الشؤون الصحية مبنطقة جازان
21احملكمة العامة مبنطقة جازان
62إدارة اجلوازات مبنطقة جازان

21اجلمعية اخليرية مبحافظة أحد املسارحة
-6اجلمعية اخليرية مبحافظة صبيا

22الشركة السعودية للكهرباء مبنطقة جازان
-3اجلمعية اخليرية مبحافظة العيدابي
-2اجلمعية اخليرية مبحافظة العارضة
-4اجلمعية اخليرية مبحافظة صامطة

-3اجلمعية اخليرية مبنطقة جازان
-1األحوال املدنية مبحافظة أبي عريش
-4األحوال املدنية مبحافظة صامطة

122وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية مبنطقة جازان
52محافظ محافظة صبيا

-4مصرف الراجحي  الرئيسي بجازان
-7اجلمعية اخليرية مبحافظة ضمد



عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

-1بنك التسليف مبنطقة جازان

-4الضمان االجتماعي مبنطقة جازان

65حرس احلدود مبنطقة جازان
365األحوال العامة مبنطقة جازان

32شركة املياه مبنطقة جازان
-1إمارة منطقة جازان

46محافظة الدائر بني مالك
3محافظ محافظة بيش

41مكافحة املخدرات مبنطقة جازان
-1 الشركة الوطنية للموانئ
149السجون مبنطقة جازان

-2مستشفى احلياة التخصصي
-2مستشفى الصحة النفسية

-11هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة جازان
11جامعة جازان

-1وزارة اإلسكان مبنطقة جازان
-1محكمة بيش

21مكتب العمل مبنطقة جازان
-1صندوق املوارد البشرية مبنطقة جازان

-1املباحث العامة مبنطقة جازان
-1مستشفى  جازان العام

11املدير العام لشرطه صامطة
-1حماية احلياة الفطرية جازان

11األرصاد اجلوية جازان
-2مركز الرعاية األولية مبركز الريان

-1إدارة الوافدين جازان
-1اللجنة العمالية باإلمارة

21محكمة جازان
21محافظ محافظة العارضة

-1شرطة  صبيا
-1األحوال صبيا
-1محكمة ضمد

22محافظ محافظة العارضة
41محافظ محافظة صامطه
-1اجلمعية اخليرية الريان

-1مركز شرطة الطوال
-4اجلمعية اخليرية بصامطة

71محافظ محافظة ابي عريش
1شرطة بيش
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عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

11اجلمعية اخليرية بعسير
11البريد السعودي مبنطقة جازان

41محافظ محافظة العيدابي
2محافظ محافظة ضمد
11محافظ محافظة فيفا
-1شرطة أحد املسارحة

32وزارة التعليم  يف محافظة ابي عريش
82محافظة صامطة

-1شركة عبد اللطيف جميل مبنطقة جازان
-1اجلمعية اخليرية املضايا
21محافظة أحد املسارحة

-1 دار املالحظة اإلجتماعية مبنطقة جازان
-1هيئة مكافحة الفساد جازان
11وزارة اإلسكان مبنطقة جازان

11هيئة التحقيق واالدعاء العام ابي عريش
11هيئة التحقيق واالدعاء العام صبيا
11هيئة التحقيق واالدعاء العام بيش

11مركز احلكامية
11دائرة الرقابة على السجون
11فرع اخلدمة االجتماعية

11سجون أبي عريش
-3جهات متفرقة أخرى

408106املجموع
خام�سًا: املخاطبات ال�سادرة والواردة اإىل فرع اجلمعية يف منطقة اجلوف

عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة
144إمارة اجلوف

1911إمارة تبوك
52إمارة حائل

71إمارة احلدود الشمالية
82محافظة القريات
-5فرع وزارة املياه

-7فرع وزارة املالية باجلوف
-3فرع وزارة النقل باجلوف

-5فرع وزارة التجارة باجلوف
81فرع وزارة العدل باجلوف
71الشؤون الصحية باجلوف
-4الشؤون الصحية بتبوك



عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

101هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
61هيئة اإلدعاء والتحقيق العام باجلوف

-1اخلدمة املدنية باجلوف
61اجلوازات باجلوف

-4إدارة الوافدين باجلوف
-1صندوق التنمية العقاري باجلوف
-4صندوق التنمية الزراعي باجلوف
31هيئة الرقابة والتحقيق باجلوف

71شرطة القريات
117شرطة اجلوف

-5شرطة دومة اجلندل
-3مركز شرطة زلوم

-5شرطة صوير
-3شرطة قارا

-6شرطة العزيزية
-6شرطة اخلالدية

-5سجون منطقة تبوك
-14سجون منطقة اجلوف
-5سجون منطقة حائل

-4سجن طريف
-8سجن احلدود الشمالية

-3سجن رفحاء
-2إدارة التربية والتعليم باجلوف

-1بنك التسليف واالدخار باجلوف
51محكمة االستئناف باجلوف
-4احملكمة اجلزئية باجلوف

31هيئة الهالل األحمر باجلوف
-5مكتب العمل باجلوف
-4مكتب العمل بعرعر
91مرور منطقة اجلوف

-7مكتب الضمان االجتماعي باجلوف
143الشؤون االجتماعية باجلوف

-1اإلدارة العامة ألمن الطرق باجلوف
-3إدارة تنفيذ األحكام بالقريات
-5إدارة تنفيذ األحكام باجلوف
-4احملكمة اإلدارية باجلوف

34هيئة حقوق اإلنسان باجلوف
-7دار املالحظة باجلوف



163

عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة
31االتصاالت السعودية باجلوف

31رئيس الهيئة االبتدائية ملكتب العمل
-2الشركة السعودية للكهرباء باجلوف

1-املعهد األهلي للتدريب
1-مؤسسة النقد العربي السعودي

-2رئيس املؤسسة العامة للتقاعد باجلوف
-5دار املالحظة بالقريات
-4دار املالحظة بحائل
-5دار املالحظة بتبوك

-6دار املالحظة باحلدود الشمالية
-2دار الرعاية االجتماعية باحلدود الشمالية

-5سجن القريات
-5سجن طبرجل

-4سجن دومة اجلندل
-7مستشفى دومة اجلندل

-6مستشفى طبرجل
-7شرطة طبرجل
-7شرطة تبوك

61جمعية األطفال املعوقني باجلوف
-7إدارة التعليم باجلوف
-3محافظ دومة اجلندل

-12مستشفى األمير متعب بسكاكا
-9مستشفى امللك عبد العزيز التخصصي

-6سجن محافظة تيماء
-2البحث اجلنائي باجلوف
-3رعاية الشباب باجلوف

61الضمان االجتماعي بالقريات
-3الضمان االجتماعي بتبوك

-1محافظ طبرجل
-4التأهيل الشامل بتبوك

-8مستشفى طريف
-2شرطة محافظة تيماء

-4فرع هيئة السياحة واآلثار باجلوف
71جمعية الثقافة والفنون باجلوف

-8شرطة عرعر
31إدارة التعليم بعرعر

-2النادي األدبي والثقايف باجلوف
-3فرع وزارة التجارة والصناعة بتبوك
-3فرع وزارة التجارة والصناعة بحائل

-3الضمان االجتماعي بحائل
-3الضمان االجتماعي بعرعر

-4التأهيل الشامل بعرعر
-1األحوال املدنية باجلوف

-2الدفاع املدني بتبوك



عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

-5رئيس محاكم احلدود الشمالية عرعر
-3فرع وزارة التجارة والصناعة بعرعر

-5إدارة التعليم بتبوك
-2رئيس احملكمة اجلزئية بتبوك

-5الشؤون اإلسالمية واألوقاف باجلوف
-1الشؤون اإلسالمية واألوقاف بحائل
-1الشؤون اإلسالمية واألوقاف بتبوك

-1الشؤون اإلسالمية واألوقاف باحلدود الشمالية
-1جمعية ابن القيم اخليرية
-4محكمة االستئناف بتبوك
-1فرع وزارة والنقل بحائل
-3فرع وزارة املالية بتبوك
-3فرع وزارة املالية بعرعر
-3فرع وزارة املالية بحائل
-5الشؤون الصحية بعرعر
-4الشؤون الصحية بحائل

-6الشؤون االجتماعية بتبوك
-6الشؤون االجتماعية بحائل
-4فرع وزارة العدل بحائل
-4فرع وزارة العدل بتبوك
-4فرع وزارة العدل بعرعر
-2احملكمة اجلزئية بعرعر

-8الشؤون االجتماعية بعرعر
-2احملكمة اجلزئية بحائل

-1إدارة تنفيذ األحكام بعرعر
-2إدارة تنفيذ األحكام بتبوك
-2إدارة تنفيذ األحكام بحائل

-3جوازات منطقة تبوك
-6مرور تبوك

-3جوازات منطقة حائل
-2جوازات عرعر

-2إدارة الدفاع املدني بحائل
-1التأمينات االجتماعية باجلوف

-5مرور حائل
-7مرور عرعر

-4شرطة محافظة طريف
-2إدارة مكافحة املخدرات باجلوف

51إدارة التعليم بحائل
-4مركز التأهيل الشامل بحائل

-5أمني أمانة عرعر
-6أمني أمانة حائل

-4هيئة التحقيق واالدعاء العام بتبوك
-4هيئة التحقيق واالدعاء العام بحائل
-5هيئة التحقيق واالدعاء العام بعرعر

-3هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بتبوك
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عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة
-2هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بحائل

-1هيئة الهالل األحمر السعودي بتبوك
-1هيئة الهالل األحمر السعودي بحائل
-1هيئة الهالل األحمر السعودي بعرعر

-4محافظ طريف
-4محافظ رفحاء
3-جامعة اجلوف

51الضمان االجتماعي بطبرجل
-2جمعية البر بطبرجل
-1إمارة منطقة جازان

-1احلقوق املدنية باجلوف
-10رئيس محاكم اجلوف

-4محافظ محافظة تيماء
-2احملكمة االستثنائية باجلوف

-2احملكمة العامة بالوجه
-3اجلمعية اخليرية بالقريات
-6اجلمعية اخليرية باجلوف

-4دار الرعاية االجتماعية باجلوف
-1دار الرعاية االجتماعية بطبرجل

-9مستشفى عرعر املركزي
-1أمني مجلس املنظمة باجلوف
112مركز التأهيل الشامل باجلوف

-2مدير عام املياه باحلدود الشمالية
-2مدير عام املياه بتبوك
-2مدير عام املياه بحائل

-1الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واالرشاد بطبرجل
-1قاضي محكمة طبرجل

-1كاتب عدل طبرجل
-2البنك األهلي بعرعر

11اجلمعية اخليرية بطبرجل
83مستشفى النساء والوالدة واألطفال باجلوف

-1فرع وزارة النقل والطرق بعرعر
-1فرع وزارة النقل والطرق بتبوك
-1الضمان االجتماعي بطريف
-4محكمة االستئناف بحائل

-3املركز الثقايف يف املكتبة العامة
-2التأمينات االجتماعية باجلوف
-1رئاسة رعاية الشباب بعرعر
-1رئاسة رعاية الشباب بحائل
-1رئاسة رعاية الشباب بتبوك

-1الشؤون الصحية ببقعاء بحائل
-1الشؤون الصحية بالغزالة بحائل
-1الشؤون الصحية بالشنان بحائل

-1سعادة عميد عمادة شؤون املكتبات باجلوف
-1عميد كلية الشريعة والقانون باجلوف

-1وكيل إمارة منطقة اجلوف للشؤون األمنية



عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة
-4مركز شرطة السليمانية باجلوف

-7مركز شرطة منطقة حائل
-1شرطة محافظة أبو عجرم

-3شرطة مخفر الرفيعة
-1اإلدارة العامة للزراعة باجلوف

-1املوارد البشرية باجلوف
-1األحوال املدنية بطبرجل
-1إدارة التعليم بطبرجل

-1البريد السعودي باجلوف
-3الدفاع املدني باجلوف
-1الدفاع املدني بطبرجل
-2الدفاع املدني بعرعر
-1املديرية العامة للمرور

-2مرور محافظة دومة اجلندل
-4مرور محافظة القريات
-7مرور محافظة طريف
-4مرور محافظة رفحاء
-3مرور محافظة تيماء
-3مرور محافظة ضبا
-3مرور محافظة الوجه

-1مرور محافظة طبرجل
-1جوازات محافظة طبرجل

-3هيئة الرقابة والتحقيق بعرعر
-3هيئة الرقابة والتحقيق بتبوك
-2هيئة الرقابة والتحقيق بحائل

-2هيئة الرقابة والتحقيق بدومة اجلندل
-2بلدية محافظة طريف
-2بلدية محافظة رفحاء
-2بلدية محافظة ضبا
-2بلدية محافظة الوجه
-3بلدية محافظة حقل

-3بلدية محافظة بقعاء بحائل
-3بلدية محافظة الغزالة بحائل
31بلدية محافظة الشنان بحائل

-3بلدية محافظة العويقيلة
-3بلدية محافظة طبرجل

-3بلدية مركز صوير
-3بلدية مركز زلوم

-3بلدية محافظة تيماء
-3بلدية محافظة دومة اجلندل

-4رئيس مركز صوير
32رئيس مركز زلوم

73أمني أمانة منطقة اجلوف
-5 أمني أمانة منطقة تبوك

11هيئة الطيران املدني بجدة
-1وكيل إمارة منطقة اجلوف املساعد
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عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة
-7مستشفى صوير
-4مستشفى تبوك

-7مستشفى القريات
-6مستشفى رفحاء

-2مستشفى العيساوية
-3مستشفى حائل

-2مستشفى العويقيلة
-2مستشفى ضبا
-2مستشفى الوجه
-2مستشفى حقل
-2مستشفى أملج

-1مستشفى أبو عجرم
1-محافظ الشنان بحائل
-4رئيس محاكم تبوك
41رئيس محاكم حائل
1-مؤسسة قصر املنال

1-املؤسسة العامة للحبوب باجلوف
1-وزارة التعليم
1-مرور طريف

1-هيئة التحقيق واالدعاء العام برفحاء
1-إدارة أمن الطرق باجلوف

1-املكتبة العامة باجلوف
1-أمني إمارة منطقة حائل
1-احملكمة العامة بعرعر

1-مدير إدارة التعليم باجلوف
1095جهات متفرقة أخرى

934177املجموع

�ساد�سًا: املخاطبات ال�سادرة والواردة اإىل فرع اجلمعية يف منطقة مكة املكرمة

عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

84وزارة التعليم

3213وزارة الشؤون االجتماعية

1211وزارة الصحة

3720وزارة الداخلية

-9وزارة العدل
75وزارة العمل
-1وزارة النقل

1524إمارة منطقة مكة املكرمة
-1محافظة الطائف



عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

-3مستشفى الرفيع
136هيئة التحقيق واالدعاء العام

52اصالح ذات البني
-4مؤسسة النقد
-1جامعة الطائف
11جامعة أم القرى

-1أمانة العاصمة املقدسة
11شركة الكهرباء

1-وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
15188املجموع

�سابعًا: املخاطبات ال�سادرة والواردة اإىل فرع اجلمعية يف منطقة املدينة املنورة 

عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

2828إمارة منطقة املدينة املنورة
32أمانة منطقة املدينة املنورة

-1فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف مبنطقة املدينة املنورة
1-هيئة حقوق اإلنسان باملدينة املنورة

2011فرع وزارة الشؤون االجتماعية مبنطقة املدينة املنورة
-3جلنة اصالح ذات البني مبنطقة املدينة
185فرع وزارة العمل مبنطقة املدينة املنورة

299شرطة منطقة املدينة املنورة
-1شرطة خيبر

-1جمعية مكافحة التدخني
94إدارة السجون مبنطقة املدينة املنورة

11وزارة الدفاع قائد منطقة املدينة املنورة
-7إدارة املرور مبنطقة املدينة املنورة

-5إدارة مكافحة املخدرات مبنطقة املدينة املنورة
82إدارة جوازات منطقة املدينة املنورة
126إدارة األحوال املدنية باملدينة املنورة
-2الدفاع املدني مبنطقة املدينة املنورة
32إدارة الوافدين مبنطقة املدينة املنورة

183 إدارة الشؤون القانونية باألمن العام مبنطقة املدينة املنورة
11هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة تبوك

1-الهيئة امللكية مبحافظة ينبع
1-إدارة التحريات والبحث اجلنائي مبنطقة املدينة املنورة
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عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

55إدارة تنفيذ االحكام احلقوقية مبنطقة املدينة املنورة
74هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة املدينة املنورة

11احملكمة العامة مبحافظة خيبر
11هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة املدينة املنورة

22احملكمة العامة مبنطقة املدينة املنورة
-1رئيس جلنة الفصل يف الطعون

-1التنفيذ الدائري الثاني باحملكمة العامة
-1التنفيذ الدائري األول باحملكمة االدارية

-4اجلمعية اخليرية للخدمات االجتماعية مبنطقة املدينة املنورة
-1إدارة التوجيه واالرشاد

-1املؤسسة العامة للتقاعد مبنطقة املدينة املنورة
42مكتب الضمان االجتماعي مبنطقة املدينة املنورة

-1الشؤون االجتماعية مبنطقة تبوك
11وقف البركة اخليرية

21جمعية البر اخليرية مبنطقة املدينة املنورة
22جمعية أسرتي مبنطقة املدينة املنورة

1-اجلمعية اخليرية لرعاية االيتام مبنطقة املدينة املنورة
-1دار املالحظة االجتماعية مبنطقة املدينة املنورة

-1تلفزيون مبنطقة املدينة املنورة
3113إدارة التربية والتعليم مبنطقة املدينة املنورة

11معهد اجلزيرة التقني
-4إدارة التعليم مبحافظة وادي الفرع
-1الكلية التقنية مبنطقة املدينة املنورة

11كلية السياحة والفندقة مبنطقة املدينة املنورة
-1كلية املجتمع يف محافظة خيبر

-1ثانوية ابن نفيس مبنطقة ينبع الصناعية
53محافظ محافظة وادي الفرع

-1محافظ محافظة خيبر
-1مصوف الراجحي

-1شركة موبايلي
-1مركز التاهيل الشامل باملدينة املنورة
-4القطاع الصحي مبحافظة وادي الفرع

23مستشفى امللك فهد مبنطقة املدينة املنورة
21مستشفى النساء والوالدة واألطفال مبنطقة املدينة املنورة

59مستشفى الصحة النفسية مبنطقة املدينة املنورة
-1مستشفى األنصار مبنطقة املدينة املنورة
318الشؤون الصحية مبنطقة املدينة املنورة

11مستشفى خيبر
1-مستشفى امللك سلمان للقوات املسلحة
-1 مستشفى القوات املسلحة مبنطقة تبوك



عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة
-1الهيئة امللكية مبحافظة ينبع

-1 شرطة محافظة ينبع
-1 محافظ محافظة ينبع

21اجلمعية اخليرية لتحفيظ القران الكرمي
-1عميد كليات البيان

42جامعة طيبة
155جهات متفرقة أخرى

328146 املجموع

ثامنًا: املخاطبات ال�سادرة والواردة اإىل فرع اجلمعية يف منطقة ع�سري  

عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

811جمعية البر اخليرية
-6وزارة العمل مبنطقة عسير

121إدارة التربية والتعليم مبنطقة عسير
2110شرطة منطقة عسير

-1األحوال املدنية مبنطقة عسير
47هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة عسير

2813الشؤون االجتماعية مبنطقة عسير
2414إمارة منطقة عسير ومحافظاتها

145سجون منطقة عسير
126الشؤون الصحية مبنطقة عسير
13فرع وزارة التجارة مبنطقة عسير
11فرع وزارة العدل ومحاكم عسير

63أمانة منطقة عسير
21جوازات منطقة عسير

22قاعدة امللك خالد اجلوية
11الدفاع املدني

1-مكافحة املخدرات
11هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

-1قيادة املنطقة اجلنوبية
-1مستشفى القوات املسلحة باجلنوب
-3الندوة العاملية للشباب اإلسالمي

-2جمعية الكوثر الصحية
-1جمعية رعاية األيتام

-1جمعية األطفال املعوقني
-3جهات متفرقة أخرى

22970املجموع
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الف�صل الثاين
بيانات اجلمعية

تاريخ البيان  1437/3/16 هـ  املوافق  2015/12/27 م

اجلمعية توؤكد على �ضرورة حما�ضبة املق�ضرين يف حريق م�ضت�ضفى جنران العام وحتدد اأوجه النق�ص والق�ضور يف اخلدمات ال�ضحية

تابعت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان حريق مستشفى جازان العام ، وإذ تقدم التعزية إلى مقام خادم احلرمني الشريفني وسمو ولي عهده 
وسمو ولي ولي العهد وتدعوا بالرحمة ملن توفاهم اهلل يف هذا احلادث األليم وبالشفاء العاجل للمصابني ، وبعد زيارة املوقع واالستقصاء 

عن أسباب احلريق ترغب اجلمعية أن توضح ما يلي :-
إن اخلدمات املقدمة من القطاع الصحي للمواطنني ال تعكس ما توليه حكومة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه 
اهلل من اهتمام وما تخصصه الدولة رعاها اهلل لهذا القطاع من ميزانيات ضخمة ، فقد الحظت اجلمعية أن من أسباب نشوب هذا احلريق 
اإلهمال والقصور يف املراقبة وغياب التنسيق بني اجلهات ذات العالقة باألمن والسالمة وإغالق مخارج الطوارئ ، وبعض اإلجراءات اإلدارية 
والبيروقراطية يف اتخاذ القرار وتوفير املبالغ الالزمة للوفاء مبتطلبات األمن والسالمة يف أوقاتها كما كان لغياب الرقابة واملتابعة للمقاولني 
الرئيسيني ومقاولي الباطن لتنفيذ هذه األعمال أثر يف عدم الوفاء باملتطلبات األساسية ملثل هذه املرافق اخلدمية ، وإذ تؤكد اجلمعية على 
أهمية محاسبة املقصرين فإنها تشير إلى أن هناك العديد من أوجه النقص والقصور يف اخلدمات الصحية والتي مت رصدها خالل الفترات 

املاضية وتأمل من املسؤولون يف وزارة الصحة العمل على تالفيها مبا يضمن حصول املواطنني على حقهم يف العالج ومن ذلك :-
1- التراخي يف متطلبات األمن والسالمة يف املرافق الصحية ونقص املراقبة واملتابعة وصعوبات يف الصيانة وعدم االهتمام الكايف بتدريب 

العاملني يف هذه املرافق على كيفية التعامل مع حاالت الطوارئ وخاصة يف حالة احلرائق.
2- معاناة الكثير من املستشفيات واملرافق الصحية من ضعف اإلمكانيات وقلة الكوادر الطبية املتخصصة و خاصة يف املناطق النائية.

3- ضعف التنسيق بني القطاعات الصحية املختلفة سواء التابعة لوزارة الصحة أو للقطاعات العسكرية أو اجلامعات مبا يساهم يف إحلاق 
الضرر باملرضى ويحول دون رفع مستوى األداء واالستفادة من اإلمكانيات املوجودة بالشكل املناسب.

4- ضعف كفاءة الكادر اإلداري والصحي يف نسبة كبيرة من املرافق الصحية.
5- قلة األِسرة مما يحول دون تقدمي العالج والرعاية الصحية الالزمة ملن يحتاجها والتسبب يف تدهور احلالة الصحية للمرضى و الطلب 

من أقارب املرضى التنسيق والبحث عن أسرة شاغرة من أجل ضمان حتويل ذويهم إليها .
6- تأخر حصول املرضى على العناية الطبية يف الوقت املناسب واملكان املناسب وتباعد مواعيد العيادات والعمليات التي قد تصل إلى عام 

كامل مما يفاقم حاالت املرضى.
7- استمرار بعض املستشفيات يف رفض احلاالت املرضية الطارئة ،والطلب من اجلهات االسعافية أو ذوي املرضى الذهاب به إلى جهة 
أخرى مما قد يتسبب يف وفاة املريض أو مضاعفة حالته ، رغم وجود تعليمات بأن يحال املريض إلى املؤسسات الصحية يف القطاع 

اخلاص عندما ال يتوفر السرير يف مستشفيات الدولة.
8- زيادة معدالت الوفاة وانتشار بعض األمراض خالل السنوات األخيرة يف بعض املناطق دون توضيح دقيق ألسباب هذه الزيادة املقلقة .

9- استمرار املراكز الصحية يف مباني مستأجرة معظمها قدمي ومتهالك وال يصلح لتقدمي رعاية صحية وضعف مستوى العاملني فيها سواء 
األطباء أو الفنيني أو اإلداريني.

10- ضعف تأهيل الكوادر اإلدارية املساندة للطاقم الطبي يف كثير من املستشفيات ، مما ينعكس سلباً على التعامل مع اجلمهور ومساعدة 
املمارسني الصحيني يف تأدية واجباتهم.

11- شكوى بعض املستشفيات من قلة التجهيزات الطبية وقدم املوجود منها وضعف صيانتها رغم ما يخصص للصحة من ميزانية كبيرة 
يف امليزانية العامة للدولة.

12- ارتفاع نسبة األخطاء الطبية خاصة يف مستشفيات احملافظات وغياب آلية رصد ذلك واالعتماد على ما يتقدم به املرضى أو ذويهم 
من شكاوي حول املوضوع.

13- افتقاد قطاع الصحة إلى إستراتيجية واضحة حيث تتغير اخلطط بتغير املسؤولون يف الوزارة.
14- احلاجة إلى تزويد بعض املراكز الصحية املجهزة يف بعض املناطق النائية والقرى التي لم يتم تشغيلها بالطواقم الطبية الالزمة مما 

حرم السكان يف تلك املناطق من االستفادة منها.
15- نقص األدوية يف صيدليات املستشفيات واضطرار بعض املواطنني لتأمني هذه األدوية على حسابهم اخلاص.

16- عدم فتح مراكز أبحاث متخصصة يف بعض املناطق التي تكثر فيها بعض األمراض الوبائية .
17- ضعف أقسام الطوارئ يف املستشفيات ومحدودية أعداد أسرتها.

وإذ تقدر اجلمعية ملعالي وزير الصحة حتمل املسؤولية عن حادث حريق مستشفى جازان إال إنها تأمل يف معاجلة عاجلة وشاملة ملا يشوب 
حق املواطن يف احلصول على حقه يف الرعاية الصحية من عوائق وصعوبات وأن يتم محاسبة املقصرين ومراجعة ضوابط األمن والسالمة 

وآليات صيانتها ومراقبتها يف املرافق الصحية.



تاريخ البيان  1437/3/23 هـ  املوافق  2016/1/3 م

تنفيذ الأحكام بحق �ضبعة واأربعني حمكومًا

وضح رئيس اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني حول موقف اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان من تنفيذ األحكام بحق 47 محكوماً ، أن 
اجلمعية دائماً تطالب بإحالة املتهمني بقضايا اإلرهاب إلى القضاء ، إلصدار أحكام بحقهم لقاء ما ارتكبوه من جرائم وبأن يحضوا مبحاكمة 

عادلة ، وقد أتى اليوم الذي يصل األمر فيه إلى نهايته بالنسبة لهؤالء املتهمني بتنفيذ ما صدر بحقهم من أحكام والتي توفر فيها ما يلي :
1- خضوع احملكومني لدرجات التقاضي الثالث.

2- فحص األحكام لكل محكوم بشكل متأن .
3- أعطي كل محكوم حق توكيل محامي عنه .

4- كانت احملاكمات علنية .
5- بينت األحكام فداحة اجلرم الذي أرتكبه كل محكوم .

6- األحكام اجتهت للفعل الذي أرتكبه كل محكوم ولم تنظر هذه األحكام لالنتماء الطائفي أو املذهبي أو العرقي للمتهم.
7- ضحايا األعمال اإلرهابية التي أرتكبها احملكوم عليهم يستحقون حتقيق العدالة لالقتصاص من اجلناة الذي قتلوا وأرهبوا.

8- كل اجلرائم املنسوبة للمحكوم عليهم كبيره مما أستوجب إيقاع أقصى العقوبات.
وأضاف أن حماية حقوق اإلنسان من األعمال اإلرهابية تقتضي قيام الدولة بواجباتها يف احملافظة على أمن املجتمع واحملافظة على املمتلكات 

العامة واخلاصة ، بردع من يرتكب هذه األعمال من خالل إيقاع أقصى العقوبات بحقهم بعد إحالتهم للقضاء وخضوعهم حملاكمة عادلة.
واستغرب رئيس اجلمعية من ردة الفعل لبعض الدول واملنظمات والتي نظرت لطائفة بعض املنفذ ضدهم دون النظر للجرائم املنسوبة إليهم.

تاريخ البيان  1437/6/18 هـ  املوافق  2016/3/27 م

عة( التعديات التي مت اإزالتها بقرية )مقَنّ

صرح مصدٌر مسؤوٌل باجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان بأن اجلمعية تابعت ما نشر يف الصحف احمللية ، وما مت تداوله يف بعض مواقع 
التواصل االجتماعي ، عن التعديات التي مت إزالتها بقرية )مقّنعة( بضواحي مدينة مكة املكرمة، وقد كلفت اجلمعية فريقاً تابعاً لها بزيارة 
القرية ، ومقابلة بعض األهالي املتضررين ، ومعاينة ما مت اتخاذه من إجراءات على الطبيعة، كما اطلعت اجلمعية على بيان مقام إمارة 
منطقة مكة املكرمة الذي نشر يف الصحف احمللية املكون من خمسة بنود توضيحية ، والذي بنََيّ أن أرض )مقّنعة( تعود ملكيتها للدولة، وأنها 
مخصصة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية منطقة صناعية ، كما اطلعت اجلمعية على تصريح أمانة العاصمة املقدسة بأن بعض 

هذه املواقع مخصصة من قبلها لالستثمار العام.
وقد تأكد للجمعية أن معظم سكان املنطقة املشار إليها من املواطنني البسطاء، وأن إزالة املباني بالطريقة التي متت قد جمعت عليهم 
ضررين معضلني، األول: ضرر ضياع أموالهم يف تكاليف األراضي التي أنشأوا عليها مساكن ألسرهم، والثاني: ضرر آثار تنفيذ األنظمة 
والقرارات املتخذة بهذا اخلصوص ، و احلل األمثل يكون بتوفير منازل بديلة للمتضررين ونقلهم إليها ، أو تركهم يف مساكنهم حتى توفر 
الدولة لهم املساكن البديلة على غرار التنظيم الذي مت اتخاذه ملعاجلة التعديات بوادي )عمق(، كما جاء بالبند الرابع يف بيان إمارة منطقة 
َر باملواطنني وباع لهم ما ال ميلك وفقاً ملا جاء يف البند اخلامس من بيان مقام  مكة املكرمة ، وللجهات املختصة احلق يف محاسبة من َغَرّ

اإلمارة املشار إليه آنفاً.
ومن نافلة القول أن استمرار املواطنني يف بناء تلك املساكن كان نتيجة غض الطرف عنهم من قبل منفذي األنظمة والتعليمات احلكومية 
خالل السنوات املاضية، التي شهدت بناء هذه املنازل كامتداد سكاني يف املنطقة ، وقد شمل ذلك االمتداد إنشاء منازل متعددة أألدوار 
باإلضافة إلى إنشاء جامع وحديقة وملعب أطفال على أرض مخططة تخطيطاً يحتوي على شوارع مزدوجة فسيحة ومرصوفة مما يوحي أن 
املنطقة ذات تخطيط نظامي معتمد من اجلهات املعنية ذات االختصاص ، ومما يوهم البعض أنها منطقة غير عشوائية ويجعلهم يعتقدون 

أن إجراءات البناء بها تتم طبقا لألنظمة املعمول بها.
ومن نافلة القول أن استمرار املواطنني يف بناء تلك املساكن كان نتيجة غض الطرف عنهم من قبل منفذي األنظمة والتعليمات احلكومية 
خالل السنوات املاضية، التي شهدت بناء هذه املنازل كامتداد سكاني يف املنطقة ، وقد شمل ذلك االمتداد إنشاء منازل متعددة أألدوار 
باإلضافة إلى إنشاء جامع وحديقة وملعب أطفال على أرض مخططة تخطيطاً يحتوي على شوارع مزدوجة فسيحة ومرصوفة مما يوحي أن 
املنطقة ذات تخطيط نظامي معتمد من اجلهات املعنية ذات االختصاص ، ومما يوهم البعض أنها منطقة غير عشوائية ويجعلهم يعتقدون 

أن إجراءات البناء بها تتم طبقا لألنظمة املعمول بها.
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وكان من الواجب قبل إزالة هذه املباني إعطاء املواطنني املهلة الكافية ، حتى يتم توفير املساكن البديلة املناسبة لهم بعد فحص املستندات 
ى. َر أو تََعَدّ التي بأيديهم ، و هذا اإلمهال ال يلغي حق احلكومة يف تطبيق األنظمة املعمول بها بهذا الشأن على من كل من َغَرّ

واجلمعية إذ تؤكد على وجوب احترام األنظمة والتعليمات والقرارات احلكومية ، ترى أنه يجب على اجلهات املختصة ـ بصفتها الراعية 
ملصالح املواطنني ، والقائمة على تقدمي اخلدمات لهم ومتابعة كل ما يتعلق بهم من مصالح خاصة يف إطار متابعتها للمصالح العامة ـ أن 
تقوم تلك اجلهات املختصة بتغليب الضرر األدنى على الضرر األشد ، ومراعاة املستوى االجتماعي البسيط لهذه الشريحة من املواطنني، 
فهؤالء املواطنون أقاموا منازلهم التي متت إزالتها إليواء أسرهم ، حتت ضغط احلاجة وعدم توفر املسكن البديل ، وأنه من خالل حرص 

الدولة ـ أعزها اهلل ـ على راحة املواطنني ال يجوز ترك تلك األسر التي مت إزالة منازلها دون مأوى .
ومن الواضح أنه يجب متييز احلاالت التي أقام فيها املواطنون مساكن تأويهم أو منازل تسترهم ، عن احلاالت التي عمد فيها البعض إلى 
تسوير األراضي كأحوشة أو مساحات محجوزة للمضاربة فيها واملتاجرة بها واستغالل املواطنني، إذ أن حاالت املواطنني البسطاء احملتاجني 
للسكن تستوجب التأني والنظرة الرحيمة لهم ، أما حاالت املضاربة باألراضي واملتاجرة بها واالستغالل فإنها تستوجب اإلزالة واحملاسبة 

الدقيقة لكل من قام بذلك.
إن اجلمعية تؤكد مبراعاة البعد االجتماعي بهذا الصدد ، ومراجعة كل ما مت من إجراءات على الطبيعة ، بالطريقة التي تعالج ما حدث 
من سلبيات، ومبا يعيد البسمة إلى وجوٍه أَْحَزنََها ما مت من إزاالت ، ومبا يحقق العدالة للجميع وهي على ثقة من قيام اجلهات ذات العالقة 

بواجباتها يف هذا الشأن نحو هذه األسر واهلل املوفق،،،  

تاريخ البيان  1437/9/30 هـ  املوافق  2016/7/5 م

ا�ضادة رئي�ص اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان باإعالن الروؤية الوطنية وخطة التحول 2030

أشاد رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني بإعالن الرؤية الوطنية وخطة التحول 2030 ، وبارك ملقام 
خادم احلرمني وولي العهد وولي ولي العهد والشعب السعودي على إطالق الرؤية الوطنية، والتي ترسخ ومتهد لرفاه حقوقي و إنساني 
لكافة فئات املجتمع و تؤسس لتنمية مستدامة تتحقق فيها بإذن اهلل كافة التطلعات و االحتياجات احلقوقية و اإلنسانية للجميع وتعزز 
مقومات الرعاية االجتماعية وتطويرها ، و تولي االهتمام باألسرة واحلق يف التعليم والصحة وترسي منظومة ممّكنة اجتماعياً واقتصادياً 
وتنموياً تدعم الوفاء باحلقوق األساسية واالجتماعية واالقتصادية للمواطنني من صحة و إسكان وعمل وغيرها من احلقوق ،  باإلضافة 
إلى االهتمام بوضع املرأة والشباب  مما يهدف إلى رفع املستوى املعيشي للفرد ، و يدعم املنظومة االجتماعية والرقي باإلنسان و حقوقه.

تاريخ البيان 1436/11/25هـ  املوافق  2015/9/8م

اإدانة و ا�ضتنكار حول العمليات الإرهابية التي وقعت يف اململكة

تدين اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان وتستنكر بشدة العمليات اإلرهابية والتفجيرات اإلجرامية التي وقعت يف اململكة ، ومنها حادث 
التفجير اإلرهابي الذي وقع يف املدينة املنورة قرب احلرم النبوي ، وتسبب يف وفاة بعض رجال األمن وجرح آخرين، معبرة عن احلزن العميق 

لوفاة األبرياء ، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى واملغفرة والرحمة للشهداء والصبر والسلوان لذويهم.
وذكر رئيس جلمعية د مفلح بن ربيعان القحطاني أن هذا احلادث يؤكد أن من نفذه ومن يقف وراءه ال ميت لإلسالم بصلة فلم تردعهم 
حرمة املكان وال حرمة الزمان عن ارتكاب فعلتهم املشينة ، و أضاف أن هذه األعمال اإلرهابية التي تتعرض لها اململكة العربية السعودية،  

بني احلني واآلخر تؤكد أن هناك محاوالت مستمرة الستهداف حق األمن يف هذه البالد املباركة ، ألن هذا األمن واالستقرار الذي تتمتع
به اململكة وهلل احلمد يغيض كثيراً هؤالء اإلرهابيني الذين ينفذون هذه العمليات اإلرهابية ومن يقف ورائهم من املتآمرين واحملرضني.

وأضاف رئيس اجلمعية أن هذه التفجيرات تؤكد أن مخطط اإلرهاب يهدف إلى إثارة الفنت و تفتيت الوطن، و ال يفرق بني األماكن املقدسة
وغير املقدسة ، وال بني املسلمني وغير املسلمني ، ويعبث بقيم ديننا احلنيف والقيم اإلنسانية احلضارية مما يتطلب تضافر جهود اجلميع 
من أجل مكافحته وبيان ضالل وفساد فكر أتباعه ونحن واثقون من كفاءة وقدرة األجهزة األمنية السعودية على تتبع هؤالء املجرمني ومن 

يقف ورائهم وتقدميهم للعدالة لينالوا عقابهم.



تاريخ البيان 1437/12/13 هـ  املوافق  2016/9/14 م

ا�ضتنكار ملوافقة الكونغر�ص الأمريكي على اإ�ضدار ت�ضريع »قانون العدالة �ضد رعاة الإرهاب«

أعربت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يف اململكة عن استغرابها وبالغ قلقها ملوافقة الكونغرس األمريكي على إصدار تشريعاً باسم: »قانون 
العدالة ضد رعاة اإلرهاب«، ملا يتضمنه من مخالفات واضحة ملبادئ القانون الدولي الثابتة وميثاق األمم املتحدة ومن ذلك مبدأ احلصانة 

السيادية التي تتمتع بها الدول، و الذي تعترف به وتؤكد عليه القوانني واألعراف الدولية السارية.
وأكد رئيس اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني يف تصريح باسمه ونيابة عن أعضاء اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان أن هذا 
القانون ال يخدم العدالة، وفيه جتاوز على سيادة الدول ويعد سابقة خطيرة يف العالقات الدولية النتهاكه مبدأ حصانة الدولة من اخلضوع 

للوالية القضائية لدولة أخرى.
وعبر رئيس اجلمعية عن شكوكه حول الدوافع اخلفية للموافقة على إصدار مثل هذا التشريع والتي يغيب عنها أي هدف من أهداف حتقيق 

العدالة، بل يبدوا أن االبتزاز السياسي هو احملرك إلصدار مثل القانون.
وأعرب رئيس اجلمعية عن أمله يف أن يقوم الرئيس األمريكي باستخدام حق النقض ضد إصدار هذا القانون حماية ملبادئ القانون الدولي 
وصيانة لقواعد العدالة الدولية، وضماناً الستمرار التعاون الدولي يف مكافحة اإلرهاب على املستوى الدولي، فمثل هذا القانون سيساهم 
يف دعم اإلرهابيني الذين يرتكبون أعمالهم أصال نكاية يف حكومة بالدهم وينتهكون قوانينها الداخلية، وإذا وجدوا أن هناك دولة ستحمل 

نتائج أعمالهم االرهابية حلكومة بالدهم فإن مثل هذا التصرف سيحقق أهدافهم ويؤثر على اجلهود الدولية يف محاربة اإلرهاب.

     






