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املقدمة

و يـحتوي على إحصائيات  يقدم هذا التقرير يف عدده العاشر خالصة اجلهود واألعمال التي تقوم بها اجلمعية سنوياً, 
خالل  ومن  التقرير  هذا  إصــدار  خالل  من  اجلمعية  تهدف  حيث   ، 1435هـــ  للعام  اجلمعية  وأنشطة  الــواردة  القضايا 
اإلحصائيات الواردة به إلى أن يكون مرجعاً للباحثني واملهتمني بقضايا حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى أنه مؤشر للجمعية 
ولألجهزة احلكومية وغير احلكومية على حد سواء للتعرف على اإلشكاليات التي تواجه أفراد  املجتمع عند تعاملهم مع هذه 
األجهزة، وما ينبغي عمله من أجل تطوير وحتسني أدائها، وميّكن اجلمعية من إجراء مقارنة لهذا األداء بني السنة احلالية 
كما يساعد التقرير على معرفة وحتديد ما ميكن اعتباره مشكلة، أو ظاهرة تستلزم إجراء دراسات  والسنوات املاضية, 

شاملة ومعمقة بهدف إيجاد حلول  لها.
ويضم هذا التقرير إحصائيات للشكاوى الواردة للجمعية لـعام 1435هـ والتي بلغت )2838( شكوى تنقسم إلى تصنيفات 
وأخرى(، يبنينَ  رئيسية )إدارية، سجناء، عنف أسري، عمالية، قضائية، أحوال شخصية، أحوال مدنية، عنف ضد الطفل, 
فيها بيانات مقدم الشكوى )نوعه, جنسيته, مقر إقامته, اجلهة املخاطبة ملعاجلة الشكوى أو املتظلم منها, والتصنيف الفرعي 
للشكوى(, باإلضافة إلى قراءة املتغيرات اإلحصائية لقضايا عام 1435هـ  مقارنة باألعوام املاضية, كما يضم التقرير كافة 
نشاطات اجلمعية من حيث:الزيارات امليدانية،والوفود الزائرة للجمعية، والفعاليات التي مت تنظيمها أو املُشارك بها, وأيضاً 
باإلضافة إلى البيانات، واملخاطبات الصادرة من  يتضمن التقرير مذكرات التفاهم التي مت توقيعها مع عدد من اجلهات, 

اجلمعية والواردة إليها وإصدارات اجلمعية  لعام 1435هـ.

رئيس الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان
                                                                                 د. مفلح بن ربيعان القحطاني_     
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تعريف الق�ضايا ح�ضب ت�ضنيفاتها

تتلقى اجلمعية القضايا عبر الفاكس والبريد، أو البريد اإلليكتروني، 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 يف 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 و 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- �ضجناء:

هي ما يرد إلى اجلمعية من شكاوى متعلقة بطلب عفو عن بقية املدة، اعتراض على ترحيل سجني، تردي احلالة الصحية 
يف السجن، انتهاء احملكومية وعدم اإلفراج، 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�ضري:

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، و حرمان 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 

يف عقد العمل، إرغام على تقاعد مبكر، مطالبة بالتأمني الصحي,  طلب إعادة للعمل، منع العامل من السفر إلى بالده.

5- ق�ضائية:

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 يف القضايا، أو اعتراض على حكم، أو طلب 

تعويضات، أو املنع من السفر بسبب حكم قضائي.

6- اأحوال �ضخ�ضية:

هي ما يرد إلى اجلمعية من شكاوى، متعلقة بحقوق شخصية ألحد أفراد األسرة أو تتعلق بالطالق، اخللع، احلضانة ، 
النفقة، التعليق والهجر، نزع والية، حرمان من رؤية األوالد، حرمان من امليراث، عدم االعتراف بالزواج.



7- 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- العنف �ضد الطفل:

هي شكاوى ترد للجمعية منذ عام 1430 هـ وذلك عن أنواع من العنف يتعرض لها أطفال)18 سنة فما دون( من إساءة 
جسدية أو نفسية أو جنسية، أو أطفال حرموا من التعليم و من أوراقهم الثبوتية، أيضاً حرمان الطفل من األم أو من األب 
أو حجزه أو إهماله، باإلضافة إلى قضايا زواج األطفال ويبلغ عن هذا النوع من القضايا على األغلب )أحد أفراد األسرة, 

أقارب الطفل, املدرسة, اجليران, املعارف(.

9- اأخرى:

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

شكاوى طلبات املساعدات املالية، املطالبة بتبني بعض املقترحات، تقدمي استشارات قانونية وشرعية.
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اإح�ضائيات الق�ضايا الواردة للجمعية

اأوًل: اإجمايل  الق�ضايا  الواردة  منذ الإن�ضاء وحتى عام 1435هـ

اإجمايل الق�ضايا الواردة ح�ضب الت�ضنيفات الرئي�ضية 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

11973720442893125306933126131627510940321املجموع

اإجمايل الق�ضايا ح�ضب الت�ضنيفات الرئي�ضية

�ضكل )1(

عنفعمالية�سجناءاإدارية

�أ�سري

 اأحوال

�صخ�صية

 اأحوال

مدنية

 العنف

�ضد الطفل

�أخرى

الف�ضل الأول

15000

12500

10000

7500

5000

2500

0
ق�ضائية



اإجمايل الق�ضايا ح�ضب الأعوام 

 �ضكل )2(

اإجمايل الق�صايا الواردة اإىل اجلمعية ح�صب الفرع امل�صتلم للق�صية 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

177909332552634865412108140013840321املجموع
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اإجمايل الق�ضايا ح�ضب الفرع امل�ضتلم للق�ضية  

�ضكل )3(

اإجمايل الق�صايا الواردة اإىل اجلمعية ح�صب نوع املتقدم والأعوام :

جدول 9/3/1

 النوع
املجموعذكورإناث  العام                       

2678471114عام 1425هـ -2004م
102828513879عام 1426هـ - 2005م
109524803575عام 1427هـ -2006م
126025413801عام 1428هـ -2007م
149530274522عام 1429هـ -2008م
129727044001عام 1430هـ -2009م
313216514783عام 1431هـ -2010م
163130614692عام 1432هـ -2011م
138624273813عام 1433هـ- 2012م
116921343303عام 1434هـ- 2013م
112117172838عام 1435هـ- 2014م

148812544040321املجموع

اإجمايل الق�ضايا الواردة ح�ضب نوع املتقدم

 �ضكل )4(

ذكور

اإناث

مكة الدمامجازانجدةالريا�ض

املكرمة

ع�سري

20000

15000

10000

5000

0



ثانيًا: اإجمايل الق�ضايا الواردة ف عام 1435هـ:

اإجمايل الق�صايا الواردة للجمعية لعام 1435هـ ح�صب الت�صنيف: 

جدول 9/4/1

التصنيف
عنف عماليةسجناءإداريةالعام

أسري
أحوال 
شخصية

أحوال 
مدنية

العنف ضد 
املجموعأخرىقضائيةالطفل

640573193312205383173553042838عام 1435هـ-2014م

اإجمايل الق�ضايا الواردة للجمعية لعام 1435هـ ح�ضب الت�ضنيف 

�ضكل )5(

اإجمايل الق�صايا الواردة للجمعية لعام 1435هـ ح�صب الفرع: 

جدول 9/5/1

الفرع
املجموععسيراملدينة املنورةمكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياضالعام

1330290352222611453001382838عام 1435هـ-2014م

عنفعمالية�سجناءاإدارية

�أ�سري
 اأحوال

�صخ�صية

 اأحوال

مدنية

 العنف �ضد

الطفل

�أخرىق�ضائية
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0
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اإجمايل الق�صايا الواردة للجمعية لعام 1435هـ ح�صب الت�صنيف والفرع:

جدول 9/6/1

الفرع

 التصنيف
 املدينةمكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

املجموععسيراملنورة

283541174018425729640إدارية
29386426418182824573سجناء
172961117255قضائية
68143524842218193عمالية

260283615024146383أحوال مدنية
65242120464520205أحوال شخصية
1172546332284912312العنف األسري

882113508335173العنف ضد الطفل
1393633151044522304أخرى

1330290352222611453001382838املجموع

اإجمايل الق�صايا الواردة للجمعية لعام 1435هـ ح�صب نوع املتقدم والفرع:

جدول 9/7/1

الفرع

النوع
املجموععسيراملدينة املنورةمكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

8061612621373777143941717ذكور

52412990852468157441121إناث

1330290352222611453001382838املجموع

اإجمايل الق�ضايا الواردة للجمعية لعام 1435هـ ح�ضب الفرع

�ضكل )6(

ع�سريالدمامجازانجدةالريا�ض مكة املكرمة
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اإجمايل الق�صايا الواردة للجمعية لعام 1435هـ ح�صب الت�صنيف وال�صهر:

جدول 9/8/1

     التصنيف

الشهر 
عنف عماليةسجناءإدارية

أسري
أحوال 
شخصية

أحوال 
مدنية

العنف 
ضد 
الطفل

املجموعأخرىقضائية

58491543263522927284محرم
536117421937181028285صفر

48531031153318541254ربيع أول
43571726202320532243ربيع ثاني
59592723192913734270جماد أول
69461919103821516243جماد ثاني

57621826144613223261رجب
51441414273910122222شعبان
2721313516021097رمضان
6444252124157329232شوال

71491934145020529291ذي القعدة
4028920122211113156ذي احلجة
640573193312205383173553042838املجموع

اإجمايل الق�صايا الواردة للجمعية لعام 1435هـ ح�صب الفرع امل�صتلم للق�صية وال�صهر:

جدول 9/9/1

  الفرع

الشهر 
مكة اجلوفالدمامجازانجدة الرياض

املكرمة 
املدينة 
املجموع عسيراملنورة 

284-14040242052134محرم 
285-15247221721530صفر 

254-1392831147926ربيع أول 
116193217714326243ربيع ثاني 
1182130174183626270جماد أول
1072322245213011243جماد ثاني

1282340184122016261رجب
99272712472620222شعبان
579126422597رمضان
83133731862430232شوال

1322559238101618291ذي القعدة
59151623310246156ذي احلجة
1330290352222611453001382838املجموع
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ثالثًا: قراءة املتغريات الإح�ضائية لق�ضايا عام 1435هـ مقارنة بالأعوام املا�ضية:

ن�صبة الق�صايا الواردة للجمعية ح�صب الت�صنيف والأعوام:

جدول 3/1/2

            التصنيف
عنف عماليةسجناءإداريةالعام       

أسري
أحوال 
شخصية

أحوال 
مدنية

عنف ضد 
املجموعأخرىقضائيةالطفل 

3%3%3% 2%1%1%7%4%2%عام 1425هـ -2004م
10%19%15% 7%9%9%9%9%7%عام 1426هـ - 2005م
9%9%11% 9%13%10%10%8%8%عام 1427هـ -2006م
9%9%13% 10%9%9%8%9%10%عام 1428هـ -2007م
11%9%15% 11%10%9%13%11%13%عام 1429هـ -2008م
10%9%11%12%7%8%10%9%8%13%عام 1430هـ -2009م
12%9%8%13%11%12%11%13%10%15%عام 1431هـ -2010م
12%10%9%15%14%12%10%14%11%12%عام 1432هـ -2011م
9%9%6%13%8%11%8%8%12%9%عام 1433هـ- 2012م
8%8%5%18%9%8%12%6%11%7%عام 1434هـ 2013 م
7%6%3%28%12%7%10%4%8%5%عام 1435هـ 2014 م

ن�ضبة الق�ضايا الواردة للجمعية ح�ضب الت�ضنيف والأعوام 

�ضكل )7(

32%
30%
28%
26%
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0

عنفعمالية�سجناءاإدارية

�أ�سري

 اأحوال

�صخ�صية

 اأحوال

مدنية

 العنف �ضد

الطفل

�أخرىق�ضائية

عام 1434 هـ - 2013م

عام 1435 هـ - 2014م



قراءة املتغريات الإح�ضائية لعام 1435هـ وفقًا للت�ضنيفات الرئي�ضية للق�ضايا:

وفقاً لقراءة املتغيرات اإلحصائية لعام 1435هـ بشكل عام نالحظ أنه قد شهد تراجعاً يف عدد القضايا املسجلة حيث بلغت 2838 قضية 
بنسبة 7% من إجمالي القضايا الواردة للجمعية منذ التأسيس بنسبة تراجع قدرها 1% عن العام املاضي .
وفيما يتعلق بقراءة املتغيرات اإلحصائية لعام 1435هـ وفقاً للتصنيفات الرئيسية للقضايا فنالحظ التالي:

• بلغت نسبة القضايا اإلدارية املسجلة يف عام 1435هـ 5% من إجمالي القضايا اإلدارية الواردة للجمعية منذ تأسيسها بنسبة تراجع 	
قدرها2% عن العام املاضي.

• بلغت نسبة قضايا السجناء املسجلة يف عام 1435هـ 8% من إجمالي قضايا السجناء الواردة للجمعية منذ تأسيسها بنسبة تراجع 	
قدرها3% عن العام املاضي.

• بلغت نسبة القضايا العمالية املسجلة يف عام 1435هـ 4%من إجمالي القضايا العمالية منذ التأسيس بنسبة تراجع قدرها %2 	
عن العام املاضي.

• بلغت نسبة قضايا العنف األسري املسجلة يف عام 1435هـ 10%من إجمالي قضايا العنف األسري منذ التأسيس بنسبة تراجع 	
قدرها 2% عن العام املاضي.

• بلغت نسبة قضايا األحوال الشخصية املسجلة يف عام 1435هـ 7% من إجمالي قضايا األحوال الشخصية منذ التأسيس بنسبة  	
تراجع قدرها 1% عن العام املاضي.

• بلغت نسبة قضايا األحوال املدنية املسجلة يف عام 1435هـ 12%من إجمالي قضايا األحوال املدنية منذ التأسيس بنسبة  تراجع 	
قدرها 3% عن العام املاضي.

• بلغت نسبة قضايا العنف ضد الطفل املسجلة يف عام 1435هـ  28% من إجمالي قضايا العنف ضد الطفل حيث حققت أعلى 	
نسبة هذا العام .

• بلغت نسبة القضايا القضائية املسجلة يف عام 1435هـ3%من إجمالي القضايا القضائية منذ التأسيس بنسبة  تراجع قدرها %2 	
عن العام املاضي.

• بلغت نسبة القضايا األخرى املسجلة يف عام 1435هـ 6%من إجمالي القضايا األخرى منذ التأسيس بنسبة  تراجع قدرها 2% عن 	
العام املاضي .

ن�صبة الق�صايا الواردة للجمعية ح�صب الفرع والأعوام

جدول  3/2/2 

                 الفرع
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياضالعام

املكرمة
املدينة 
عسيراملنورة 

------4%4%عام 1425هـ -2004م
-----2%21%10%عام 1426هـ -2005م
----7%11%16%7%عام 1427هـ - 2006م
--9%8%9%8%13%9%عام 1428هـ -2007م
--13%23%11%12%11%11%عام 1429هـ -2008م
--15%17%12%14%9%9%عام 1430هـ -2009م
-15%15%12%18%20%7%11%عام 1431هـ -2010م
-20%13%12%15%14%7%12%عام 1432هـ -2011م
-25%15%9%11%6%5%11%عام 1433هـ- 2012م
-19%12%7%10%6%5%9%عام 1434هـ- 2013م
100%21%7%11%6%6%3%7%عام 1435هـ- 2014م

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%املجموع
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وفقًا للمتغريات الإح�ضائية لعام 1434هـ ح�ضب فروع اجلمعية نالحظ التايل:

• سجل املقر الرئيسي للجمعية يف الرياض تراجع يف عدد القضايا الواردة له عام 1435هـ بنسبة 2% عن العام املاضي.	
• سجل فرع املدينة املنورة ارتفاعاً يف عدد القضايا الواردة له يف عام1435هـ بنسبة ارتفاع قدرها 2% عن العام املاضي .	
• سجل فرع جدة تراجع يف عدد القضايا الواردة له بنسبة 2%عن العام املاضي.	
• سجل فرع الدمام تراجع يف عدد القضايا الواردة يف عام 1435هـ بنسبة 4% عن العام املاضي.	
• سجل مكتب مكة املكرمة تراجع يف عدد القضايا الواردة يف عام 1435هـ بنسبة 5% عن العام املاضي.	
• تساوت نسبة القضايا املستلمة يف عام 1435 هـ مع العام 1434هـ يف فرع جازان حيث بلغت %6 .	
• سجل فرع اجلوف ارتفاعاً يف عدد القضايا الواردة له يف عام1435هـ بنسبة ارتفاع قدرها 4% عن العام املاضي .	

ن�صبة الق�صايا الواردة للجمعية يف عام 1434هـ وعام 1435هـ والفرع امل�صتلم للق�صية 

جدول  3/3/2

                الفرع
مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   العام       

 املكرمة
املدينة

عسير املنورة 

-0.7%0.6%0.1%0.9%0.8%1.2%3.9%عام 1434هـ- 2013م

0.3%0.7%0.4%0.2%0.6%0.9%0.7%3.3%عام 1435هـ- 2014م

• تصدر املقر الرئيسي الرياض يف  نسبة إجمالي القضايا املستلمة يف عام 1435هـ باختالف أنواعها حيث بلغت نسبتها%3.3 , 	
بينما سجل انخفاضاً بنسبة 0.64% عن العام 1434هـ.

• سجل فرع جدة انخفاضاً يف نسبة إجمالي القضايا املستلمة يف عام 1435هـ بنسبة 0.7%, بينما سجل انخفاضاً بنسبة %0.44 	
عن العام 1434هـ.

• محققة بذلك 	 سجل فرع جازان ارتفاعاً يف نسبة إجمالي القضايا املستلمة يف عام 1435هـ حيث بلغت نسبة القضايا  %0.9 , 
ارتفاعاً عن العام 1434هـ بنسبة %0.3.

• سجل فرع الدمام انخفاضاً يف نسبة إجمالي القضايا املستلمة يف عام 1435هـ بنسبة %0.6,	
• بينما سجل انخفاضاً بنسبة 0.3% عن العام 1434هـ.	
• سجل فرع اجلوف  ارتفاعاً يف نسبة إجمالي القضايا املستلمة يف عام 1435هـ حيث بلغت نسبة القضايا  0.2% , محققة بذلك 	

ارتفاعاً عن العام 1434هـ بنسبة %0.5.
• سجل مكتب مكة املكرمة انخفاضاً يف نسبة إجمالي القضايا املستلمة يف عام 1435هـ بنسبة 0.4% ,بينما سجل انخفاضاً بنسبة 	

0.2% عن العام 1434هـ .
• محققة 	 سجل فرع املدينة املنورة ارتفاعاً يف نسبة إجمالي القضايا املستلمة يف عام 1435هـ حيث بلغت نسبة القضايا %0.7 , 

بذلك ارتفاعاً عن العام 1434هـ بنسبة %0.09.
• سجل فرع عسير يف نسبة إجمالي القضايا املستلمة0.3% , حيث مت افتتاح الفرع يف شهر ربيع الثاني يف هذا العام 1435هـ.	
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الق�سايا الواردة للجمعية ح�سب الت�سنيفات الرئي�سية لعام 1435هـ:

اأوًل: الق�سايا الإداريــــــــة:

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

جدول 5/1/3

             الفرع
املدينة مكة املكرمة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض  النوع  

املجموع عسيراملنورة 

193361033014314022469ذكر
90181410411177171أنثى

283541174018425729640املجموع

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

جدول 5/2/3

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

22342923618415126529سعودية
6431000115مينية

6210001010مصرية
10010001113سورية

400000105سودانية
130000015فلسطينية

400100005أردنية
200000002باكستانية
000100001لبنانية
200000103مغربية

110000002صومالية
100000001أفغانية
100100002عراقية
100000001قطرية

الف�صل الثاين



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

010000001تونسية
000001102نيجيرية
100000001غينية

110000002سيرالنكية
100000001أمريكية
100000001فلبينية
101000002أرتيرية
200000002كندية
100000001مالية

130190001033غير محددة 
283541174018425729640املجموع

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

جدول 5/3/3

              الفرع
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة  

املكرمة
املدينة 
املجموععسيراملنورة 

1480000000148الرياض
80040000048الدمام
800000008القصيم
900000009الباحة
16011600000132جازان
510000006جنران
310000002960عسير

22531004200118مكة املكرمة
30000056059املدينة املنورة

9000300012حائل
5000500010تبوك

17000200019احلدود الشمالية
100080009اجلوف

100000102خارج اململكة
283541174018425729640املجموع
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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

                                                 اجلهة
مكة اجلوف الدمامجازان جدة الرياض      الفرع

املكرمة 
املدينة 
املجموع عسيراملنورة 

وزارة الشؤون 
البلدية والقروية

100000102ديوان وزارة الشؤون البلدية والقروية

10340227129أمانات املناطق

12361151534البلديات

2050001210جلنة إزالة التعديات و مراقبة األراضي

وزارة التربية والتعليم
103151442342ديوان وزارة التربية والتعليم

12001001014مدارس حكومية

000000022املؤسسة العامة  للتدريب التقني واملهني       

وزارة الداخلية

11813000023ديوان وزارة الداخلية

11191230027أمارات املناطق

4220021011هيئة التحقيق واإلدعاء العام

300000003إدارة الترحيل 

6462026228املديرية العامة للشرطة 

14742002029املديرية العامة للجوازات

201000014املديرية العامة حلرس احلدود

021000205محافظات املناطق

420000208إدارة الوافدين

211010005املديرية العامة للدفاع املدني

211200118األحوال املدنية

301000004قوات االمن

001000102املديرية العامة للسجون

302000016املديرية العامة ملكافحة املخدرات

000004206احلقوق املدنية

211101039اإلدارة العامة للمرور

520000108املباحث العامة

100001103البحث اجلنائي 

وزارة التعليم العالي
9120011014ديوان وزارة التعليم العالي

000000011املركز الوطني للقياس والتقومي

وزارة الصحة

10112114121ديوان وزارة الصحة

35538036060املستشفيات احلكومية

100000001هيئة السعودية التخصصات الطبية

231231203053املديرية العامة للشؤون الصحية



                                                 اجلهة
مكة اجلوف الدمامجازان جدة الرياض      الفرع

املكرمة 
املدينة 
املجموع عسيراملنورة 

وزارة املياه والكهرباء
101000103ديوان وزارة املياه والكهرباء

000000101املديرية العامة للمياه

وزارة الدفاع 

001000113ديوان وزارة الدفاع 

200000002القوات البرية

100000001القوات اخلاصة

100000001القوات البحرية

100100002القوات اجلوية

300000003القطاع العسكري

100100002قاعدة امللك عبد العزيز اجلوية

وزارة العدل
200000002ديوان وزارة العدل

12014100018احملكمة العامة

004000105ديوان وزارة املاليةوزارة املالية
300000003شركة االتصاالت السعودية
101004017الشركة  السعودية للكهرباء

وزارة الشؤون االجتماعية

200000013دار الرعاية االجتماعية

210101005ديوان وزارة الشؤون االجتماعية

111000003مركز التأهيل الشامل للمعاقني

2072021115الضمان االجتماعي

510010209الرئاسة العامة لهيئة األمر  باملعروف والنهي عن املنكر
9122221019مؤسسة النقد العربي السعودي

011100104املؤسسة العامة للـتأمينات االجتماعية

400000004املؤسسة العامة للتقاعد

وزارة العمل
400101006مكتب العمل

الهيئة العليا لتسوسة اخلالفات 
200000002العمالية

200000024ديوان وزارة التجارة والصناعةوزارة التجارة والصناعة

100000001ديوان وزارة الزراعةوزارة الزراعة

وزارة اخلارجية
100000001ديوان وزارة اخلارجية

100000001السفارة السعودية باليمن 

وزارة الشؤون اإلسالمية 
واألوقاف والدعوة واإلرشاد

ديوان وزارة الشؤون اإلسالمية 
401001006واألوقاف

7002001010ديوان وزارة  اخلدمة املدنية
100000001ديوان وزارة الثقافة و اإلعالموزارة الثقافة و اإلعالم

002000002ديوان وزارة النقلوزارة النقل

001000001ديوان وزارة احلرس الوطني وزارةاحلرس الوطني
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                                                 اجلهة
مكة اجلوف الدمامجازان جدة الرياض      الفرع

املكرمة 
املدينة 
املجموع عسيراملنورة 

200000002ديوان املظالم

000001102صندوق تنمية املوارد البشرية

وزارةاإلسكان
004000004ديوان وزارة االسكان

010011003صندوق التنمية العقارية

100000001اخلطوط اجلوية العربية السعوديةالهيئة العامة للطيران املدني

سفارات دول 

100000001السفارة األمريكية

100000001السفارة الكندية

200000002السفارة السيرالنكية

200000002السفارة الفلبينية

283541174018425729640املجموع

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

جدول 5/5/3

                  الفرع
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض      تصنيف القضية    

املكرمة
املدينة 
املجموععسيراملنورة 

481632241461123طلب إعادة نظر

527381049145139اعتراض على قرار

202000105تعديل الوضع الوظيفي

17331203231مطالبة مستحقات مالية لدى اإلدارة
جتاوز أو تعدي من بعض اجلهات 

50111640678102اإلدارية

218123157360طول مدة اإلجراءات

2101032110مطالبة بتنفيذ حكم قضائي

500000207فصل تعسفي

401300008بطالة

3210020513اعتداء على ممتلكات

10162011021طلب تعويضات



                  الفرع
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض      تصنيف القضية    

املكرمة
املدينة 
املجموععسيراملنورة 

412000018طلب إعادة للوظيفة

20011300126طلب نقل

9123215023أخطاء طبية

100210004منع من السفر بسبب قرار إداري

17004101225عنف او إهمال

500000106نقل تعسفي

321000107تلوث بيئي

000000303مالحقة غير نظامية

9103012016ترحيل إجباري

100100002فصل بسبب تهمة

000000101أضرار السيول 

283541174018425729640املجموع

*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 جدة الرياض      النوع

املكرمة 
املدينة 
املجموع عسيراملنورة 

22779355711112522467ذكر

667777732106أنثى

29386426418182824573املجموع
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2. ح�سب اجلن�سية والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/2/4

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

22264276014102119437سعودية

17332011229مينية

13401232025مصرية

9400100014سورية

210000014سودانية

6500000011فلسطينية

200000002أردنية

200100115باكستانية

110001104أثيوبية

100000001لبنانية

010000001مغربية

110000002بنجالدشية

210000003أفغانية

100010002بحرينية

000001102موريتانية

000000101نيجيرية

100000001تشادية

010000001أمريكية

000001001فرنسية

100000001أرتيرية

000001001برماوية

120120000125غير محددة 

29386426418182824573املجموع
 



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

جدول 5/3/4

الفرع
املجموععسيراملدينة املنورة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياضاملنطقة

1510000010152الرياض
270064000091الدمام
14000000014القصيم
100000012الباحة
140420000056جازان
600000006جنران
340000002357عسير

23860001800127مكة املكرمة
40000027031املدينة املنورة

000000000حائل
300030006تبوك

9000400013احلدود الشمالية
50001100016اجلوف

200000002خارج اململكة
29386426418182824573املجموع

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 جدة الرياضاجلهة             

املكرمة 
املدينة 
املجموع عسيراملنورة 

وزارة الداخلية 
واجلهات التابعة لها

13100000014وزارة الداخلية
1073017121010714207املديرية العامة للسجون
221000207املديرية العامة للجوازات

13170000021إدارة الوافدين
400001005البحث اجلنائي
29422460132125املباحث العامة

0040200612اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات
19686057253الشرط

000010102حرس احلدود
000011204دار املالحظة 

1024304060119هيئة التحقيق واإلدعاء العام
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                 الفرع
مكة اجلوف الدمام جازان جدة الرياضاجلهة             

املكرمة 
املدينة 
املجموع عسيراملنورة 

200000002سجون دولة العراق

100000001سجون دولة سوريا
100000001سجون دولة السودان 

29386426418182824573املجموع 

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

جدول 5/5/4

                الفرع
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض     تصنيف القضية

املكرمة
املدينة 
املجموععسيراملنورة 

26853013248التظلم من عدم احملاكمة
1714826361311815328مطالبة بإطالق السراح

71037011130إنتهاء احملكومية ولم يطلق سراحه
23405235042سوء معاملة و تعدي و جتاوز لألنظمة داخل  السجن

3312002011طلب عفو عن بقية املدة
7632013123ضعف الرعاية  الصحية لدى  السجن

11011201016منع الزيارة
211001106اعتراض على ترحيل سجني
500000027طلب نقل إلى سجن آخر

410000005طلب ترحيل
240100108ضغط معنوي على السجني

22127103339اعتراض على قرار 
10000000010متعثرين من سداد الديون 

29386426418182824573املجموع

ثالثًا: العنف الأ�سري:

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

جدول 5/1/5

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

141138025144ذكر
1032433252264411268أنثى

1172546332284912312املجموع



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

جدول 5/2/5

الفرع
مكة اجلوف الدمام جازان جدة الرياضاجلنسية

املكرمة 
املدينة 
املجموع عسيراملنورة 

1001942302254311272سعودية
3430022115مينية

100000001مصرية
300200106سورية

000000101سودانية
100000001فلسطينية

200000002أردنية
200001104باكستانية
010000001مغربية

010000001صومالية
100000001تركستانية
000100001بحرينية
100000001عمانية
000000101أمريكية

100000001أندونيسية
201000003غير محددة 

1172546332284912312املجموع

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

جدول 5/3/5

          الفرع
مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض     املنطقة        

 املكرمة
املدينة

املجموععسير املنورة 

97001000098الرياض

20032000034الدمام

300000003القصيم

000000000الباحة

20460000149جازان
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          الفرع
املجموععسيراملدينة املنورة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض     املنطقة        

000000000جنران
30000001114عسير

525000280058مكة املكرمة
00000049049املدينة املنورة

000000000حائل
300010004تبوك

200000002احلدود الشمالية
000010001اجلوف

000000000خارج اململكة
1172546332284912312املجموع

4. ح�سب اجلهة املتظلم منها 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 

012000205أم

255117127159أب

7111000010ابن

11254144233أخ

100102004عم

12346034335األسرة

379171009236111زوج

11020001014زوجة

000102003زوجة األب

610100008أهل الزوج

5332066025طليق

201000205أهل الزوجة 

1172546332284912312املجموع



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

جدول 5/5/5

               الفرع
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض       تصنيف القضية

املكرمة
املدينة 
املجموععسيراملنورة 

901135242254310240عنف بدني ونفسي

201100015حرمان من التعليم

7411000013عنف ناجت عن إدمان

2212021010حرمان من الزواج

120100004حترش جنسي

1510002110طلب إيواء

300000003اتهام وقذف

6151010014حرمان من األم

حرمان من الراتب أو تعدي على 
201100004ممتلكات

200000103حرمان من العمل

101200206هروب 

1172546332284912312املجموع

رابعًا: الق�سايا العمالية:

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

جدول 5/1/6

الفرع
مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياضالنوع

 املكرمة
املدينة 
املجموععسيراملنورة

6173522741615152ذكر

7702106323أنثى

68143524842218193املجموع
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2. ح�سب اجلن�سية والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/2/6

       الفرع 
مكةاجلوف الدمام جازان جدة الرياض       اجلنسية

 املكرمة 
املدينة

املجموع عسير املنورة 

12346126438سعودية

35122006331مينية

22155624651مصرية

610100019سورية

4043000011هندية

5121001111سودانية

100000001فلسطينية

310000004أردنية

2164001014باكستانية

110000013أثيوبية

100000001لبنانية

200000204مغربية

001000001بنجالدشية

200000002عراقية

000100001نيبالية

100100013فلبينية

100000001كينية

000010102أندونيسية

000000101غامبية

201000014غير محددة 

68143524842218193املجموع



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

58000000058الرياض
20024000026الدمام
200000002القصيم
000000000الباحة
00350000035جازان
000000000جنران
10000001819عسير

21400040020مكة املكرمة
20000022024املدينة املنورة

000000000حائل
000010001تبوك

000000000احلدود الشمالية
000070007اجلوف

100000001خارج اململكة
68143524842218193املجموع

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
املجموععسيراملدينة املنورة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض     اجلهة

4483017121910131الكفالء ) أفراد(
13344122736شركات أهلية

100000012مدارس اهلية  
100000001بنوك سعودية

200000002مكاتب االستقدام 
1002601010الهيئة العليا لتسوية اخلالفات العمالية

6311000011املديرية العامة للجوازات
68143524842218193املجموع
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5. ح�سب الت�سنيف والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/5/6

                             الفرع 
املجموععسيراملدينة املنورة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض     تصنيف القضية

154221081111081مطالبة العامل بحقوقه املالية

25432016243طلب نقل الكفالة

101301118فصل تعسفي

601100109منع العامل من السفر إلى بالده

7101003012ضغط معنوي على العامل

010000023* حرمان العامل من أوراقه الثبوتية

8003010113اعتراض على قرار

001000001مطالبة بالتأمني الصحي

200000002إجبار على عمل

300100015ترحيل إجباري

001100013طلب إعادة للعمل

034100008طلب إعادة نظر 

112100005طول مدة اإلجراءات 

68143524842218193املجموع

* 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 الرياضالنوع

املكرمة 
املدينة 
املجموععسيراملنورة 

10194075238       ذكر

7102142017      أنثى

172961117255     املجموع

2. ح�سب اجلن�سية والفرع امل�ستلم للق�سية 
جدول 5/2/7

         الفرع
املجموععسيراملدينة املنورة مكة املكرمة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض    اجلنسية

151831104244سعودية

001000001مينية

000201104مصرية

110100003سورية

100000001فلسطينية

000000202أفغانية

172961117255املجموع
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3. ح�سب املنطقة التي ينتمي اإليها �ساحب ال�سكوى اأو التي يقطن بها والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/3/7

             الفرع
املجموععسيراملدينة املنورة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة

10000000010الرياض
010600007الدمام
300000003القصيم
000000000الباحة
2080000010جازان
000000000جنران
001000023عسير

01000110012مكة املكرمة
100000708املدينة املنورة

000000000حائل
100010002تبوك

000000000احلدود الشمالية
000000000اجلوف

000000000خارج اململكة
172961117255املجموع

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 اجلوفالدمامجازانجدةالرياضاجلهة

املكرمة
املدينة
املجموععسير املنورة

172841117252القضاء

001100002القاضي

000100001ديوان املظالم

172961117255املجموع



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

جدول 5/5/7

الفرع
املجموععسيراملدينة املنورة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياضتصنيف القضية

8045042124اعتراض على حكم
100005118طلب إعادة النظر
001000001طلب تعويضات

6231123018طول مدة اإلجراءات
201000104سوء معاملة من القاضي

172961117255املجموع

�ساد�سًا: ق�سايا الأحوال ال�سخ�سية:

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

جدول 5/1/8

الفرع
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياضالنوع

املكرمة
املدينة
املجموععسير املنورة

13341039538ذكر

52211719433615167أنثى

65242120464520205املجموع

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

جدول 5/2/8 

               الفرع
مكةاجلوف الدمام جازان جدة الرياض     اجلنسية

 املكرمة 
املدينة

املجموععسير املنورة 

58191918453918180سعودية

100001013مينية

010000102مصرية
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               الفرع
مكة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض     اجلنسية

املكرمة 
املدينة 
املجموععسيراملنورة 

310100117سورية

010000001سودانية

100000102فلسطينية

100100002أردنية

010000001مغربية

001000001صومالية

000000101تركستانية

000000202موريتانية

100000001تونسية

011000002غير محددة 

65242120464520205املجموع

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

جدول 5/3/8

                الفرع
مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض    املنطقة

 املكرمة
املدينة

املجموععسير املنورة 

46000001047الرياض

10019000020الدمام

200000002القصيم

100000001الباحة

00210000021جازان

000000000جنران

30000002023عسير



                الفرع
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض    املنطقة

املكرمة
املدينة 
املجموععسيراملنورة 

52400060035مكة املكرمة

10000044045املدينة املنورة

000000000حائل

300000003تبوك

100000001احلدود الشمالية

000040004اجلوف

200100003خارج اململكة

65242120464520205املجموع

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

جدول 5/4/8

             الفرع
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض      اجلهة

املكرمة
املدينة

املجموععسير املنورة 

24111163012774زوج

330001007زوجة

244381419770طليق

6021011314طليقة

112300108أب

031100229أخ

000100012جد

000000101عم 

200000507أهل الزوجة

310000004أهل الزوج

212000106ابن الزوج

000000303األسرة

65242120464520205املجموع
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5. ق�سايا الأحوال ال�سخ�سية ح�سب الت�سنيف والفرع امل�ستلم للق�سية

جدول 5/5/8

الفرع
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياضتصنيف القضية

املكرمة
املدينة 
املجموععسيراملنورة

11453015231نفقة

13419345544ح�ضانة

298841119878حرمان من روؤية االأوالد

4333005321طالق

220000105نزع والية

012100419حرمان من املرياث

6110004113تعليق وهجر

011000204عدم االعرتاف بالزواج ومطالبة بالطالق

65242120464520205املجموع

�سابعًا: ق�سايا الأحوال املدنية:

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

جدول 5/1/9

الفرع
املدينة مكة املكرمة اجلوف الدمام جازان جدة الرياضالنوع

املجموععسيراملنورة 

174832201144235ذكر

8620413013102148أنثى

260283615024146383املجموع

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

جدول 5/2/9

         الفرع
املجموععسيراملدينة املنورة مكة املكرمة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض    اجلنسية

1271791001982192سعودية

122002018مينية

200001003مصرية

310000105سورية

010000001سودانية



         الفرع
املجموععسيراملدينة املنورة مكة املكرمة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض    اجلنسية

010000001فلسطينية
200000002أردنية

210000003باكستانية
200000002أثيوبية
000000011لبنانية
100100002مغربية

010000001صومالية
100000001بنجالدشية

000100001عراقية
100000001بحرينية
110000204نيجيرية
100000001فلبينية
100000001أرتيرية

000001001أندونيسية
000000101تركية

11532530122151غير محددة 
260283615024146383املجموع

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

جدول 5/3/9

      الفرع
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض     املنطقة

املكرمة
املدينة 
املجموععسيراملنورة 

1280000000128الرياض
60015000021الدمام
700000007القصيم
000000000الباحة
530360000089جازان
300000003جنران
142800000648عسير



47

      الفرع
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض     املنطقة

املكرمة
املدينة 
املجموععسيراملنورة 

280000240052مكة املكرمة
00000014014املدينة املنورة

000000000حائل
400000004تبوك

16000000016احلدود الشمالية
000000000اجلوف

100000001خارج اململكة
260283615024146383املجموع

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

جدول 5/4/9

             الفرع 
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض     اجلهة

املكرمة
املدينة 
املجموععسيراملنورة 

2121235901545292األحوال املدنية
28310021035وزارة الداخلية

5502013117زوج
4701050017طليق
200000002عم 
200000204أخ

300000003أبن الزوج
4103014013أب

260283615024146383املجموع

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

جدول 5/5/9

            الفرع 
املجموععسيراملدينة املنورة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   تصنيف القضية

81166070240طلب جنسية
2282588015134301أوراق ثبوتية

6111001010طلب استرداد اجلنسية
700000007اعتراض على قرار 
111001004طلب إعادة نظر 

100100010021طول مدة اإلجراءات 
260283615024146383املجموع



ثامنًا: ق�سايا العنف �سد الطفل:

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

جدول 5/1/10

الفرع
مكة اجلوف الدمامجازان جدة الرياضالنوع

املكرمة 
املدينة 
املنورة 

املدينة 
املجموع املنورة 

325210416363ذكر

561611404172110أنثى

882113508335173املجموع

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

جدول 5/2/10

                الفرع 
مكة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض     اجلنسية

املكرمة 
املدينة 
املجموع عسيراملنورة 

791613508305156سعودية

120000104مينية

200000002سورية

110000002فلسطينية

210000003أردنية

100000001عراقية

100000001بحرينية

000000101موريتانية

110000103غير محددة 

882113508335173املجموع
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3- ح�سب املنطقة التي ينتمي اإليها �ساحب ال�سكوى اأو التي يقطن بها والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/3/10

             الفرع
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض    املنطقة 

املكرمة
املدينة 
املجموع عسيراملنورة 

46000000046الرياض
11005000016الدمام
000000000القصيم
000000000الباحة
50130000018جازان
000000000جنران
6000000511عسير

112100082042مكة املكرمة
10000031032املدينة املنورة

000000000حائل
200000002تبوك

400000004احلدود الشمالية
000000000اجلوف

200000002خارج اململكة
882113508335173املجموع

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
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض     اجلهة

املكرمة
املدينة

املجموع عسير املنورة 

561010505210107أب
5210023013أم
001000001أخ

420000006زوجة أب 
9100002012األسرة

200000103عم
6210014115مدرسة 

200000002مستشفيات
210000003دار الرعاية  

130000048املعلم 
100000203اجلد

882113508335173املجموع



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

جدول 5/5/10

     الفرع 
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياضتصنيف القضية

املكرمة
املدينة

املجموع عسير املنورة 

4110310522385إساءة جسدية 
7220010113إساءة نفسية 
9312011118إساءة جنسية 

7311003015حرمان من التعليم 
8221016020حرمان من األوراق الثبوتية 

502000007حرمان من األم
200000002حرمان من األب 

610000108إهمال 
302000005زواج قاصرات

882113508335173املجموع

تا�سعًا: ق�سايا اأخــــرى:

1. ق�سايا اأخرى ح�سب النوع والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/1/11

الفرع
مكة اجلوف الدمام جازان جدة الرياضالنوع

املكرمة 
املدينة 
املجموع عسير املنورة 

82212912542320196ذكر
57154350222108أنثى

1393633151044522304املجموع

2. ق�سايا اأخرى ح�سب اجلن�سية والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/2/11

الفرع
مكة اجلوف الدمام جازان جدة الرياضاجلنسية

املكرمة 
املدينة 
املنورة 

املدينة 
املجموع املنورة 

125253113933617259سعودية
310000004مينية

210010217مصرية
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        الفرع
املجموع عسيراملدينة املنورة مكة املكرمة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض    اجلنسية

100000315سورية
001100013هندية

020000002سودانية
020100003فلسطينية

010000001أردنية
011000103باكستانية
010000001صومالية

010001002بنجالدشية
200000204نيجيرية

100000012سيرالنكية
000000101مالية

110000002جيبوتية
100000001أندونيسية

300000014غير محددة 
1393633151044522304املجموع

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

جدول5/3/11

             الفرع
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض       املنطقة

املكرمة
املدينة

املجموع عسير املنورة 

84000000084الرياض
61015000022الدمام
700000007القصيم
000000000الباحة
50320000037جازان
100000001جنران
100100002233عسير

123500041052مكة املكرمة
10000044045املدينة املنورة



             الفرع
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض       املنطقة

املكرمة
املدينة 
املجموع عسيراملنورة 

000000000حائل

400050009تبوك

8000200010احلدود الشمالية

000030003اجلوف

100000001خارج اململكة

1393633151044522304املجموع

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

جدول 5/4/11

               الفرع 
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض      اجلهة

املكرمة
املدينة

املجموع عسير املنورة 

63136761257128أخرى
52118322186102أفراد

136103111540شركات أهلية
5182100421بنوك سعودية

010000001مكتب استقدام 
6410001012مستشفيات

1393633151044522304املجموع

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

جدول 5/5/11

           الفرع
مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض     تصنيف القضية

 املكرمة
املدينة

املجموع عسير املنورة 

557424013287طلب مساعدات مالية

35163633171093منازعات بني أفراد أو شركات

200100115مطالبة بتبني بعض املقترحات
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           الفرع
مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   تصنيف القضية

 املكرمة
املدينة

املجموع عسير املنورة 

32131010121تقدمي استشارات قانونية وشرعية

23161101538اعتراض على قرار 

116101002030طلب إعادة نظر

3261100316طلب تعويضات 

320000005أخطاء طبية 

403001109طول مدة اإلجراءات

1393633151044522304املجموع
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زيارات الوفود 

اأوًل: زيارات الوفود للجمعية:

تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد :سفير حقوق اإلنسان الهولندي1

السيد/ ليونال فير
وزير حقوق اإلنسان بوزارة اخلارجية الهولندية 

السيد/ الورنس ويستهوف
سفير مملكة هولندا لدى اململكة العربية السعودية 

السيد/ ويليم فان روسم
مستشار ونائب البعثة 

السيدة/ رنا أباوي
مسؤولة السياسات يف إدارة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

امل�صتقبلون :

د/ مفلح القحطاني, د/صالح اخلثالن, أ/خالد الفاخري, أ/أحمد احملمود 
 أ/محمد بن ناصرالسعيد

 من هيئة حقوق اإلنسان
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة :

التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها ومساهمتها يف نشر  ■
الثقافة احلقوقية.

مناقشة التقدم يف مجال حقوق اإلنسان يف اململكة وخصوصاً حقوق املرأة والطفل.  ■
احلديث عن التطور الذي شهدته اململكة يف مجال تنظيم أوضاع العمالة الوافدة  حيث  ■

صدرت مؤخراً الئحة تنظيم أوضاع العمالة املنزلية .
شرح دور اجلمعية يف حمالت التصحيح على أوضاع العمالة ومطالبة بعض السفارات  ■

املوقف  سالمة  من  والتأكد  الترحيل  إجراءات  بعض  إنهاء  سرعة  يف  باملساعدة 
احلقوقي.

متابعة  ■ العام من  واإلدعاء  التحقيق  األمنيني ومتكني هيئة  السجناء  التطرق ملوضوع 
التحقيق معهم وتيسيير التواصل بينهم وبني أسرهم من خالل البوابة اإللكترونية.

 مناقشة  املوقف الهولندي من انتهاكات حقوق اإلنسان التي حتدث يف سوريا حالياً. ■
التأكيد على أهمية تبادل وجهات النظر حول األمور املتعلقة بحقوق اإلنسان بشكل  ■

عام .
متت الزيارة يف مقر اجلمعية بالريا�ض بتاريخ1435/1/10هـ املوافق2013/11/13م



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد :وفد من اللجنة الفرعية باإلحتاد األوروبي 2

السيدة/ باربرا لوشبيلر 
رئيسة اللجنة الفرعية باإلحتاد األوروبي

الدكتور/  يورك فويان
مستشار يف مندوبية االحتاد األوروبي

امل�صتقبلون :

العزيز  الفريق م/ عبد  الفاخري,  أ/ خالد  العجالن,  نورة  د/   , القحطاني  د/ مفلح 
الهنيدي, د/ إبراهيم  السليمان , أ/ أحمد احملمود

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة :

الثقافة  ■ نشر  يف  ومساهمتها  ورؤيتها  وأهدافها  ونشاطاتها  باجلمعية  التعريف 
احلقوقية .

مت التطرق إلى عدد من املوضوعات منها: ■
• تنظيـــم أوضـــاع العمالة الوافـــدة واجلهـــود املبذولة من أجل تســـهيل إجراءات 	

عودتهم لبالدهم بعد انتهاء الفترة التصحيحية.
• التقدم امللحوظ الذي شهدته اململكة يف مجال حقوق اإلنسان.	
• وأنها حتت 	 اململكة  األهلية يف  واملؤسسات  اجلمعيات  قانون  مناقشة مشروع 

الدراسة لدى اجلهات املعنية وبانتظار صدورها.
• واإلجراءات 	 صدور األنظمة اإلجرائية الثالثة وهي: نظام املرافعات الشرعية, 

واملرافعات أمام ديوان املظالم وما تشكله من نقلة نوعية يف تعزيز  اجلزائية , 
وحماية حقوق اإلنسان يف اململكة.

• التقدم امللحوظ يف معاجلة قضايا السجناء األمنيني واحملافظة على حقوقهم.	
التأكيد على أهمية تبادل وجهات النظر حول األمور املتعلقة بحقوق اإلنسان بشكل  ■

عام.
متت الزيارة يف مقر اجلمعية بالريا�ض بتاريخ1435/1/22هـ املوافق2013/11/25م

رئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 3
بدولة قطر 

اأع�صاء الوفد :

د/ علي صميخ املري 
رئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بدولة قطر.

أ/ سلطان اجلفالي 
األمني العام املساعد للجنة 

امل�صتقبلون :

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

اإلهتمامات  ■ عن  واحلديث  اخلليجية  احلقوقية  اجلهات  من  املبذولة  اجلهود 
احلقوقية وتعميق مفهوم حقوق اإلنسان .

التواصل مع املنظمات احلقوقية الدولية حلماية مصالح املجتمعات اخلليجية . ■
وتبادل  ■ احلقوقي  املجال  يف  بينهم  فيما  التعاون  مواصلة  على  الطرفني  اتفاق 

املعلومات والزيارات .
أهمية تبادل وجهات النظر حول األمور املتعلقة بحقوق اإلنسان بشكل عام . ■

متت الزيارة يف مقر اجلمعية بالريا�ض بتاريخ 1435/1/27هـ املوافق2013/12/1م
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وفد رؤساء األجهزة احلكومية املعنية 4
بحقوق اإلنسان بدول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربي

اأع�صاء الوفد :

أ/ محمد آل ثاني
مساعد مدير مكتب حقوق اإلنسان وزارة اخلارجية يف قطر 

أ/ خليفة آل خليفة 
مدير التنسيق واملتابعة وزارة حقوق اإلنسان يف البحرين

أ/ مبارك احلمادي
وزارة اخلارجية يف اإلمارات – إدارة حقوق اإلنسان

أ/ سعيد اجلروان 
وزارة اخلارجية يف اإلمارات – إدارة حقوق اإلنسان

الرائد / عبد الرحمن الظاهري
وزارة الداخلية يف اإلمارات – إدارة حقوق اإلنسان 

أ/ عبد اهلل الكعبي 
وزارة الداخلية يف اإلمارات – إدارة حقوق اإلنسان 

املستشار/ عمر الكندري
وزارة اخلارجية يف الكويت – اإلدارة القانونية

املستشار/ طالل املطيري
وزارة اخلارجية يف الكويت – إدارة املتابعة والتنسيق

أ/ عبد اهلل العمادي 
سكرتير أول يف وزارة اخلارجية بدولة قطر 

د/ عبد الكرمي الكراني 
مستشار بحقوق االنسان يف وزارة الداخلية بالسعودية

امل�صتقبلون :

د/ مفلح القحطاني , د/ عبد اجلليل السيف , أ/ خالد الفاخري , أ/ أحمد احملمود 
, د/ إبراهيم السليمان , أ/ ثريا شيخ 

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة :

التعريف باجلمعية وآلية عملها وأنشطتها واملهام التي تقوم بها . ■
تطرق الرئيس إلى ضرورة أن يكون هناك موقف خليجي موحد من قبل اجلهات  ■

انتقادات يف مجال  دول اخلليج من  ما يصدر ضد  دول اخلليج جتاه  املعنية يف 
حقوق اإلنسان وأكد على أهمية هذا املوقف . 

متت الزيارة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1435/1/30هـ املوافق2013/12/3م



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

طالبات قسم احلقوق ) نادي القانون ( 5
بجامعة امللك سعود 

اأع�صاء الوفد :

أ/ فوزية دريس 
معيدة قسم القانون

مجموعة من طالبات قسم احلقوق 
امل�صتقبلون :

أ/ اعتماد السنيدي , أ/ سفانة جبرتي 
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة :

التعريف باجلمعية ومدى استقالليتها وأهدافها التي تسعى لتحقيقها . ■
واإلجراءات  ■ االنتهاك  من  احلقوق  حلماية  الوقائية  اجلمعية  إجراءات  إيضاح 

الالحقة على وقوع االنتهاك .
شرح آلية تصنيف الشكاوى وطرح مثال على كل تصنيف . ■
الصادرة  ■ لألنظمة  والتطرق  املرأة  بحقوق  املتعلقة  املوضوعات  من  عدد  مناقشة 

مؤخراً بشأنها .
اإلجابة على استفسارات الطالبات . ■

متت الزيارة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1435/2/14هـ املوافق2013/12/17م

اأع�صاء الوفد :وفد من سفارة ووزارة اخلارجية األثيوبية6

السفير/ محمد حسن 
سفير جمهورية أثيوبيا الفدرالية 

ومدير إدارة  ورئيس إدارة شئون الشرق األوسط ,  السفير األثيوبي لدى دولة قطر , 
املغتربني بوزارة اخلارجية األثيوبية 

امل�صتقبلون :

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

تبادل وجهات النظر حول ما ترتب على تصحيح أوضاع العمالة الوافدة . ■
زيارة أماكن إيواء العمالة التي لم تصحح أوضاعها ومتكينهم من حقوقهم .  ■
املهن  ■ على  مدربة  غير  العمالة  بعض  أن  حيث  األثيوبية  العمالة  بتأهيل  املطالبة 

املستقدمة من أجلها .
املهني  ■ للتدريب  مبراكز  قامت  األثيوبية  احلكومة  أن  السفير  سعادة  من  التأكد 

للعمالة القادمة للمملكة .
توفير األوراق الثبوتية للمرحلني ومعاقبة املخطئ . ■
العمالة النظامية  ■ العمالة األثيوبية وإنكار  تضخيم وسائل اإلعالم بتشويه سمعة 

وتوضيح أن ما يحدث هو ليس إال تصرفات فردية .
عدد  ■ عن  املعلومات  وتوفير  احلاالت  مبتابعة  اجلمعية  قبل  من  املساعدة  تقدمي 

املوقوفني من العمالة األثيوبية .
احلديث عن حق اململكة السيادي يف تنظيم من يقيم على أراضيها بحيث تكون  ■

إقامتهم نظامية .
متت الزيارة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1435/2/20هـ املوافق2013/12/23م
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اأع�صاء الوفد :عمادة شؤون الطالب باجلامعة اإلسالمية 7

مجموعة من طالب اجلامعة اإلسالمية 
امل�صتقبلون :

أ/ شرف القرايف , أ/ محمد الرحيلي , أ/ عادل حملي , أ/ عبد الرحمن اجلهني 
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة :

التعريف باجلمعية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وأنشطتها . ■
شرح آلية استقبال القضايا والشكاوى ومتابعتها مع اجلهات املعنية  . ■
الدور الريادي للمملكة يف مجال حقوق اإلنسان مببادرة التصديق على االتفاقيات  ■

واملعاهدات الدولية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية .
االستماع لتساؤالت الوفد وتسليمهم عدداً من إصدارات اجلمعية . ■

متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1435/2/21هـ املوافق2013/12/24م

اأع�صاء الوفد :بعثة منظمة العمل الدولية8

د/ كليوباترا دمبيا هنري
مديرة عام إدارة معايير العمل الدولية  يف املنظمة

القاضية / لورا كوكس
قاضي باحملكمة العليا وخبيرة خارجية باملنظمة

السيدة/ شونا أولني
رئيس وحدة املساواة والعمال املهاجرين يف إدارة معايير العمل الدولية

امل�صتقبلون :

د/ مفلح القحطاني  
وعدد من أعضاء ومنسوبي اجلمعية

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة :

التعريف باجلمعية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وأنشطتها . ■
مت التطرق إلى عدد من املوضوعات منها: ■

• املساواة بني الرجل واملرأة يف مجال العمل.	
• التأكيد على أن القوانني يف السعودية ال تفرق بني الرجل واملرأة من حيث الراتب 	

واملزايا األخرى بالنسبة للحاصلني على نفس املؤهل.
• أوضاع العمالة الوافدة وأنظمة العمل يف اململكة.	

متت الزيارة يف منطقة الريا�ض  بتاريخ 1435/4/3هـ املوافق2014/2/4م

عضو املجلس القومي حلقوق اإلنسان 9
بجمهورية مصر العربية 

اأع�صاء الوفد :

أ/ عبد السالم كمال الدين
عضو املجلس القومي حلقوق اإلنسان

أ/ بدر الروقي 
مستشار قانوني 

امل�صتقبلون :

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

التعريف باجلمعية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وأنشطتها . ■
احلديث عن أوضاع العمال وحقوقهم يف اململكة بشكل عام وحقوق العمالة املصرية  ■

بشكل خاص .
ضرورة التعاون يف املجال احلقوقي ومواصلة الطرفني لتبادل املعلومات والزيارات  ■

ووجهات النظر حول األمور املتعلقة بحقوق اإلنسان .
متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1435/6/3هـ املوافق2014/4/3م
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عدد من طالب كلية الشريعة والقانون 10
بجامعة اجلوف

اأع�صاء الوفد :

عدد من طالب كلية الشريعة والقانون بجامعة اجلوف
امل�صتقبلون :

د/ طارش الشمري, وعدد من  منسوبي وأعضاء فرع اجلمعية باجلوف
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة :

التعريف باجلمعية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وأنشطتها . ■
مت اطالع الطالب على عدد من القضايا وتدريبهم على إجراءات التعامل معها,  ■

تلقوها من  التي   النظرية  إكسابهم خبرة عملية وتطبيقية تدعم اجلوانب  ألجل 
خالل دراستهم اجلامعية. 

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 5/4-1435/6/7هـ املوافق3/6-2014/4/8م

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 11
الالجئني 

اأع�صاء الوفد :

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

د/ يوسف الدرادكة
مسؤول احلماية الدولية باملمثلية اإلقليمية للمفوضية بالرياض

السيد / أميت سن 
مسؤول احلماية الدولية مبكتب املفوضية بعمان 

السيدة/ نهى معروف
مسؤولة احلماية الدولية باملمثلية اإلقليمية للمفوضية بالرياض

امل�صتقبلون :

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

نشر  ■ يف  ومساهمتها  وأنشطتها  وأهدافها  ورسالتها  ورؤيتها  باجلمعية  التعريف 
الثقافة احلقوقية .

احلديث عن مأساة الالجئني يف سوريا واحلاجة إلى تقدمي الدعم لهم . ■
اجلهود املبذولة بشأن قضية األشخاص الذين ال يحملون هوية وما يجب اتخاذه  ■

من اجراءات حيال ذلك .
أهمية تبادل وجهات النظر حول األمور املتعلقة بحقوق اإلنسان بشكل عام . ■
مناقشة توقيع مذكرة تفاهم بني املفوضية السامية واجلمعية وذلك بعقد دورات  ■

تدريبية وورش عمل .
متت الزيارة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1435/6/7هـ املوافق2014/4/7م

املدير التنفيذي ملعهد جنيف حلقوق 12
اإلنسان 

اأع�صاء الوفد :

أ/ نزار عبد القادر 
املدير التنفيذي ملعهد جنيف حلقوق اإلنسان 

امل�صتقبلون :

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

التعريف باجلمعية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وأنشطتها . ■
املرأة  ■ اإلنسان وخاصة يف مجال حقوق  الثقافة احلقوقية يف مجال حقوق  نشر 

والطفل . 
احلديث عن مواقف اململكة من االتفاقيات و املعاهدات الدولية ودورها الريادي يف  ■

مسيرة حقوق اإلنسان على الصعيد الدولي .
مناقشة العديد من املوضوعات احلقوقية وتبادل وجهات النظر . ■

متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1435/6/13هـ املوافق2014/4/13م
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اأع�صاء الوفد :وفد  من كبار ضباط القوات املسلحة 13

عدد من كبار ضباط القوات املسلحة 
امل�صتقبلون :

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

التعريف باجلمعية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وأنشطتها . ■
مت تزويد الوفد الزائر بعدد من إصدارات ومطبوعات اجلمعية احلقوقية. ■

متت الزيارة يف منطقة الريا�ض  بتاريخ 1435/7/23هـ املوافق2014/5/23م
اأع�صاء الوفد :عدد من املختصني بحقوق الطفل 14

د/ هالة بسيسو 
مديرة مركز آية لالستشارات والتنمية 

أ/ مها اإلفرجني 
مساعد أول – برنامج اليونيسيف 

امل�صتقبلون : 

أ/ خالد الفاخري  
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة :

من  ■ احلماية  كنظام  بالطفل  املتعلقة  احلقوقية  املوضوعات  من  العديد  مناقشة 
اإليذاء ونظام التنفيذ القضائي .

شرح آلية استقبال الشكاوى وكيفية التواصل مع اجلهات ذات العالقة . ■
الطفل بشكل  ■ اإلنسان بشكل عام وحقوق  تعامل اجلمعية مع قضايا حقوق  آلية 

خاص. 
دور اإلعالم و كيفية حماية الطفل واللجوء إلى اجلهات املختصة يف حال انتهاكها.  ■
سواء  ■ الطفل  ضد  للعنف  حالة  أي  عن  بالتبليغ  كاملدرسة  املعنية  اجلهات  إلزام 

جسدي أو نفسي .
تكثيف البرامج التوعوية والتثقيفية التي حتاكي الطفل أينما كانت . ■

متت الزيارة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1435/8/25هـ املوافق2014/6/24م



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد :وفد بريطاني15

السيد/ويل جاالجير
وزير العدل البريطاني
السيد/ هما سيرجون
سفير مملكة بريطانيا 
السيد/سعد آل تركي 
مستشار لوزير العدل
السيدة/هيلني فلوكر 

من السفارة البريطانية
السيد/نيك كيرسو 

من وزارة العدل البريطانية
السيد/باري بيتش 

من السفارة البريطانية
السيدة/فيونا سالم 

من وزارة العدل البريطانية
السيد/سوس جوستك 

من وزارة العدل البريطانية
السيدة/كريس كارلينج 

من وزارة العدل البريطانية
امل�صتقبلون 

د/ عبد اجلليل السيف,  د/ إبراهيم القعيد,  د/ صالح اخلثالن,  د/ مفلح القحطاني, 
د/  د/ محمد الفاضل,  د/ إبراهيم السليمان,  أ/ أحمد احملمود,  أ/ خالد الفاخري, 

فيصل القحطاني
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة :

التعريف باجلمعية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وأنشطتها . ■
شرح آلية استقبال الشكاوى وكيفية التواصل مع اجلهات ذات العالقة . ■
احلديث حول التقدم امللحوظ الذي شهدته اململكة يف مجال حقوق اإلنسان. ■
بحقوق  ■ املتعلقة  األمور  حول  النظر  وجهات  الطرفان  تبادل  أهمية  على  التأكيد 

اإلنسان.
متت الزيارة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1435/11/15هـ املوافق2014/9/10م
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تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

وفد من هيئة العمل اخلارجي األوروبي 16
وفريق العمل املختص بالشرق األوسط 

واخلليج 

اأع�صاء الوفد :

السيدة/ستيفاني كارنر ، ممثلة النمسا يف فريق عمل الشرق األوسط واخلليج
السيد/ باتريك ديبويك، ممثل بلجيكا يف فريق عمل الشرق األوسط واخلليج

السيد/ يوف سورينسون، ممثل النمسا يف فريق عمل الشرق األوسط واخلليج 
السيد/ جوري كان، ممثل استونيا  يف فريق عمل الشرق األوسط واخلليج 

السيدة/ كيرسي ليبونني، ممثلة فنلند يف فريق عمل الشرق األوسط واخلليج
السيد/ يانيك تاغاند، ممثل فرنسا  يف فريق عمل الشرق األوسط واخلليج

السيد/ ستيفان كروشك، ممثل أملانيا  يف فريق عمل الشرق األوسط واخلليج
السيدة/ باربرا فراغو، ممثلة هنغاريا يف فريق عمل الشرق األوسط واخلليج
السيدة/ مارا انغلبرهتا، ممثلة التفيا  يف فريق عمل الشرق األوسط واخلليج

السيد/ إيفالداس ماروزاس، ممثل ليثوانيا  يف فريق عمل الشرق األوسط واخلليج
السيدة/ فرنسيسكا ماريا جات، ممثلة مالطا يف فريق عمل الشرق األوسط واخلليج
السيدة/ مايشا سابني جانسن، ممثلة نيذرلند يف فريق عمل الشرق األوسط واخلليج

السيد/ الكسندر إيوانيكي، ممثل بولندا  يف فريق عمل الشرق األوسط واخلليج
السيد/ بيتر هولي، ممثل سلوفاكيا  يف فريق عمل الشرق األوسط واخلليج

السيدة/ اليسيا ريكو بير يز دل، ممثل اسبانيا  يف فريق عمل الشرق األوسط واخلليج
السيدة/ أنا فالف، ممثلة السويد يف فريق عمل الشرق األوسط واخلليج

السيد/ لوك بولوك، ممثلة بريطانيا  يف فريق عمل الشرق األوسط واخلليج
السيدة/ آن صويف كيسلنغ، هيئة العمل اخلارجي األوروبي

السيد/ بينوا تشاباس، هيئة العمل اخلارجي األوروبي
السيد/ ميكائيل هامننت، هيئة العمل اخلارجي األوروبي

السيد/ وولفغانغ باروينكل، مجلس االحتاد األوروبي
امل�صتقبلون 

د/ مفلح القحطاني, د/ إبراهيم القعيد, د/ عبد اجلليل السيف, د/ إبراهيم السليمان, 
أ/ أحمد احملمود

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة :

التعريف باجلمعية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وأنشطتها . ■
شرح آلية استقبال الشكاوى وكيفية التواصل مع اجلهات ذات العالقة . ■
التي  ■ واالنتهاكات  الفلسطينية  القضية  من  األوروبية  الدول  مواقف  عن  احلديث 

واإلجراءات التي تتخذها بعض الدول األوروبية  يتعرض لها الشعب الفلسطيني, 
بشأن املسلمني املقيمني بأراضيها.

مناقشة عقوبة اإلعدام واستنادها يف اململكة على نصوص الشريعة اإلسالمية . ■
احلديث عن التطور الذي شهدته اململكة يف مجال تنظيم أوضاع العمالة الوافدة  ■

والدهود التي بذلت يف هذا اجلانب.
تطرق احلديث إلى موضوع السجناء وسماح الدولة بإيجاد مكاتب حلقوق اإلنسان  ■

داخل السجون.
متت الزيارة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1435/11/27هـ املوافق2014/9/22م



ثانيًا: زيارات اجلمعية

اأ ( زيارات اجلمعية مل�سوؤويل اجلهات احلكومية:

تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد:ديوان إمارة منطقة مكة املكرمة1

د/ عمر حافظ , د/ محمد السهلي , أ/ عمر قاضي , أ/ سليمان الزايدي , أ/ منصور 
أبو رياش أ/ محمد كلننت , أ/ عادل الثبيتي  

امل�صتقبلون:

األمير/ مشعل بن عبد اهلل بن عبد العزيز  
أمير منطقة مكة املكرمة 

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

أهمية رسالة اجلمعية يف مراقبة حقوق اإلنسان واحملافظة عليها . ■
التأكيد على أن كل من يتعدى على حقوق الغير أو ينتقص منها فإنه يعرض نفسه  ■

للمسائلة واحملاسبة . 
تشكيل جلنة لوضع احللول العاجلة للحد من ظاهرة التسول وآلية مناسبة للتعامل  ■

مع املتسولني .
قدم الوفد لسمو األمير تقارير ومطبوعات اجلمعية .  ■

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1435/4/24هـ املوافق 2014/2/24م

اأع�صاء الوفد:أمير منطقة الرياض2

د/ مفلح القحطاني, د/ صالح اخلثالن, أ/ خالد الفاخري
امل�صتقبلون:

األمير/ تركي بن عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود
أمير منطقة الرياض 

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

ملنطقة  ■ أميراً  وتعيينه  امللكية  الثقة  مبناسبة  امللكي  السمو  لصاحب  التهنئة  تقدمي 
الرياض.

قدم الوفد شرحاً عن القضايا والشكاوى التي تستقبلها اجلمعية وآليتها يف التعامل  ■
معها وكيفية تواصلها مع اجلهات ذات العالقة من أجل اتخاذ الالزم حيالها.

قدم الوفد لسمو األمير تقارير ومطبوعات اجلمعية وإصداراتها احلقوقية .  ■
متت الزيارة يف منطقة الريا�ض  بتاريخ 1435/7/19هـ املوافق 2014/5/18م

اأع�صاء الوفد :محافظ القطيف3

د/ عبداجلليل السيف , أ/ جمعة الدوسري , أ/ جعفر الشايب , أ/ أحمد الشمري , 
أ/ حامت البعيجي 

امل�صتقبلون:

أ/ خالد الصفيان 
محافظ منطقة القطيف

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة:

التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها وآلية عملها . ■
شرح آلية تصنيف واستقبال الشكاوى وطرق عالجها يف اجلمعية . ■
شكر الوفد احملافظ على حسن االستقبال .  ■

متت الزيارة يف منطقة ال�شرقية بتاريخ 1435/5/16هـ املوافق 2014/3/17م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :محافظ  رأس تنورة 4

د/ عبد اجلليل السيف , أ/ جمعة الدوسري , أ/ جعفر الشايب , أ/ أحمد الشمري , 
أ/ حامت البعيجي 

امل�صتقبلون:

أ/ محمد بودي
محافظ رأس تنورة

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة:

التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها وآلية عملها . ■
ضرورة التكامل والتكاتف مع اجلهات ذات العالقة لتسهيل دور اجلمعية . ■
تسليم سعادة احملافظ نسخة من التقرير السنوي العاشر . ■

 متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1435/7/12هـ املوافق 2014/5/11م
اأع�صاء الوفد:مدير عام  الشؤون الصحية5

د/ طارش الشمري, أ/ ظاهر الفهيقي, أ/ خليفة املسعر, أ/ ثاني العنزي, أ/ عمر املنديل
امل�صتقبلون:

د/ عبد اهلل املعلم
مدير عام الشؤون الصحية مبنطقة اجلوف

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

مت مناقشة املالحظات التي رصدها وفد اجلمعية خالل زياراته لبعض مستشفيات  ■
املنطقة ومن أهمها:

• نقص الكوادر البشرية الطبية والفنية يف بعض مستشفيات املنطقة.	
• ضعف صيانة التجهيزات الطبية وتأخير صيانتها.	
• وجود بعض األجهزة التي لم تشغل بعد لعدم وجود فنيني مؤهلني.	
• حتسني وضع الصيانة والنظافة يف تلك املستشفيات.	

متت الزيارة يف مدينة اجلوف  بتاريخ 1435/11/2هـ املوافق 2014/8/28م
مدير عام إدارة السجون باجلوف6

 
اأع�صاء الوفد:

د/ طارش الشمري, أ/ ظاهر الفهيقي, أ/ خليفة املسعر, أ/ ثاني العنزي, أ/ عمر املنديل
امل�صتقبلون:

العميد/ فيصل فهد اجلبل
مدير عام إدارة السجون مبنطقة اجلوف

العقيد الدكتور/ فؤاد البديوي
مدير التخطيط والتطوير اإلداري بسجون منطقة اجلوف

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

سجون  ■ لبعض  زياراته  خالل  اجلمعية  وفد  رصدها  التي  املالحظات  مناقشة  مت 
املنطقة ومن أهمها:

• نقص الكوادر الوظيفية يف بعض السجون باملنطقة مما أدى إلى تكدس العنابر.	
• سوء الصيانة والنظافة يف بعض السجون باملنطقة.	
• ضرورة فتح عنابر إضافية وفرز السجناء حسب قضاياهم وعدم خلط السجناء 	

املدخنني مع غير املدخنني حفاظاً على سالمتهم.
• ضرورة توفير تغذية صحية حتت إشراف مختصني جلميع السجون الفرعية 	

باملنطقة.
• حتسني بعض مطابخ السجون واإلشراف عليها.	
• حتسني الرعاية الطبية للسجناء داخل السجون الفرعية باملنطقة.	

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1435/11/26هـ املوافق 2014/9/21م



ب( زيارات اجلمعية امليدانية

تفاصيل الزيارةاجلهةم

مجمع سكن عمال نظافة 1
العاصمة املقدسة

اأع�ساء الوفد :

أ/سليمان الزايدي , أ/عبد اهلل خضراوي
امل�ستقبلون:

مجموعة من منسوبي جهات ذات عالقة
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة :

زيارة وتفقد موقع شركة النظافة وسكن العمال . ■
رصد أسباب إضراب العمال عن العمل والسماع لشكواهم واملطالبة بحقوقهم.  ■
عقد اجتماع مع عدد من املسئولني ملناقشة أسباب إضراب العمال عن العمل  والعمل على  ■

إيجاد احللول املناسبة.
اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

مت مناقشة أسباب إضراب العمال وتوقفهم عن العمل والتي كانت على النحو التالي: ■
التأخر يف صرف رواتب العمال الشهرية. ■

• التأخر يف جتديد اإلقامة مما ترتب على ذلك توقف حتويالتهم البنكية لذويهم. 	
• عدم وثوق العمال بوعود الشركة لعدم وفائها مبا مت االتفاق عليه يف االجتماعات السابقة 	

والتي متت مع مسؤولني مختصني )حسب إفادة العمال(.
• خوف العمال من القبض عليهم من قبل حمالت التفتيش .	

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة:

رفع أجور العمال مبا يتناسب مع املستوى االقتصادي وصرف رواتبهم شهرياً وعدم التأخير . ■
جتديد إقامات العمال فوراً عند انتهائها وضرورة معاجلة فروق جتديد اإلقامات من قبل  ■

اجلهات املعنية .
طلب التعميم على جميع اجلهات األمنية بعدم التعرض لعمال شركة النظافة ملدة شهر من  ■

يوم االجتماع .
التوصية بتقسيم عمال النظافة على عدة شركات مستقباًل. ■
حماية  ■ وذلك  النفايات  من  التخلص  معاجلة  احلديثة يف  الدراسات  من  االستفادة  ضرورة 

للمجتمع والبيئة.
ضرورة التزام الشركة مبا مت االتفاق عليه. ■

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1435/1/4هـ املوافق 2013/11/7م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�ساء الوفد :مركز رعاية شؤون اخلادمات2

د/نورة العجالن , أ/ثريا شيخ , أ/اعتماد السنيدي
املستقبلون:

أ/عبد اهلل السالم 
مدير املركز

أ/صفاء البهالل
مشرفة القسم النسائي 

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة :

الوقوف على أوضاع النزيالت وتبادل وجهات النظر حول أوضاعهن وأعدادهن. ■
قام الوفد بجولة تفقدية واللقاء مع النزيالت داخل املركز واحلصول على شكواهم. ■

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات :

إملام املشرفة بحالة كل نزيلة وحسن تعامل املوظفات مع النزيالت . ■
تفاعل القائمات مع الوفد الزائر بتمكينه من التواصل املباشر واحلصول على كافة املعلومات  ■

من النزيالت .
وجود حتسينات وترميمات جديدة يف املبنى .  ■
االهتمام بنظافة املبنى .  ■
جتاوب السفارات مع معظم نزيالت بلدانهم . ■

ال�سلبيات :

إحالة حاالت خارج االختصاص  من قبل الشرط للمركز وعدم التزامهم بشروط اإلحالة مما يزيد  ■
العبء على املركز.

لم يرد للمركز أي تعليمات جديدة بعد تفعيل الئحة تنظيم العمالة املنزلية . ■
عدم تهيئة املبنى للعامالت والنزيالت حيث يصعب التهوية فيه. ■
ال يوجد عيادة طبية متكاملة يف املركز إضافة إلى وجود طبيبة زائرة وليست دائمة للمركز. ■
عدم توفر وسائل األمن واحلماية سواء للموظفات أو النزيالت حيث ال يحتوي املركز على كاميرات  ■

مراقبه أو مخارج طوارئ.
تعاني بعض املوظفات من عدم ترقيتهن منذ عدة سنوات حسب إفادتهن. ■
 حتال أي حالة من املطار إلى املركز دون التحقق من تذكرة السفر مما ينتج عنه ضرر بالكفيل  ■

والعاملة .
تأخير إجراءات اخلروج النهائي يف اجلوازات خاصة مع احلملة التصحيحية.   ■
دمج احلاالت الهاربة مع احلاالت التي تأخر الكفيل باستالمها مما يسبب تأثير سلبي على العاملة.  ■

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة:

قيام اجلمعية  بدورات توعوية ملراكز الشرط باختصاصاتهم يف تلقي البالغات املتعلقة بالعمالة  ■
املنزلية مبوجب الالئحة التنظيمية الصادرة مؤخراً التي تلزم الشرط بذلك.

نقل املركز إلى مبنى مهيأ مدعوم بالكوادر الوظيفية وجتهيز وتأمني عيادة طبية متكاملة . ■
دعم املركز بوسائل حماية كتفعيل كاميرات مراقبة وتوظيف عسكريات حلماية جميع من يف  ■

املركز . 
عزل احلاالت املصابات بحالة نفسية عن السليمات يف املركز مبا يضمن سالمة اجلميع وتوفير  ■

طبيبة نفسية إذا تعذر نقلهن إلى مراكز أخرى . 
دعم املوظفات من حيث الترقيات والدورات لضمان التقليل من طلبات النقل . ■
زيارة املطار والتحقق من بعض املعلومات التي ذكرت للوفد . ■
السرعة يف أداء  اجلوازات إلجراءات  اخلروج النهائي مبا يضمن عدم ازدياد التكدس . ■
عزل املستضافات يف املركز )بسبب الهروب أو رفض العمل( مبا يضمن عدم التأثير السلبي  ■

على احلاالت احلديثة.
متت الزيارة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1435/1/7هـ املوافق 2013/11/10م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�ساء الوفد :إدارة الوافدين مبنطقة اجلوف3

د/طارش الشمري , أ/مونس الرويلي
امل�ستقبلون:

العميد/ مسفر عبد اهلل السواط 
مدير عام السجون

العقيد/ ماجد محمد الدرزي
مدير إدارة الوافدين

مجموعة من ضباط اإلدارة
اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

اإلدارة  ■ تقدمها  التي  اخلدمات  وطبيعة  باإلدارة  املوقوفني  قضايا  على  واإلطالع  الوقوف 
للموقوفني .

التعريف باجلمعية ورؤيتها وأهدافها ونشأتها . ■
تبادل اآلراء و األحاديث حول حقوق املوقوفني واإلجراءات النظامية والقانونية ذات العالقة . ■

ال�سلبيات :

قسم التوقيف مزدحم جداً تزامناً مع حملة التصحيح وبعض حاالت املخالفني لألنظمة لم  ■
يتم استقبالهم نظراً لعدم توفر أماكن توقيف مناسبة .

تدني مستوى النظافة والتهوية يف مكان التوقيف . ■
التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة :

االستعجال يف إجناز وتسليم املبنى احلكومي املخصص لإلدارة ويف حالة زيادة مدة تسليم  ■
املبنى استئجار مبنى بديل مناسب .

حتسني مستوى نظافة غرف. ■
زيادة عدد الكوادر الوظيفية. ■
عقد دورات تدريبية تثقيفية حقوقية للعاملني باإلدارة وخاصة ملن لهم عالقة باملوقوفني. ■

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ1435/1/7هـ املوافق 2013/11/10م
اأع�ساء الوفد :إدارة توقيف الوافدين4

د/محمد العويف , أ/محمد الرحيلي
امل�ستقبلون:

العميد / محمد املطيري ، إدارة الشرطة
العقيد / خالد العبيد ، إدارة اجلوازات

هدف الزيارة:

تقصي أوضاع املوقوفني يف إدارة الوافدين من مخالفي نظام اإلقامة بعد مهلة تصحيح األوضاع . ■
اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

مت مناقشة احملاور التالية خالل الزيارة: ■
• التكدس يف أعداد املوقوفني من مخالفي نظام اإلقامة بعد انتهاء مهلة التصحيح.	
• اخلدمات الطبية املقدمة للموقوفني.	
• ال يوجد تخطيط مسبق يف كيفية استقبال املخالفني وإيوائهم وطريقة ترحيلهم بشكل منتظم.	
• عدم وجود عدد كايف من العنابر الستيعاب جميع املخالفني.	
• سوء التهوية يف بعض العنابر.	
• عدم توفر طبيب يعمل بشكل دائم يقدم الرعاية الصحية للموقوفني.	
• حسن تعامل القائمني على إدارة الوافدين مع املوقوفني.	

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة :

مخاطبة إدارة السجون من قبل اجلمعية من أجل توفير دور إيواء كافية الستيعاب املخالفني  ■
ولو كان بشكل مؤقت.

مخاطبة مستشفى قوى األمن  من قبل اجلمعية من أجل توفير طبيب يعمل يف إدارة الوافدين  ■
بشكل دائم لتقدمي الرعاية الصحية للموقوفني .

معاجلة األوضاع السلبية املرصودة من قبل وفد اجلمعية . ■
متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1435/1/8هـ املوافق 2013/11/11م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�ساء الوفد :وحدة سجن النساء بسكاكا5

د/ طارش الشمري , أ/مونس الرويلي , أ/خليفة املسعر , أ/عقال الفهيقي  أ/عمر املنديل 
امل�ستقبلون:

العميد / فيصل اجلبل 
مدير شعبة سجن سكاكا 
النقيب / عادل الشمري 

عضو جلنة العامالت بسجن سكاكا 
اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

اإلطالع على قضايا املوقوفات وطبيعة اخلدمات التي يقدمها السجن للموقوفات . ■
التعريف باجلمعية ورؤيتها وأهدافها ونشأتها وآلية عملها مع القضايا . ■
مت تبادل األحاديث حول قضايا املوقوفات وحقوقهن واإلجراءات النظامية والقانونية ذات  ■

العالقة .
الإيجابيات :

توفر خدمة متريضية وطبية ووجود ممرضتني زائرتني بشكل يومي وطبيبة عند الطلب. ■
ال�سلبيات :

االزدحام الشديد للعنابر والذي ال يتناسب مع الطاقة االستيعابية. ■
خلطهن  ■ ومت  للعمل  الرافضات  العامالت  من  أغلبهن  أن  حيث  املوقوفات  بني  دمج  وجود 

بالسجينات.
التهوية يف غرف التوقيف سيئة جداً وتدني مستوى النظافة. ■
عدم استجابة كثير من  كفالء العامالت بإنهاء إجراءات سفرهن . ■
قلة الكوادر الوظيفية والتي ال تتناسب مع عدد املوقوفات والسجينات. ■

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة :

حتسني مستوى النظافة والتهوية . ■
قضايا  ■ لديهن  التي  السجينات  عن  وفصلهن  العمل  عن  الرافضات  للعامالت  مكان  توفير 

جنائية .
وضع آلية لتعاون واستجابة الكفالء ملراجعة وإنهاء إجراءات العامالت املوقوفات. ■
االستعجال مبحاكمة السجينات الالتي لم يتم محاكمتهن . ■
ضرورة توفير عدد كاف من الكوادر الوظيفية والتي تتناسب مع عدد السجينات. ■

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1435/1/11هـ املوافق 2013/11/14م

اأع�ساء الوفد :أمانة منطقة جازان 6

د/ أحمد البهكلي , أ/ العباس احلازمي , د/ علي عريشي , د/ محمد احلارثي , أ/ غازي 
الرياني

امل�ستقبلون:

أ/ محمد الشايع
أمني منطقة جازان 

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

مناقشة عدة املوضوعات والتي منها: ■
•  مستوى أداء شركات النظافة.	
• التأخر يف توزيع أراضي ضاحية امللك عبد اهلل وبطء حتويل األراضي الزراعية إلى سكنية . 	
• تدني تعويضات العقارات املنزوعة مببالغ قليلة .	
• حرص األمانة على أمالك املواطنني السكنية والزراعية .	
• شرح آليات اخلطاب املعمم على البلديات .	
• تيسير معامالت مسح األراضي وعدم تعقيد إجراءات التملك . 	

متت الزيارة يف منطقة جازان بتاريخ 1435/2/14هـ املوافق 2013/12/17م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�ساء الوفد :مدرسة اإلمام مسلم املتوسطة7

أ/مونس الرويلي , أ/عمر املنديل 
امل�ستقبلون:

أ/ فرحان الرويلي 
مدير املدرسة

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها . ■
اإلجابة على استفسارات املعلمني والطالب . ■
توزيع مجموعة من إصدارات اجلمعية . ■

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1435/2/7هـ املوافق 2013/12/30م

اأع�ساء الوفد :مركز شرطة صوير8

د/ طارش الشمري , أ/مونس الرويلي , أ/عمر املنديل 
امل�ستقبلون:

العميد / سلطان الدامر 
مدير املركز

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

رداءة مكان التوقيف وتدني مستوى النظافة والتهوية . ■
املبنى مستأجر وغرف التوقيف صغيرة نسبياً وال تفي مبتطلبات العمل باملركز . ■

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة :

االستعجال باالنتقال للمبنى احلكومي املخصص . ■
توسعة غرف التوقيف . ■
زيادة عدد املوظفني ملا يتناسب مع الهيكل التنظيمي للمركز .  ■

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1435/2/9هـ املوافق 2013/12/12م

اأع�ساء الوفد :مركز شرطة زلوم9

د/ طارش الشمري , أ/مونس الرويلي , أ/عمر املنديل 
امل�ستقبلون:

النقيب / نافع الرويلي  
مدير املركز

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

رداءة مكان التوقيف وتدني مستوى النظافة والتهوية . ■
املبنى حكومي وقدمي جداً وغرف التوقيف صغيرة نسبياً وال تفي مبتطلبات العمل باملركز . ■

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة :

االستعجال بترميم املبنى احلكومي املخصص . ■
توسعة غرف التوقيف باملركز . ■
غرف  ■ نظافة  على  للحفاظ  مستلزماتهم  مع  النظافة  عمال  من  كاف  عدد  توفير  ضرورة 

التوقيف ودورات املياه بشكل دوري.
 متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1435/2/9هـ املوافق 2013/12/12م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�ساء الوفد :سجن النساء يف بريدة10

أ/ اعتماد السنيدي 
امل�ستقبلون:

أ/ فاطمة املرزوق
مديرة السجن 

أ/ عبير السالمة 
سكرتيرة مديرة السجن  

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات :

حسن تعامل القائمات على السجن مع النزيالت وإملام مديرة السجن بحالة كل نزيلة . ■
تفاعل القائمات مع الوفد الزائر بتمكينه من التواصل املباشر واحلصول على كافه املعلومات. ■
سعي موظفات السجن وجهودهم الشخصية حلل وضع  بعض النزيالت مع أسرهن . ■
إملام اإلدارة باإلجراءات النظامية ومتابعة أوضاع النزيالت مبا يضمن عدم تأخيرها . ■

ال�سلبيات :

دمج املوقوفات مع السجينات قبل انتهاء إجراءات الكشف عليهم والتحقق من خلوهم من  ■
األمراض .

عدم توفر قسم لعزل احلاالت التي تعاني من حالة نفسية أو صحية . ■
 عدد املوظفات غير كاِف باإلضافة إلى عدم توفر طبيبة دائمة . ■

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة :

استحداث عنبر مخصص للتوقيف لضمان عدم دمج املوقوفة مع السجينة وقسم خاص بعزل  ■
احلاالت النفسية واملرضية التي تتطلب للعزل .

العمل على نقل السجن ملبنى مهيأ أكثر مع ضمان توفير مخارج للطوارئ فيه. ■
مخاطبة اجلهات املختصة بشأن احلاالت التي تعاني من تأخير البت بوضعها . ■
دعم السجن بزيادة عدد من املوظفات العسكريات واألخصائيات النفسيات واالجتماعيات  ■

والقانونيات . 
متت الزيارة يف منطقة الق�شيم بتاريخ 1435/2/9هـ املوافق 2013/12/12م

دار التربية االجتماعية بنني الفئة 11
العمرية من 16 – 18 سنة 

اأع�ساء الوفد :

أ/ سليمان الوايف , أ/ محمد الرحيلي , أ/ عادل حملي 
امل�ستقبلون:

أ/ خالد احلربي 
أخصائي اجتماعي 

هدف الزيارة:

تقصى أوضاع أطفال نزالء الدار والوقوف على مستوى اخلدمات املقدمة لهم ومدى ضمان  ■
متتعهم بكافة حقوقهم.

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

قلة الكوادر القادرة على التعامل اإلنساني . ■
تأخر مشروع ترميم املبنى ألكثر من سنتني . ■
قصور شديد يف األنشطة الدينية والثقافية والصالة الرياضية مغلقة . ■
عدم كفاية املبلغ املعتمد كمصروف لألطفال. ■
الوضع النفسي لألطفال غير جيد. ■
قدم األثاث ونقص يف التجهيزات . ■

متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1435/2/12هـ املوافق 2013/12/15م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

دار التربية االجتماعية بنني الفئة 12
العمرية من 11 – 16 سنة

اأع�ساء الوفد :

أ/ سليمان الوايف , أ/ محمد الرحيلي , أ/ عادل حملي 
امل�ستقبلون:

أ/ سعد اجلابري 
مشرف الدار

أ/ سعد األحمدي 
معلم الدار 

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

تردي مستوى النظافة والسكن الميثل بيئة معيشية جيده . ■
تذمر األطفال من نوعية الغذاء املقدم لهم . ■
عدم كفاية املبلغ املعتمد كمصروف لألطفال. ■
قصور بالرعاية الصحية وعدم وجود طبيب مستمر ونقص يف األدوية واألدوات الطبية. ■
نقص يف الكادر اإلداري واملختصني املؤهلني للتعامل مع هذه الفئة. ■

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة :

ضرورة مخاطبة مدير عام الشؤون االجتماعية مبا مت رصده من مالحظات . ■
متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1435/2/15هـ املوافق 2013/12/18م

اأع�ساء الوفد :الشؤون الصحية 13

د/ أحمد البهكلي , أ/ العباس احلازمي , د/ محمد احلارثي 
امل�ستقبلون:

د/ مبارك ظفر 
مدير عام الشؤون الصحية بجازان

د/ حسن الشعبي 
املشرف العام على مستشفى امللك فهد املركزي

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

اإلجناز على أرض الواقع وذلك بتحسني بيئة مستشفى امللك فهد . ■
مناقشة املوضوعات التي تهم املواطنني مثل الكفاءة التشغيلية ومراكز الرعاية الصحية يف  ■

مستشفيات املنطقة . 
شمول اخلدمات الصحية وتكامل التجهيزات والدواء يف املستشفيات . ■
اإلطالع على اخلطط املستقبلية لصحة املنطقة ومعاجلة املالحظات التي مت طرحها . ■
قام الوفد بجولة على مرافق املستشفى وزيارة بعض املرضى املنومني . ■

متت الزيارة يف منطقة جازان بتاريخ 1435/2/21هـ املوافق 2013/12/24م

اأع�ساء الوفد :احملكمة العامة 14

د/ أحمد البهكلي , أ/ العباس احلازمي , د/ محمد احلارثي , أ/ غازي الرياني 
امل�ستقبلون:

القاضي/ علي منقري 
رئيس احملكمة العامة بجازان

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الفنية  ■ اإلمكانات  واإلطالع على  وأقسام احملكمة  القضائية  املكاتب  بجولة على  الوفد  قام 
والتقنية .

التحسن يف وضع املباني مما يحفظ خصوصية مراجعي احملكمة وكرامة السجناء. ■
التأخير بالنظر يف قضايا السجناء واملستجدات يف إجراء استخراج الصكوك الشرعية. ■
املصالح  ■ تتوخى  وإجراءاته  اإلنسان  الضامن احلقيقي حلقوق  القضاء هو  أن  التأكيد على 

العامة باستقالل كامل .
متت الزيارة يف منطقة جازان بتاريخ 1435/2/26هـ املوافق 2013/12/29م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

دار احلضانة االجتماعية بأبها15
 

اأع�ساء الوفد :

د/ علي الشعبي , د/ محمد آل مزهر , د/ منصور القحطاني , أ/ محمد معتق القحطاني ,
 أ/ محمد ظافر القحطاني  

امل�ستقبلون:

أ/ سعيد الشهراني 
مدير عام الشؤون اإلجتماعية 

أ/ شيخة احلزام 
املديرة العامة لإلشراف االجتماعي

أ/ مهرة القحطاني 
مديرة احلضانة اإلجتماعية 

أ/ سعيد العمري 
ضابط اإلتصال

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

اهتمام العاملني بتقدمي مستوى جيد من اخلدمة . ■
يتوفر عدد  قليل من األخصائيات االجتماعيات وأيضاً ال يوجد سوى أخصائية نفسية واحدة. ■
يوجد نظام لألسر البديلة  وهي تبني األطفال من الصغر كما يوجد نظام األسرة الصديقة  ■

وهي التي يتم اختيارها لزيارة األطفال بني وقت وآخر .
عدم وجود طبيب مقيم . ■

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة :

ضرورة زيادة عدد األخصائيات النفسيات واالجتماعيات مبا يتناسب مع أعداد املستفيدين . ■
ضرورة توفير طبيب دائم أو تواجد طبيب على األقل يومني يف األسبوع . ■
التأكد من رعاية األسر الصديقة لألطفال مبا يضمن سالمتهم . ■

متت الزيارة يف منطقة اأبها بتاريخ 1435/3/6هـ املوافق 2014/1/7م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�ساء الوفد :مركز اإليواء بالشميسي 16

أ/ سليمان الزايدي , العميد/ توفيق جوهرجي , د/ محمد السهلي , أ/ سلطان احلارثي 
امل�ستقبلون:

مدير إدارة اجلوازات باملركز
نائب مدير إدارة اجلوازات باملركز

بعض الضباط واألفراد املسؤولني باملركز 
هدف الزيارة :

املوقوفني  ■ على  واإلطالع  اإلنسان  انتهاكات حلقوق  أو  أي جتاوزات  وجود  عدم  من  التأكد 
ومدى انطباق االشتراطات الصحية والبيئية باملركز .

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات:

يشكل الشميسي مدينة منوذجية حديثة مببانيه وجتهيزاته من أحدث املنشآت وأجملها .  ■
وجود مكاتب لفروع وزارة الداخلية مثل اجلوازات والشرطة والسجون مما يسرع يف إنهاء  ■

إجراءات املخالف وترحيله إلى بلده . 
جتهيز مكاتب ملندوبي بعض السفارات لتسريع إجراءات وثائق السفر . ■

ال�سلبيات :

إجراءات  ■ إنهاء  على سرعة  أثر  السجون مما  إدارة  و  اجلوازات  إدارة  بني  التنسيق  ضعف 
ترحيل املخالفني .

التكدس يف قسم االستقبال مما يشكل معاناة للوافدين املخالفني الذين يستقبلهم املركز قبل  ■
ترحيلهم .

عدم تعاون مسؤلي السفارة األثيوبية مع اجلهات السعودية املختصة . ■
عدم استقبال مطارات بعض دول املخالفني للرحالت القادمة من اململكة بعد التاسعة لياًل  ■

مما يؤخر عودة املرحلني ويزيد من معاناتهم .
شكوى بعض املخالفني من بطء وتأخر سفاراتهم يف إنهاء إجراءات ترحيلهم . ■

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة :

ضرورة معاجلة السلبيات املوجودة باملركز حفاظاً على حقوق املوقوفني . ■
متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1435/3/6هـ املوافق 2014/1/7م

اأع�ساء الوفد :الشؤون الصحية 17

د/ محمد العويف , أ/ محمد الرحيلي 
امل�ستقبلون:

د/ عبد اهلل الطائفي 
مدير عام الشؤون الصحية باملدينة املنورة 

د/ خالد احلربي  
مساعد املدير العام للصحة العامة

أ/ نواف عبدالرحمن
مدير عالقات املرضى

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

التعريف باجلمعية وجلانها وآلية العمل فيها ورؤيتها ورسالتها وأهدافها. ■
مناقشة تهيئة الظروف املواتية لضمان خدمات الرعاية الصحية للجميع . ■
ضـــرورة التجاوب العاجل من الشـــؤون الصحيـــة ملن يحال لهم من احلـــاالت التي ال يحملون  ■

إثبات هوية سواء مواطنني أو مقيمني .
متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1435/3/21هـ املوافق 2014/1/22م



77

تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�ساء الوفد :إدارة البحث اجلنائي  18

د/ طارش الشمري , أ/ مونس الرويلي , أ/ عمر املنديل , أ/ خليفة املسعر , أ/ بطي العنزي , 
أ/ عقال الفهيقي 

امل�ستقبلون:

العميد/ عبد العزيز املريح  
مدير املركز 

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

ال�سلبيات:

املبنى مستأجر وال يفي باالحتياج الفعلي ومتطلبات العمل باإلدارة . ■
ال يوجد مصلى وال مكان للتشميس . ■
ال يوجد عمال نظافة يف أيام اجلمعة والسبت وذلك يؤثر على مستوى النظافة باإلضافة إلى  ■

تدني مستوى النظافة يف غرف التوقيف .
صعوبة احلجوزات للموقوفني اجلنائيني واملرحلني خارج اململكة . ■

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة :

ضرورة وجود مبنى حكومي مخصص إلدارة البحث اجلنائي . ■
مطالبة اجلهات ذات العالقة باملوقوفني باالستعجال يف قضاياهم . ■
توفير عدد كاف من عمال النظافة مع مستلزماتهم وجتهيزاتهم للحفاظ على نظافة الغرف  ■

ودورات املياه بشكل مستمر .
تسهيل  وسرعة عملية احلجز للموقوفني الذي مت حتويلهم خارج املنطقة . ■

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1435/4/9هـ املوافق 2014/2/9م

اأع�ساء الوفد :هيئة التحقيق واإلدعاء العام19

د/ عمر حافظ , د/ حسني الشريف , د/ طالل قستي   
امل�ستقبلون:

أ/ عبد اهلل القرني 
رئيس الهيئة 

أ/ محمد زومه 
رئيس دائرة الرقابة على السجون

أ/ غرم اهلل الغامدي 
رئيس دائرة املال  

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

مت مناقشة عدد من املوضوعات ذات العالقة املشتركة والتي منها: ■
• توظيف خريجات القانون تلبية الحتياجات التحقيق مع السيدات.	
• التوسع يف البرامج التوعوية يف ما يتعلق بحقوق اإلنسان . 	
• تفعيل اتفاقيات تبادل السجناء للتخفيف عن تكدس املوقوفني واحملكومني يف دور التوقيف.	
• تتمثل أعمال اجلمعية الوطنية بأعمال هيئة التحقيق يف حتقيق العدالة وحفظ احلقوق.	

متت الزيارة يف منطقة جدة بتاريخ 1435/4/13هـ املوافق 2014/2/13م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

محافظة اخلبر20
التي شملت )محافظة اخلبر , 
وشرطة اخلبر, ومقر التوقيف 
احلقوقي واجلنائي بالشرطة(

اأع�ساء الوفد :

د/ عبداجلليل السيف , أ/ جمعة الدوسري , أ/ جعفر الشايب , أ/ أحمد الشمري , أ/ حامت البعيجي 
امل�ستقبلون:

العقيد/ فيصل العسعوس 
مدير شرطة اخلبر 

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها وآلية عملها . ■
التركيز على حقوق املتهم وفقاً ملا ورد يف نظام اإلجراءات اجلزائية . ■
مناقشة بعض النقاط مع مدير الشرطة والتي منها : ■

• ونقل 	 وتقدمي الوجبات الغذائية ,  وحراسة املوقوف,  إيضاح دور الشرطة وهو: الضبط, 
الضبط  بعد  يتخذ  الذي  االجراء  أن   حيث   , العام  واالدعاء  التحقيق  لهيئة  املوقوف 
ويحال املوقوف لهم صباح  مباشرة هو إشعار هيئة التحقيق واالدعاء العام بالفاكس , 

اليوم التالي مع املضبوطات .
• عدم حضور الكفيل الستالم كفيله يؤدي إلى اكتظاظ مقرات التوقيف مبوقوفني ليس 	

لهم أي داع لبقائهم .
تبني للوفد أن قضايا املوقوفني هي: ■

• قضايا االعتداء على النفس ) املشاجرات – الضرب – الطعن(. 	
• قضايا االعتداء على املال ) السلب – االختالس – شيكات بدون رصيد(.	
•  قضايا االعتداء على العرض واألخالق.	
•  قضايا املخدرات واملؤثرات العقلية.	

شعور بعض العمال بأن الكفيل يستطيع أن يسجن من يشاء ببالغ كاذب وال توجد أنظمة  ■
حتميهم من ذلك . 

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة :

إيقاع عقوبة البالغ الكاذب على الكفيل إذا تبني فعاًل عدم صحة بالغه . ■
إجبار الكفيل على استالم العامل بقفل اخلدمات عن طريق مكتب العمل, أو اذا كان الكفيل  ■

ال يحتاج إلى خدمات مكفولة فيلتزم بسداد كامل استحقاقاته، ومنحه تأشيرة خروج نهائي 
الى بلده, او يتم التنسيق مع اجلوازات لنقل كفالة العامل على كفيل اخر دون الرجوع لكفيله 

األصلي الذي امتنع عن استالمه.
متت الزيارة يف منطقة ال�شرقية بتاريخ 1435/4/17هـ املوافق 2014/2/17م

اأع�ساء الوفد :محطة معاجلة الصرف الصحي  21

أ/ شرف القرايف , أ/ عبدالرحمن املراوني 
هدف الزيارة:

احلصول على معلومات عن وضع محطة معاجلة مياه الصرف الصحي والتأكد من حالة  ■
الشكوى املقدمة إلى فرع اجلمعية من قبل سكان األحياء املجاورة. 

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

تقوم احملطة بحرق الرواسب مما تسبب سحابة من الدخان, مما يعرض سكان احلي لألذى  ■
بيئية  كارثة  الروائح  تعد هذه  كما  باألمراض,  البعض  أدى إلصابة  الهواء مما  تلوث  بسبب 
متثل خطراً على حياة األفراد, وقد تتسبب تلك الروائح ببعض األمراض للسكان  مثل الربو 
واحلساسية, كما أن ذلك مخالفاً حلق اإلنسان يف بيئة سليمة وصحية واملكفول مبوجب املادة  
)32( من النظام األساسي  ) تعمل الدول على احملافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع 

التلوث عنها ( .
التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة :

مخاطبة مصلحة املياه والصرف الصحي . ■
مخاطبة هيئة تطوير املدينة املنورة . ■

متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1435/4/18هـ املوافق 2014/2/18م



79

تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�ساء الوفد :دار احلماية والضيافة 22

د/نورة العجالن , أ/ثريا شيخ , أ/اعتماد السنيدي
امل�ستقبلون:

د/موضي الزهراني 
مديرة وحدة احلماية والضيافة 

أ/ثريا التيماني
أخصائية 

أ/ابتهاج املرشد 
أخصائية 

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات :

إملام املشرفة بحالة كل نزيلة وحسن تعامل املوظفات مع النزيالت . ■
تفاعل القائمات مع الوفد الزائر بتمكينه من التواصل املباشر واحلصول على كافه املعلومات  ■

من النزيالت .
اجلهود املبذولة من موظفات الدار حلل وضع بعض النزيالت مع أسرهن . ■
تقسيم احلاالت بطريقه يسهل معها احتواء كل فئة . ■
نظافة املبنى وتنظيمه . ■
متكني احلالة من اخلروج إذا كان عمرها فوق سن اخلامسة والثالثني دون احلاجة لتسليمها  ■

لولي األمر .
ال�سلبيات :

دمج احلاالت اجلديدة مباشرة مع بقية النزيالت قبل الكشف عليها والتحقق من خلوها من  ■
األمراض .

عدم وجود دخل للنزيلة إال ما  يصرف لها من الضمان اإلجتماعي . ■
منع النزيالت من احلصول على وسيلة اتصال بالعالم اخلارجي . ■
عدد األخصائيات النفسيات واالجتماعيات غير كاٍف . ■
عدم توفر موظفة قانونية لتوعية النزيالت ومتابعة إجراءاتهم النظامية مع اجلهات املختصة. ■
ضعف احلراسة األمنية على املبنى . ■
يخضع  ■ واألمر  مستعجلة  أنها حاالت  على  احملاكم  النزيالت يف  قضايا  مع  التعامل  يتم  ال 

لتقدير القاضي.
)حسب  ■ واإلنتاجية  األداء  على  سلباً  ينتج  الذي  الوظيفي  التدوير  من  األخصائيات  معاناة 

إفادتهن(.
التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة:

فحص النزيالت اجلدد والتأكد من خلوهن من األمراض قبل دمجهم . ■
من  ■ خلوها  من  التحقق  حلني  دمجها  قبل  مبدئياً  احلالة  الستقبال  مهيأ  مكان  تخصيص 

األمراض.
العمل على متكني النزيلة من املساعدات االجتماعية أسوة بالنزيالت يف السجون. ■
متكني النزيالت من حقهن  يف احلصول على وسيلة اتصال بالعالم اخلارجي والتي من شأنها  ■

زيادة فرص تواصلهن مع أسرهن مبا يحقق التجاوب بينها وبني أسرتها.
دعم الدار بكوادر وظيفية مبا يضمن مواجهه ضغط العمل. ■
تعيني موظفات قانونيات لدعم احلاالت ومتابعة إجراءاتهن  مع اجلهات املختصة.  ■
توفير حراسة أمنية عسكرية بالتنسيق مع اجلهات املختصة مراعاة ألوضاع الفئات املستفيدة. ■
إعادة النظر يف الفئات التي يتم إيوائها والعمل على تفعيل دور مكاتب مكافحة التسول بحيث  ■

يتم عدم دمجهم مع فئات احلماية والضيافة.
متت الزيارة يف منطقة الريا�ض بتاريخ 1435/5/1هـ املوافق 2014/3/2م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�ساء الوفد :إدارة املباحث العامة 23

أ/ سليمان الوايف , أ/ خالد الدعجان , أ/ عبدالرحمن املرواني 
امل�ستقبلون:

اللواء/ صالح الزهراني
مدير إدارة املباحث

العميد/ عبد اهلل الصاعدي 
املقدم/ رياض الشهري 

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات :

غرفة التوقيف نظيفة و مرتبة ومهيأة بشكل الئق . ■
الوضع العام ملغسلة املالبس جيد . ■
تواجد فني باملختبر . ■
يوجد طبيب أسنان وطبيب نفسي   يتواجدون  مع تواجد أي حالة . ■
توفير غرفة خلوة للمتزوجني وإعطائهم فرص لزيارة ذويهم . ■

ال�سلبيات :

معاناة املوقوف يف التوقيف االنفرادي من مرض نفسي وعدم تقدمي العالج له إال يف اليوم األول. ■
قلة التشميس والتهوية الصحية . ■
التأخر يف إحضار األدوية من الصيدلية اخلارجية. ■

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة:

الكتابة للجهة املختصة باملالحظات التي مت رصدها . ■
متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1435/5/2هـ املوافق 2014/3/3م

مستشفى النور التخصصي24

 

اأع�ساء الوفد :

أ/ سليمان الزايدي , أ/ عبد اهلل خضراوي 
امل�ستقبلون:

د/ شريف محمد 
نائب رئيس قسم الطوارئ 

د/ محمد احلاج 
نائب رئيس قسم مكافحة العدوى 

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات :

جتديد وتوسعة قسم الطوارئ ليسع أكثر من 60 سريراً . ■
تعاون قسم الطوارئ وقسم مكافحة العدوى مع الفريق واإلجابة على جميع االستفسارات . ■

ال�سلبيات :

ضعف برامج التوعية الوقائية وتثقيف املراجعني مبدى خطورة مرض كورونا . ■
الكشف على احلاالت املشتبه بها  مبرض كرونا يف قسم الطوارئ بني املرضى واملراجعني  ■

مما يشكل خطراً عليهم . 
بطء العمل يف تنفيذ مشروع جتديد قسم الطوارئ وعدم تقيد الشركة املنفذة بإتباع وسائل  ■

السالمة حلماية املرضى والعاملني .
كثرة تواجد عمال شركة النظافة يف أقسام الطوارئ باملستشفى .  ■

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة:

إلزام جميع موظفي املستشفى بالتقيد بتعليمات االحتياطات الالزمة للوقاية من انتشار العدوى . ■
ضرورة عزل احلاالت املشتبه بها يف غرف عزل خارجية عن باقي مرضى ومراجعي قسم الطوارئ . ■
االهتمام باملرضى مراجعي قسم الطوارئ وتقليص فترة انتظار املريض لتلقي العالج . ■
تسريع العمل يف تنفيذ جتديد قسم الطوارئ . ■
تكثيف برامج التوعية والتثقيف للموظفني واملراجعني . ■
احلد من تواجد عمال النظافة. ■

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1435/6/10هـ املوافق 2014/4/10م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�ساء الوفد :إدارة مرور عسير 25

د/ علي الشعبي , أ/ عبد اهلل العواد 
امل�ستقبلون:

العميد/ عايض دخيل اهلل 
مدير إدارة مرور منطقة عسير 

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

هدف الزيارة :

متت الزيارة  ملناقشة عدة موضوعات ومنها: ■
•  التنظيمات اجلديدة حلركة السير داخل مدينة أبها ومناقشة حق املشاة  لبعض الشوارع واالطالع 	

على التجربة املطبقة من املرور الجتاه السير يف بعض الشوارع الهامة ) مسار واحد(.
•  ضرورة تأهيل الشوارع الفرعية والتي  أصبحت تستخدم كشوارع رئيسية بحكم حتويل اجتاه 	

السير يف الشوارع الرئيسية مما جعل هناك خطر على املارة.
•  حق حصول الوافدين على رخصة القيادة والتعليمات اخلاصة بذلك.	

الإيجابيات :

التجاوب التام من اإلدارة. ■
اطالع الوفد الزائر على ما لديهم من خطط وما مت تطبيقه من جتارب وتسجيل بعض النقاط  ■

لديهم مما أثير ليتم مناقشتها مع اللجنة املرورية مبنطقة عسير خالل الفترة القادمة.
ال�سلبيات :

إفادة املرور بأن النظام مينع حصول الوافد على رخصة قيادة ما لم يكن حاماًل لرخصة  ■
قيادة من بلده  األساسي .

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة:

التنسيق مع اجلهات املعنية للعمل على إيجاد احللول املناسبة للسلبيات. ■
متت الزيارة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1435/6/15هـ املوافق 2014/4/15م

سجن محافظة خميس مشيط 26
العام

اأع�ساء الوفد :

د/ علي الشعبي , أ/ محمد آل دباش , أ/ بندر الغامن
امل�ستقبلون:

العقيد/ سعيد القحطاني 
مدير السجن

العقيد/ مبشر آل ناعم
نائب مدير السجن

املقدم/ سلطان الشهراني 
مدير وحدة احلماية بالسجن

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

اطالع الوفد الزائر على ملفات بعض السجناء. ■
مقابلة بعض السجناء شخصياً واالستماع لشكواهم . ■
التجاوب التام من قبل إدارة السجن مع وفد اجلمعية. ■

متت الزيارة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1435/6/15هـ املوافق 2014/4/15م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

مدرسة حسان بن ثابت املتوسطة27

 

اأع�ساء الوفد :

أ/مونس الرويلي , أ/عمر املنديل 
امل�ستقبلون:

أ/ رجا الشمري
مدير املدرسة

أ/ حمد البقعاوي
وكيل املدرسة

وعدد من منسوبي املدرسة 
اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها . ■
نشر الثقافة احلقوقية وتنفيذ اخلطة االستراتيجية للجمعية. ■

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1435/7/2هـ املوافق 2014/5/2م

اأع�ساء الوفد :هيئة التحقيق واإلدعاء العام28

د/ أحمد البهكلي , د/ محمد احلارثي , أ/ غازي رياني
امل�ستقبلون:

د/ عبد الرحمن اجلار اهلل 
رئيس فرع هيئة التحقيق واإلدعاء العام مبنطقة جازان

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

سوء أحوال السجون واكتظاظ مراكز التوقيف بالنزالء . ■
تطبيق نظام احلماية من اإليذاء . ■
تأخر بقاء بعض املوقوفني يف مراكز الشرطة قبل التحقيق معهم يف الهيئة . ■
استمرار بقاء السجناء يف السجون بعد انقضاء مدة محكوميتهم . ■

متت الزيارة يف منطقة جازان بتاريخ 1435/7/2هـ املوافق 2014/5/2م

اأع�ساء الوفد :مدرسة أشبيلية املتوسطة 29

أ/خليفة املسعر , أ/عمر املنديل , أ/ ظاهر الفهيقي 
امل�ستقبلون:

أ/ متعب العتيق
مدير املدرسة

وعدد من منسوبي املدرسة 
اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات :

إعداد االجتماع جيد وقد كان من قبل املدير . ■
حضور وتفاعل الطلبة واستماعهم للمحاضرة . ■
مشاركة املدرسني وتنظيمهم لتواجد الطلبة . ■

ال�سلبيات :

املدرسة مستأجرة ولم تكن حسب السعة املطلوبة . ■
تكسير النوافذ واألنوار وقيام بعض الطلبة بالكتابة على اجلدران . ■
مكان املدرسة غير مناسب لضيق احلي . ■

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة:

توفير مبنى حكومي ومبكان مناسب من إدارة التربية والتعليم . ■
تكثيف الزيارات وتعريفهم باملهام احلقوقية . ■
تعريفهم بأنه يف حالة وجود شكوى ألحدهم التقدم للجمعية . ■

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1435/7/7هـ املوافق 2014/5/6م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�ساء الوفد :مدرسة هارون الرشيد االبتدائية 30

أ/مونس الرويلي , أ/عمر املنديل 
امل�ستقبلون:

أ/ عادل الرويلي
مدير املدرسة

وعدد من منسوبي املدرسة 
اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

نشر الثقافة احلقوقية وتنفيذ اخلطة االستراتيجية للجمعية. ■
متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1435/7/11هـ املوافق 2014/5/11م

اأع�ساء الوفد :شرطة رأس تنورة 31

د/ عبداجلليل السيف , أ/ جمعة الدوسري , أ/ جعفر الشايب , أ/ أحمد الشمري , أ/ حامت 
البعيجي 

امل�ستقبلون:

العقيد/ محمد الفغم  
مدير شرطة رأس تنورة 

الرائد/ عبد اهلل السبيعي  
مدير البحث اجلنائي  

وعدد من منسوبي الشرطة 
اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها وآلية عملها . ■
شرح األدوار التي تقوم بها اجلمعية وآلية استقبال التظلمات والشكاوي .  ■
تفقد الوفد مقر التوقيف ولوحظ فيه توفر جميع وسائل السالمة . ■
االلتقاء باملوقوفني واالستماع ملالحظاتهم . ■

متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1435/7/12هـ املوافق 2014/5/11م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�ساء الوفد :الشؤون الصحية 32

د/ علي الشعبي , د/ محمد آل مزهر , د/ منصور القحطاني , أ/ بندر الغامن 
امل�ستقبلون:

أ/ عبد اهلل آل مقبل 
مدير عام الشؤون الصحية

د/ عبد اهلل اجلاسر
مستشار املدير العام للشؤون الصحية 

فريق العمل اإلقليمي لالستجابة لالزمات
هدف الزيارة :

الوقوف على مدى االستعداد النتشار املرض يف مراكز ومحافظات املنطقة.  ■
اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

اخلطط واإلجراءات التي اتخذتها الشؤون الصحية للحد من انتشار املرض . ■
حماية العاملني واملوظفني يف املركز ملواجهة الفايروس . ■
اطالع الوفد على كافة اإلجراءات واخلطط املتخذة . ■
نشر ثقافة الوعي الصحي والنظافة الشخصية باملستشفيات واملدارس واجلامعات وأماكن  ■

التجمعات باملنطقة .
قلة الكوادر البشرية املؤهلة يف املستشفيات واملراكز الصحية. ■
استقبال البالغات والتواصل املباشر مع كافة القطاعات الصحية يف املنطقة . ■
إعادة تطوير البنية التحتية ملستشفى عسير املركزي وترميم املبنى . ■
تشكيل فريق عمل ميداني ملباشرة احلاالت وتزويد غرفة العمليات باملديرية يف تقارير دورية. ■
عدم وجود مختبر لتحليل العينات باملنطقة . ■

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة :

توفير مختبر مركزي باملنطقة . ■
وتسهيل  ■ املنطقة  أرجاء  ليجوب  متنقل  ميداني  مستشفى  لتوفير  عسير  صحة  طلب  دعم 

اخلدمة ملن ال يستطيع الوصول إلى املستشفيات .
عدم انسياق وسائل اإلعالم خلف اإلشاعات وعدم تهويل احلدث . ■
دعم وزارة اخلدمة املدنية ووزارة املالية لتوفير وظائف للتخصصات »ممارسني صحيني« . ■
مخاطبة وزارة الصحة لسرعة تشجيع صرف احلوافز للعاملني يف هذا املجال.  ■

 متت الزيارة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1435/7/20هـ املوافق 2014/5/19م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�ساء الوفد :سجن محافظة دومة اجلندل33

د/ طارش الشمري , أ/ خليفة املسعر , أ/ ظاهر الفهيقي , أ/ عمر املنديل
امل�ستقبلون:

العقيد/ بندر الراشد 
مدير سجن محافظة دومة اجلندل  

وعدد من منسوبي السجن
اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات :

يوجد عيادة خاصة بالسجن وذلك بجهود ذاتية من إدارة السجن . ■
توفر طبيب زائر يوم واحد باألسبوع . ■
يوجد عقد صيانة ونظافة . ■
عدد السجناء يتناسب مع الطاقة االستيعابية للسجن . ■
متكني السجناء من االتصال هاتفياً يومان باألسبوع . ■

ال�سلبيات :

السجن مستأجر وال تتوفر فيه جميع متطلبات السجناء . ■
عدم توفر عيادة طبية متكاملة وطبيب مقيم بالسجن . ■
نظافة السجن سيئة جداً وذلك لقلة عمال النظافة بالنسبة ملساحة السجن . ■

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة:

االستعجال باستحداث مبنى حكومي يتناسب مع احتياج السجن والسجناء . ■
الصحية  ■ الرعاية  لتوفير  بالسجن  دائم  طبيب  و  متكاملة  صحية  خدمات  توفير  ضرورة 

املناسبة للسجناء .
توفير عدد من عمال النظافة مع مستلزماتهم للحفاظ على نظافة السجن . ■
سرعة توفير اإلعاشة الصحية للحفاظ على سالمة السجناء من األطعمة الغير مناسبة . ■
سهل  ■ بشكل  األمور  وتيسير  السجن  سالمة  على  للحفاظ  أكثر  بأفراد  السجن  إدارة  دعم 

وسليم.
متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1435/7/20هـ املوافق 2014/5/19م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�ساء الوفد :مركز شرطة دومة اجلندل 34

د/ طارش الشمري , أ/ خليفة املسعر , أ/ ظاهر الفهيقي , أ/ عمر املنديل
امل�ستقبلون:

العميد/ حمود العامر 
مدير شرطة محافظة دومة اجلندل  

وعدد من منسوبي الشرطة
اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات :

املبنى حكومي وجديد ويفي بالغرض األمني واحلقوقي . ■
مبنى التوقيف جزء من املبنى الرئيسي لإلدارة . ■
يوجد غرف خاصة للزيارة . ■
توفر مكان تشميس للموقوفني . ■
نظافة املركز ال بأس بها . ■

ال�سلبيات :

ال يوجد عيادة طبية باملركز . ■
عدم توفر متعهد معيشة باملركز . ■
عدد األفراد أقل من الهيكل التنظيمي لإلدارة . ■

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة:

توفير خدمات صحية مبا يف ذلك وجود طبيب مناوب لتوفير الرعاية الصحية للموقوفني . ■
ضرورة توفير اإلعاشة الصحية الالزمة للموقوفني . ■
توفير مرشد توعوي للمركز وأخصائي اجتماعي لتفعيل دور التوعية ودراسة أسباب املشكلة. ■

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1435/7/20هـ املوافق 2014/5/19م
إدارة مرور منطقة اجلوف35

 
اأع�ساء الوفد :

د/ طارش الشمري , أ/ خليفة املسعر , أ/ ظاهر الفهيقي , أ/ عمر املنديل
امل�ستقبلون:

العميد/ محمد العتيبي 
مدير مرور منطقة اجلوف  

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات :

املبنى حكومي وجديد ويفي بالغرض األمني واحلقوقي . ■
يوجد دورات لرجال األمن عن كيفية التعامل مع حل املشكلة بسهوله . ■
يوجد غرف خاصة للزيارة وخصوصاً لذوي االحتياجات اخلاصة عن طريق املركبة. ■
تكثيف الناحية التوعوية للمواطنني واملقيمني . ■

ال�سلبيات :

النظافة سيئة يف غرف التوقيف . ■
عدم تعاون اجلهات املعنية إلغالق التقاطعات اخلطرة . ■
ضعف الثقافة املرورية ملستخدمي الطريق. ■

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة:

توفير عدد مناسب من عمال النظافة مع مستلزماتهم للحفاظ على نظافة اإلدارة بشكل عام  ■
وغرف التوقيف بشكل خاص .

ضرورة سرعة التعامل اجليد مع اإلدارات وذلك للمصلحة العامة وسالمة املواطنني . ■
تفعيل دور األسرة بشكل أكبر مما يسهل عملية وصول ثقافة السالمة املرورية بشكل أكبر  ■

وأسرع .
متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1435/7/21هـ املوافق 2014/5/20م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�ساء الوفد :مدارس الطموح األهلية36

أ/ سليمان الزايدي , أ/ عبد اهلل خضراوي , أ/ خالد احلارثي 
امل�ستقبلون:

د/ عماد الصرايرة 
الوكيل األول للمدارس

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

دور اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يف نشر الثقافة احلقوقية يف املجتمع . ■
عرض فيديو خاص عن اجلمعية وأهدافها وأنشطتها ورؤيتها ورسالتها التوعوية والتثقيفية . ■
اإلجابة على استفسارات الطالب . ■
توزيع اصدارات ومطبوعات اجلمعية احلقوقية. ■

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1435/7/23هـ املوافق 2014/5/23م
اأع�ساء الوفد :إدارة فرع مكافحة املخدرات37

د/ أحمد البهكلي , د/ محمد احلارثي, أ/ غازي رياني
امل�ستقبلون:

العميد/ عائض القحطاني
مدير إدارة مكافحة املخدرات

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

مت مناقشة عد من املوضوعات والتي منها: ■
• نسب املوقوفني بحسب نوعية املخدرات.	
• إمكانيات التوقيف ومدى توافر اخلدمات فيه .	
• ضرورة التركيز على صغار املروجني .	
• مدى تطبيق نظام اإلجراءات اجلزائية عند ضبط املتهمني .	
• مراعاة عمر املوقوف وحالته الصحية .	

متت الزيارة يف منطقة جازان بتاريخ 1435/8/5هـ املوافق 2014/6/4م

اأع�ساء الوفد :مديرية املرور38

د/ أحمد البهكلي , د/ علي العريشي , د/ مرعي احلارثي ,  أ/ العباس احلازمي , أ/ غازي 
رياني

امل�ستقبلون:

العقيد/ ظافر القرني
مدير مديرية املرور

الرائد/ وجدي القاضي 
الرائد / إبراهيم الطميحي

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

مناقشة بعض املوضوعات التي وردت للجمعية ومنها :  ■
•  ضعف ضبط السرعة .	
•  ضعف التوعية املرورية وعدم االكتفاء بأسبوع املرور .	
•  تأخر الوصول إلى مواقع احلوادث وضعف اخلبرة يف اإلسعافات املرورية. 	
•  سرقة السيارات .	
•  وجود املطبات الصناعية املفاجئة بدون حتذير .	
• عرض صور حوادث املتوفني يف الشوارع دون الرجوع لذويهم 	
•  ضعف حالة التوقيف.	

متت الزيارة يف منطقة جازان بتاريخ 1435/8/6هـ املوافق 2014/6/5م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�ساء الوفد :سجن محافظة القريات39

د/ طارش الشمري , أ/ ظاهر الفهيقي  أ/عمر املنديل 
امل�ستقبلون:

العقيد / نايف العتيبي 
مساعد مدير عام السجن

النقيب / عبد الكرمي العنزي 
مدير شعبة شؤون السجناء

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات :

يوجد عيادة عامة باإلضافة إلى صيدلية مع تواجد ممرضني وصيدلي يتناوبون على مدار  ■
الساعة .

توفير عدة برامج داخل السجن كالتعليم بكافة مراحله وحفظ القرآن . ■
توفير أماكن للخلوة الشرعية داخل السجن . ■
يوجد ساحات تشميس باملبنى القدمي واجلديد . ■
يوجد مبنى حتت اإلنشاء لبرامج التدريب والتأهيل املهني . ■

ال�سلبيات :

عدم صالحية املبنى القدمي وسوء نظافته . ■
حتتاج املكتبة داخل السجن إلعادة تأهيل . ■
ازدحام النزالء يف السجن وسوء توزيعهم يف بعض العنابر . ■
تأخير إصدار احلكم على بعض السجناء . ■
ضعف التكييف والتهوية وعدم وجود غرف خاصة للمدخنني . ■
عدم توفر فني مختبر لفحص العينات بالرغم من وجود األجهزة املختصة . ■

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة :

توزيع السجناء بشكل معتدل وعدم دمج املدخنني مع غير املدخنني . ■
ضرورة زيادة القضاة باحملكمة لالستعجال يف البت بقضايا السجناء . ■
ضرورة ترميم املبنى القدمي وإعادة تأهيله . ■
العمل على جودة التكييف والتهوية املثالية بالسجن . ■
النظر للسجناء الذين بحاجة لالستبعاد من البالد بعد انتهاء محكومتيهم . ■
سرعة توفير عقد نظافة للمبنى اجلديد لسالمة السجناء من األمراض . ■

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1435/8/6هـ املوافق 2014/6/5م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

دار املالحظة يف محافظة 40
القريات

اأع�ساء الوفد :

د/ طارش الشمري , أ/ ظاهر الفهيقي  أ/عمر املنديل 
امل�ستقبلون:

د/ محمد املزرق 
مدير الدار

أ/ موسى النزاوي
أخصائي اجتماعي

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات :

توفر مجلس ثقايف وملعب كرة قدم يف الدار . ■
نظافة املبنى واملطبخ جيدة . ■
توجد عيادة عامة مع توفر ممرضني . ■
توفر مدرسة للتعليم بكافة مراحله كما يوجد بها خدمات انترنت . ■
يوجد صندوق خاص بالشكاوى واملقترحات بالدار . ■
توفر الدار كاميرات مراقبة . ■

ال�سلبيات :

تأخر معامالت سجناء األحداث عند إرسالها بالبريد . ■
عدم وجود قاضي متفرغ بالدار . ■
ال يوجد مندوب متفرغ بصفه دائمة من هيئة التحقيق واإلدعاء العام . ■

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة :

التسريع يف  إجناز معامالت األحداث وأن  يكون إرسال معامالتهم عن طريق املراسل لسرعة  ■
إجنازها .

ضرورة تواجد مندوب دائم من هيئة التحقيق واإلدعاء العام . ■
ضرورة توفير قاضي متفرغ لسرعة البت يف قضايا األحداث . ■
توفير أخصائي تغذية بالدار ضمن عقد التغذية اخلاص بالدار . ■

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1435/8/6هـ املوافق 2014/6/5م

املستشفى العام مبحافظة 41
طبرجل 

اأع�ساء الوفد :

د/ طارش الشمري , أ/ ظاهر الفهيقي  أ/عمر املنديل 
امل�ستقبلون:

د/ صالح الشراري 
مدير عام املستشفى

د/ منذر طعمة 
املدير الطبي واستشاري باطنية 

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها وآلية عملها . ■
التجهيزات املادية متكاملة ولكن يوجد نقص يف الكوادر الطبية والفنية . ■
موقع املستشفى على طريق دولي ويكثر فيه احلوادث لذلك يحتاج لقسم احلوادث . ■

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة :

ضرورة زيادة عدد األطباء وتوفير كادر طبي وفني متكامل . ■
ضرورة فتح قسم للحوادث وذلك ملوقع املستشفى . ■

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1435/8/14هـ املوافق 2014/6/12م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�ساء الوفد :إدارة شرطة محافظة طبرجل42

د/ طارش الشمري , أ/ ظاهر الفهيقي  أ/عمر املنديل 
امل�ستقبلون:

العميد/ سويلم الفليو
مدير إدارة الشرطة 

املقدم/ نواف الشمري
مدير األمن اجلنائي

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات:

املبنى حكومي جديد ويفي بالغرض األمني واحلقوقي على حد سواء . ■
مبنى التوقيف جزء من املبنى الرئيسي لإلدارة . ■
العدد اإلجمالي للموقوفني )4( والطاقة اإلستيعابية للتوقيف )45( موقوف . ■
يوجد غرف خاصة بالزيارة . ■
يوجد مكان تشميس للموقوفني . ■
نظافة املركز ال بأس بها . ■
ال يوجد موقوفني جتاوزوا املدة النظامية للتوقيف . ■

ال�سلبيات:

ال يوجد عيادة طبية باإلدارة . ■
ال يوجد متعهد تغذية باملركز ويتم توفير الوجبات بطريقة إجتهادية لتوفير متطلبات التغذية  ■

للسجناء .
عدد األفراد أقل من الهيكل التنظيمي لإلدارة. ■

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة :

الصحية  ■ الرعاية  لتوفير  مناوب  طبيب  وجود  ذلك  يف  مبا  صحية  خدمات  توفير  ضرورة 
املناسبة للموقوفني.

ضرورة توفير اإلعاشة الصحية الالزمة للموقوفني للحفاظ على سالمتهم من األطعمة الغير  ■
مناسبة.

دعم أفراد اإلدارة بعدد أكبر من األفراد خاصة وأن محافظة طبرجل فيها كثافة سكانية  ■
عالية.

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1435/8/14هـ املوافق 2014/6/12م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�ساء الوفد :سجن محافظة طبرجل43

د/ طارش الشمري , أ/ ظاهر الفهيقي , أ/عمر املنديل 
امل�ستقبلون:

النقيب / عادل الشمري 
مدير عام السجن

أ/ عايد الشراري  
مدير شعبة اإلصالح والتأهيل

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها وآلية عملها . ■
شرح كيفية التواصل مع اجلهات ذات العالقة من أجل اتخاذ ما يلزم من الشكاوى . ■
 يوفر السجن ساحة للتشمس ومكان للخلوة الشرعية . ■
ال يوجد أخصائي نفسي واجتماعي . ■
وضع املبنى سيئ مقارنة بعدد السجناء . ■
قلة الكوادر الوظيفية من ضباط وأفراد . ■
نظافة املبنى وصيانة دورات املياه سيئة جداً .  ■
وجود برامج مطبقة داخل السجن كالتعليم بكافة أنواعه وحفظ القرآن .  ■

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة :

إنشاء مبنى حكومي تتوفر فيه جميع متطلبات السجناء . ■
ضرورة زيادة عدد املوظفني من الضباط واألفراد . ■
توزيع السجناء بشكل معتدل مع عدم دمج املدخنني مع غير املدخنني .  ■
زيادة عدد عمال النظافة والصيانة بالسجن . ■
ضرورة توفير مبنى لبرامج التأهيل املهني بالسجن إلستفادة النزالء منها .  ■

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1435/8/14هـ املوافق 2014/6/12م
املستشفى العام مبحافظة دومة 44

اجلندل
اأع�ساء الوفد :

د/ طارش الشمري, أ/ ظاهر الفهيقي, أ/ خليفة املسعر, أ/ عمر املنديل
امل�ستقبلون:

أ/ بندر الريس
مساعد مدير املستشفى

د/ محمد قباني
املدير الطبي باملستشفى

أ/ طالل غازي
مدير اخلدمة االجتماعية باملستشفى

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها وآلية عملها . ■
مت تبادل احلوار فيما يتعلق بحقوق املرضى وجمع املعلومات األولية عن املستشفى واملرضى. ■

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة :

ضرورة زيادة  الكادر الوظيفي يف املستشفى . ■
العمل على توفير صيانة لألجهزة الطبية وتوفير الفنيني الالزمني لها . ■
ضرورة تشغيل التكييف املركزي باملستشفى .  ■
العمل على حتسني النظافة والصيانة يف املستشفى . ■
املطالبة بصرف بدل عدوى للعاملني. ■

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1435/8/28هـ املوافق 2014/6/27م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�ساء الوفد :الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد45

د/ عبد اجلليل السيف, أ/ جمعة الدوسري , أ/ جعفر الشايب,  أ/ أحمد الشمري
امل�ستقبلون:

أ / عبد الكرمي املالكي 
مدير فرع الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد باملنطقة الشرقية

أ / صالح املطرودي 
أخصائي قانوني

أ / وليد املريسل 
مفتش مالي

أ / عبد اهلل العجمي
سكرتير عام

أ / يوسف عتيل 
مساعد إداري

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

مت احلديث عن عدد من املوضوعات والتي منها: ■
• أبرز مالمح االستراتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الفساد.	
• األمر امللكي القاضي بإنشاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد.	
• تنظيم الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد.	
• ارتباط الهيئة ومركزها النظامي.	
• رسالة الهيئة وأهدافها واختصاصاتها.	

أهمية تعاون املجتمع بكل شرائحه يف التبليغ عن احلاالت املشوبة بالفساد اإلداري أو املالي,  ■
وأن الهيئة تكفل سرية املعلومات وأسماء املتعاونني معها.

ورسالتها  ■ وأنشطتها   واختصاصاتها  أهدافها  وتوضيح  اجلمعية  عن  تعريفية   نبذة  إلقاء  مت 
وما تقدمه من جهود يف نشر الثقافة احلقوقية بني مختلف فئات املجتمع من خالل توزيعها 
عند  آليتها  إلى  إضافة  امليدانية,  وزياراتها  العمل  وورش  الندوات  وإقامة  حقوقية  مطبوعات 

استقبالها للشكاوى والتظلمات وتواصلها مع اجلهات ذات العالقة إليجاد احلل املناسب لها.
التأكيد على أهمية العالقة املتبادلة واملشتركة بني اجلمعية والهيئة. ■

متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية  بتاريخ 1435/10/22هـ املوافق 2014/8/18م

اأع�ساء الوفد :مديرية شرطة اجلوف46

د/ طارش الشمري, أ/ ظاهر الفهيقي, أ/ خليفة املسعر, أ/ ثاني العنزي, أ/ عمر املنديل
امل�ستقبلون:

أ/ محمد التميمي
مساعد مدير عام الشرطة

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها وآلية عملها . ■
مناقشة عدد من املالحظات التي مت رصدها أثناء قيام أعضاء فرع اجلمعية بزيارات ميدانية  ■

لعدد من مراكز توقيف الشرط يف املنطقة ومن أهمها:
• ضرورة حتسني نوعية وآلية تقدمي الوجبات الغذائية ومستوى النظافة للموقوفني.	
• الالزمة 	 الشروط  فيها جميع  تتوفر  بحيث  الشرط  توقيف  ملراكز  مقرات  إيجاد  ضرورة 

للتوقيف.
التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة :

ضرورة زيادة  الكادر الوظيفي يف املستشفى . ■
العمل على توفير صيانة لألجهزة الطبية وتوفير الفنيني الالزمني لها . ■
ضرورة تشغيل التكييف املركزي باملستشفى .  ■
العمل على حتسني النظافة والصيانة يف املستشفى . ■
املطالبة بصرف بدل عدوى للعاملني. ■

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1435/11/2هـ املوافق 2014/8/28م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�ساء الوفد :فرع إدارة الطرق والنقل 47

د/ أحمد البهكلي, أ/ العباس احلازمي, د/ محمد احلارثي, أ/ غازي رياني
امل�ستقبلون:

م/ ناصر احلازمي
مدير إدارة الطرق والنقل 

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها وآلية عملها . ■
مناقشة عدد من املوضوعات والتي منها: ■

• التأخر يف إجناز الطرق و اجلسور منها :	
•  طريق جازان ـ أبوعريش ، طريق أبو عريش ـ العارضة ، طريق املضايا ـ األحد، طريق أبو 	

عريش ـ صبيا ، طريق صبيا ـ الدائر ، طريق صبيا ـ هروب ،طريق القهر، طريق تشوية ، 
طريق قيس ، طرق فيفا ، جسر مستشفى امللك فهد ،جسر الدغارير ، جسر الكربوس.

•  سرعة تلف الطرق اجلديدة.	
•  بطء تنفيذ الطريق الدولي. 	
•  ضعف صيانة الطرق : طرق القطاع اجلبلي ، إزاحة األتربة على الطرق عموماً. 	
•   انعدام النقل العام بني مدن املنطقة.	
•  ضيق املنعطفات على الطرق بني املدن وخطورتها.	
•  خطورة الرصيف األوسط على الطرق لسهولة جتاوزه إلى الطريق املقابل.	
•  عدم االستفادة من اجلسور القائمة لالنعطاف من حتتها جتنباً للدخول يف الطرق العامة  	

بشكل مفاجئ : جسر وادي ضمد جنوب الشواجرة.
•  انتشار املطبات واحلفر والتحويالت بدون تنبيه.	
•  عدم وضع املصابيح واللوحات اإلرشادية لتحديد التحويالت : طريق الدرب ـ الكدرة ، 	

طريق اخلدمة ملستشفى األمير محمد بن ناصر و دار املالحظة االجتماعية.
•  خطة وزارة  النقل  لربط املنطقة بشبكة  اخلطوط  احلديدية.	

متت الزيارة يف مدينة جازان بتاريخ 1435/11/9هـ املوافق 2014/9/4م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

متابعة ميدانية ألعمال موسم 48
حج عام 1435هـ

اأع�ساء الفريق :

أ/ سليمان الزايدي, أ/ عبد اهلل خضراوي, أ/ شاكر العبدلي
هدف الزيارة:

رصد وتوثيق  مالحظات ومراقبة  تطبيق األنظمة واللوائح املتعلقة بأعمال احلج بشكل يكفل احلقوق  ■
للمستهدفني باخلدمة.

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها املتابعة:

اتضح للفريق حدوث جناح متصاعد لبرامج األجهزة احلكومية املعنية بتسيير مواكب احلج وقد برزت  ■
على وجه خاص :

• بني 	 باستمرار  يتواجد  كان  الذي  اهلل  بن عبد  األمير مشعل  املنطقة ممثلة يف سمو  إمارة  جهود 
العاملني واحلجاج ويف موقع احلدث دائماً وموجهاً ومشرفاً.

• جهود األجهزة األمنية التي ظهر رجالها يف حج هذا العام مبظهر مشرف واتسمت أعمالهم بالتفاني 	
واإلخالص يف خدمة احلجيج ورصدت اجلمعية لهم الكثير من الصور اإلنسانية يف تعاملهم الراقي مع 

وفود الرحمن وكانت جهودهم محل تقدير وشكر احلجاج وإشادات اإلعالم داخلياً وإقليمياً وعاملياً.
• وزارة احلج التي اتسمت خططها يف املراقبة واملتابعة بالسرعة يف اتخاذ القرار.	
• وزارة الصحة وهي الوزارة التي قابلت حتدياً غير مسبوق هذا العام مع وباء ) كورونا وإيبوال(.	
• يف مجال البحوث والدراسات اطلعت اجلمعية على نتائج البحث العلمي املعلن الذي انتهى فيه الباحث 	

الدكتور معراج مرزا الى اثبات  أن ما يعادل 36% من مساحة منى الفعلية من جهة وادي ُمحّسر 
خارج حدود منى احلالية رغم أنها جزء منه ومطالبته بإعادة هذه املساحة الكبيرة ملشعر منى لزيادة 
طاقته  االستيعابية, ولقناعتة بأهمية هذا البحث اقترح تشكيل جلنة علمية شرعية لدراسة نتائجه.

اأما اأبرز املالحظات ففي غالبها متكررة ومنها:

استمرار ظاهرة االفتراش . ■
تردي النظافة خاصة يف أحياء مكة املكرمة. ■
سوء تنظيم وتوزيع الصدقات يف املشاعر. ■
انتشار ظاهرة التسول. ■
انقطاع املاء عن بعض أحياء مكة املكرمة. ■
شكوى بعض املستثمرين يف العقار املخصص لسكن احلجاج مبّكة املكرمة من بطء أو توقف الطلب  ■

على عقاراتهم مما عرضهم خلسائر مادية.
 ارتفاع وتيرة شكوى حجاج حمالت الداخل من املغاالة يف رسوم هذه احلمالت. ■

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة :

املطالبة بنقل األجهزة احلكومية املوجودة يف مشعر منى والتي ال تقوم بعمل ميداني خدمي مباشر للحجاج  ■
إلى خارج مشعر منى .

املطالبة بتطبيق تعليمات وزارة اخلارجية على احلجاج الفرادى الذين لوحظ بأنهم يصلون الى اململكة بدون  ■
عقود )سكن ونقل ( مما يعرضهم للكثير من املشاكل مع التوصية بربط خدماتهم ببعثات دولهم أو بعثات 

الدول القادمني منها.
التوصية باقتراح آلية تلزم بعثات احلج اخلارجية بعمل دورات تثقيفية للحجاج القادمني للمملكة لتسهيل  ■

رحلة احلج عليهم ومعرفة حقوقهم وواجباتهم.
مطالبة وزارة احلج بتسليم املواقع املخصصة يف مشعر منى ملؤسسات حجاج الداخل يف وقت مبكر . ■
ضرورة زيادة الطاقة االستيعابية ملشعر منى ببدائل مضافة ، كالبناء على سفوح اجلبال . ■
إليصال  ■ الطوافة  مؤسسات  يف  اخلدمات  على  االلكتروني  املعصم  وسوار   )  GPS( نظام  إدخال  اقتراح 

اخلدمات للحجاج بسرعة والتسهيل عليهم.
كما أوصى التقرير باالهتمام بطرق املشاة للحجاج الذين يؤدون احلج مشياً على األقدام وذلك بتجهيزها  ■

وتطويرها وإدخال نظام السيور املتحركة عليها؛ واالهتمام باإلصحاح البيئي فيها؛وتوفير وسائل السالمة بها, 
علماً أن الدراسات تذكر بأن نسبة احلجاج الذين يؤدون احلج مشياً تصل إلى 36% من عدد احلجاج السنوي.

وقد الحظت اجلمعية أنه مت األخذ بالكثير من التوصيات التي تضمنها تقريرها ومن ذلك : ■
نقل بعض األجهزة التي كانت تشغل حيزاً مبشعر منى وليس لها عالقة مباشرة مع احلجاج الى خارج املشعر. ■
قيام وزارة احلج هذا العام بتسليم املواقع املخصصة ملؤسسات حجاج الداخل يف وقت مبكر. ■
إعالن معالي وزير احلج مؤخرا بأن الدولة تتجه إلى زيادة مساحة مشعر منى بالسماح بالبناء الرأسي على  ■

سفوح اجلبال.
متت الزيارة يف منطقة  مكة املكرمة  خالل الفرتة من 1-1435/12/18هـ  املوافق 9/26-2014/10/13م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�ساء الوفد :مدينة احلجاج بأبو عجرم49

أ/ ظاهر الفهيقي, أ/ خليفة املسعر, أ/ عمر املنديل
امل�ستقبلون:

أ/ حمدان الشمري، مندوب من  مركز أبو عجرم 
أ/ حماد الشراري، مندوب من  مركز أبو عجرم

أ/ هالل الرويلي،  مدير املركز الصحي
أ/ بندر الفلحي، مساعد املدير

أ/ عقال الشراري، رئيس رقباء زيدان واملسؤول عن مركز الشرطة
أ/ خلف السند، رئيس مركز أبو عجرم

عدد من منسوبي الشرطة
عدد من منسوبي مركز أبو عجرم 

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها وآلية عملها . ■
قام الوفد بعدة زيارات داخل املدينة لعدد من أقسامها كانت على النحو التالي: ■
 جولة ميدانية داخل املدينة واتضح  لهم عدد من األمور منها:. 1

• لتغيير طريقة نقلهم عن طريق اجلو 	 عدد احلجاج الذين مت نقلهم العام احلالي قليل جداً نظراً 
لظروف أمنية.

زيارة للمركز الصحي التابع للمدينة  واتضح  لهم عدد من األمور منها:. 2
• وستة 	 ساعة   )12( لكل  فترتني  على  أطباء  ويوجد خمسة  والنساء  للرجال  واحدة  عيادة  باملركز  يوجد 

ممرضني واثنان ممرضني وبائيات وأخصائي واحد وبائيات وفني صيدلي ويوجد صيدلية عامة باملركز.
زيارة ملقر الهالل األحمر السعودي باملدينة واتضح أنه يتكون من أربعة أفراد يف أمت جاهزيتهم ويوجد . 3

وهم على إتصال مباشر مبركز الهالل األحمر بأبو عجرم عند طلب أكثر من  سيارة إسعاف واحدة , 
سيارة إسعاف حيث أن املركز ال يبعد عنهم سوى ما يقارب )500م( .

زيارة ملقر الشرطة و ومت اإلطالع على االستعدادات واخلدمات التي تقدم لضيوف الرحمن وكانت . 4
مكونة من ثالثة فرق كل فرقه )30( عسكري واستعداداتهم طيبة ويوجد تعاون مع أمن الطرق ومع 

الدفاع املدني املوجود مبركز أبو عجرم .
وكانت . 5 الرحمن  تقدم لضيوف  التي  واخلدمات  االستعدادات  اإلطالع على  املركز ومت  رئيس  زيارة  

مكونه من ثالثة فرق كل فرقه )30( عسكري واستعداداتهم جيدة ويوجد تعاون مع أمن الطرق ومع 
الدفاع املدني املوجود مبركز أبو عجرم.

املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

حاجة املركز الصحي لفني أجهزة طبية وصحة ونظافة وفني تخزين . ■
الثالجة املوجودة واملخصصة لألدوية عادية واملفترض أن تكون من النوع اخلاص حلفظ األدوية التي  ■

يوجد عليها مؤشر بدرجة احلرارة .
أن تكون جميع األدوية املوجودة موضح عليها االسم وتاريخ إنتهائها . ■
جهاز الصدمات املوجود باملركز قدمي ويجب إستبداله بنوع جديد . ■
جهاز سحب السوائل قدمي ويجب إستبداله بنوع جديد . ■
املدينة ال يوجد بها خدمات مثل املطاعم أو البوفيهات أو البقاالت . ■
ال يوجد مقر للدفاع املدني داخل مدينة احلجاج . ■
مت تواجد مركز الهالل األحمر باملدينة و استعداداته جيدة . ■
الحظ الفريق قلة احلجاج عن طريق البر هذا العام وذلك لظروف أمنية . ■
مستوى النظافة باملدينة جيد جداً  . ■
مت األخذ بتوصية فرع اجلمعية خالل الزيارة العام املاضي بإيجاد مكان مناسب للمدينة وذلك على  ■

طريق )اجلوف – حائل( ومت العمل بذلك والذي يختصر حوالي ) 300 كم ( عن املسافة السابقة .
التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة :

تطوير اخلدمات بحيث تشمل املطاعم و والتموينات  وكذلك محطات البنزين واملسجد لكي تخدم  ■
احلجاج بشكل أفضل .

ضرورة وجود مقر للدفاع املدني داخل مدينة احلجاج للقيام بأعمالهم بشكل أفضل . ■
حاجة املركز الصحي وكذلك مركز الشرطة لطفايات حريق و بركسات بدالً  من اخليام . ■
ضرورة التزام املركز الصحي باملدينة بأن تكون األجهزة املوجودة فيه حديثة وكذلك األدوية ويجب  ■

على األخصائيني وفنيي األجهزة الطبية تخزين األدوية باألجهزة احلافظة لألدوية بالطرق الصحية 
السليمة ومالحظة صالحية األدوية.



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�ساء الوفد :مكتب العمل 50

د/ علي الشعبي, د/ منصور القحطاني, أ/ محمد آل دباش, أ/ محمد آل معتق, أ/ بندر آل 
غامن 

امل�ستقبلون:

أ/ حسني املري
مدير عام فرع وزارة العمل مبنطقة عسير

أ/ موسى معدي
مدير مكتب العمل بأبها 

أ/ عامر عسيري
مدير إدارة العالقات العمالية يف عسير 

أ/ خالد األسمري
عضو حتقيق بالهيئة اإلبتدائية

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

قام وفد اجلمعية بجولة يف أقسام املكتب ومقابلة بعض املراجعني واالستماع لهم والوقوف  ■
على مستوى رضاهم عن اخلدمات التي يقدمها مكتب العمل.

مت مناقشة عدد من املوضوعات منها: ■
• آلية العمل واجلهود التي يقوم بها فرع وزارة العمل يف املنطقة.	
• القضايا والشكاوى الواردة لفرع اجلمعية واستمع وفد اجلمعية  إلى مرئيات فرع الوزارة 	

حولها.
مت طرح مرئيات فرع اجلمعية لضمان التعاون والتكامل بني اجلمعية وفرع الوزارة من أجل  ■

تقدمي أفضل اخلدمات للمواطنني.
الحظ وفد اجلمعية التطور امللموس يف مستوى ااخلدمات التي يقدمها املكتب للمراجعني  ■

الوقت  واختصار  اإلجراءات  تبسيط  يف  ساهمت  التي  اإللكترونية  اخلدمات  إلى  والتحول 
وضمان االستفادة من اخلدمات على الوجه املطلوب.

متت الزيارة يف منطقة ع�شري  بتاريخ 1435/12/20هـ املوافق 2014/10/15م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�ساء الوفد :دار الرعاية االجتماعية51

د/ طارش الشمري, أ/ ظاهر الفهيقي, أ/ ثاني العنزي, أ/ عمر املنديل
امل�ستقبلون:

أ/ محمد العنزي
مدير الدار

أ/ محمد املطيري
مشرف القسم االجتماعي
مجموعة من موظفي الدار

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

قدم وفد اجلمعية نبذة تعريفية حولها ووضح أهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها وآلية  ■
عملها عند استقبالها للشكاوى والتظلمات .

قام  وفد اجلمعية بجولة ميدانية داخل الدار برفقة مدير الدار واطلع على جميع الغرف  ■
الوفد  اطلع  وكذلك  املسنني  مع  التحدث  ومت  بالدار,  املسنني  بها  يتواجد  التي  والقاعات 
صالة  الطبية,  العيادات  قسم  الطبيعي,  العالج  وهي: قسم  الدار  املوجودة يف  املرافق  على 

االستراحة, صاالت الطعام واملطبخ, غرفة احلالقة بالدار.
التي يقدمها املكتب للمراجعني  ■ الحظ وفد اجلمعية التطور امللموس يف مستوى اخلدمات 

الوقت  واختصار  اإلجراءات  تبسيط  يف  ساهمت  التي  اإللكترونية  اخلدمات  إلى  والتحول 
وضمان االستفادة من اخلدمات على الوجه املطلوب.

املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

املتابعة اجليدة من قبل  ■ إلى  النظافة جيد بوجه عام مما يشير  املبنى قدمي ولكن مستوى 
إدارة الدار.

صالة العالج الطبيعي صغيرة وال تفي باالحتياج لتقدمي خدمة أفضل. ■
ال يوجد طبيب وطبيبة متفرغني لنزالء الدار حيث يتواجد طبيب وطبيبة يومني يف األسبوع  ■

فقط , علماً  بأن الدار لديها سيارتني إسعاف.
ال يوجد مدرب تربية بدنية, وال أخصائي إرشاد نفسي, وال أخصائي تغذية. ■

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة:

حتتاج الدار إلى توفير جتهيزات متكاملة للعالج باملاء حلاجة النزالء لذلك. ■
للنزالء  ■ جيد  كمتنفس  منها  يستفاد  لكي  اجلنوبية  الساحة  وتطوير  حتسني  الدار  حتتاج 

وممارسة رياضة املشي.
مركز العالج الطبيعي يحتاج إلى توسعه لصغر مساحته وعدم مناسبته ألعداد  املستفيدين  ■

من خدماته .
متت الزيارة يف منطقة اجلوف  بتاريخ 1435/12/29هـ املوافق 2014/10/24م



ثالثًا: م�ساركات اجلمعية

نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

مكتب ماجد الفهد »ديوان 1
االستشارات للمحاماة« بالتعاون 
مع نادي القانون بكلية احلقوق 

واألنظمة السياسية بجامعة امللك 
سعود 

ركن توعوي وتثقيفي 
يف حملة  »مراسي 

العدالة1« 

امل�ساركون :

واجلهات  الوزارات  من  وعدد  واملختصني,  القانونيني  من  عدد 
احلكومية واجلمعيات واجلهات  ذات العالقة

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

عدد من منسوبي املقر الرئيسي للجمعية بالرياض
اأبرز املحاور التي ت�سمنها املعر�ص :

واختصاصاتها  ■ وأهدافها  اجلمعية  عن  تعريفية  نبذة  تقدمي 
ورسالتها وآلية استقبالها للشكاوى والتظلمات.

تضمنت احلملة عدد من احملاضرات وورش العمل القانونية,  ■
وعدة أركان لعدد من الوزارات واجلهات احلكومية واجلمعيات 
الدراسات  ملعهد  وركن  العدل  لوزارة  تعريفي  ركن  يف  متثلت 
لركن  إضافة   , املستهلك  حماية  جلمعية  وركن  الدبلوماسية 
املستشارات  قبل  من  املجانية  القانونية  االستشارات  تقدمي 

القانونيات.
عقد املعر�ض يف مدينة  الريا�ض بتاريخ 15-16-1435/1/21هـ  

املوافق 19-20-2013/11/25م

مدينة األمير محمد بن عبد العزيز 2
الطبية  

ورشة العمل 
»التعريفية ملدينة 

األمير محمد بن عبد 
العزيز الطبية«

امل�ساركون :

األمير/ فهد بن بدر آل سعود
أمير منطقة اجلوف

عدد من مدراء اإلدارات احلكومية وأعضاء مجالس املناطق ورجال 
األعمال واملختصني  ذوي العالقة  

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

أ/ مونس الرويلي
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها الور�سة :

يف  ■ املرجوة  واألهداف  العمل  سير  عن  تعريفية  نبذة  تقدمي 
مشروع املدينة الطبية.

توقيع اتفاقيات مع عدد من اجلامعات العاملية واحمللية.  ■
يف  ■ فعلياً  العمل  وبدء  الذاتي  التشغيل  بنظام  املدينة  انطالق 

إعداد الكوادر البشرية. 
توفير مراكز متخصصة باإلضافة إلى مستشفى للعيون وآخر  ■

للتأهيل بحيث يقدم الرعاية املرجعية للمرضى .
اخلدمات  ■ وتقدمي  واملتكاملة  الشاملة  الرعاية  إستراجتية 

العالجية والوقائية .
عقدت الور�شة  يف مدينة  اجلوف بتاريخ 1435/1/23هـ املوافق 

2013/11/26م
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معهد اإلدارة العامة باملشاركة مع 3
الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد

ندوة » واقع الفساد 
اإلداري يف اململكة 
وجهود التغلب عليه«

امل�ساركون :

أ/ محمد الشريف  
رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد

د/ أحمد الشعيبي  
مدير عام معهد اإلدارة العامة 

د/ فهاد احلمد 
مساعد رئيس مجلس الشورى

د/ عبد اهلل العبد القادر
نائب رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد

د/ صالح املعيوف
نائب املدير العام لشؤون التدريب – معهد اإلدارة العامة 

د/ عبد الرحمن الوزان 
مدير عام اإلدارة العامة للبرامج العليا – معهد اإلدارة العامة  

أ/ يوسف أبا اخليل 
املراقب العام املالي بالوزارة املالية 

أ/ سعيد احلريسن
مستشار قانوني – وزارة العدل 

 أ/ أحمد البلوي
مستشار قانوني 

أ/ إبراهيم اجلهيمان 
مستشار شؤون التصنيف والتوظيف

د/ فالح السبيعي 
رئيس قسم إدارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

د/ عبد اهلل الوقداني 
مدير عام البرامج اإلدارية والقانونية باملعهد 

أ/ يوسف املبارك 
عضو مجلس إدارة جمعية سعفة القدوة احلسنة

أ/ عبدالرحمن البهالل 
وكيل هيئة الرقابة والتحقيق

أ/ ناصر العبد الوهاب 
مدير عام الشؤون املالية واإلدارية بوزارة الداخلية

أ/ عبد العزيز الشليل  
مدير عام اإلدارة املالية 

د/ سليمان الشدي 
اإلدارية  الدائرة  رئيس  بالرياض  اإلدارية  رئيس احملكمة  مساعد 

اخلامسة وعضو مكتب الشؤون الفنية بديوان املظالم 
أ/ أحمد املرداوي

مستشار قانوني – ديوان املراقبة العامة 
د/ عبداهلل الشهري

عضو هيئة التحقيق واالدعاء العام
املقدم/ سعد جفران 

مدير إدارة الدراسات والبحوث باملباحث اإلدارية
د/ عيسى العيسى 

عضو هيئة التدريب يف إدارة البرامج القانونية 
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أ/ محمد السهلي 
مدير إدارة الندوات واللقاءات 

اجلهات امل�ساركة:

وزارة الداخلية
وزارة العدل
وزارة املالية

وزارة اخلدمة املدنية
وزارة الثقافة واإلعالم

ديوان املظالم
 ديوان املراقبة العامة

الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد
هيئة الرقابة والتحقيق

هيئة التحقيق واإلدعاء العام
 املديرية العامة للمباحث

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
مؤسسة سعفة القدوة احلسنة اخليرية

معهد اإلدارة العامة  
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

د/ إبراهيم القعيد
الهدف من الندوة:

التعرف على واقع الفساد اإلداري يف اململكة من حيث املمارسات,  ■
واآلثار , ووسائل املكافحة , واجلهود املبذولة للتغلب عليه.

اأبرز املحاور التي ت�سمنها الندوة :

االستراتيجية املقترحة لتنسيق جهود مكافحة الفساد اإلداري واملالي . ■
مفهوم الفساد اإلداري واآلثار املترتبة عليه. ■
فاعلية األجهزة احلكومية املعنية مبكافحة الفساد اإلداري. ■
مدى فعالية األنظمة و التنظيمات املتعلقة بالفساد اإلداري. ■
املعوقات التي حتد من جهود اجلهات املعنية من تطبيق أنظمة  ■

وإجراءات مكافحة الفساد اإلداري.
اإلداري  ■ الفساد  مبكافحة  املعنية  احلكومية  األجهزة  جهود 

ومدى فاعليتها.
األساليب املتبعة يف مكافحة الفساد اإلداري وسبل تطويرها. ■
كيفية تعامل األجهزة املعنية مبكافحة الفساد مع قضايا الفساد  ■

اإلداري.
املعنية ملواجهة  ■ لتنسيق جهود اجلهات  املقترحة  االستراتيجية 

الفساد اإلداري يف اململكة. 
األنظمة  ■ وتطبيق  اختصاصاتها  احلكومية  األجهزة  ممارسة 

واإلجراءات املتعلقة بحماية النزاهة.
املستوى  ■ وحتسني  األخالقي  السلوك  وتعزيز  املجتمع  توعية 

املعيشي للمواطنني .
عدم منح األجهزة الرقابية الصالحيات الكافية للقيام بدورها  ■

بكفاءة وفاعلية .
تعزيز جهود مكافحة الفساد اإلداري بتفعيل املتابعة اإلدارية وتطوير  ■

الكوادر البشرية ورفع مستوى التوعية بأضرار الفساد .
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فحص األنظمة املالية السعودية من ناحية قدرتها على مكافحة  ■
الفساد اإلداري .

كالتسهيل  ■ مشروعة  تكون  قد  مسميات  حتت  الفساد  يتعدد 
والتيسير أو تبسيط اإلجراءات مما يصعب مكافحته .

تطبيق وزارة الداخلية األنظمة الصادرة وعددها )33( نظاماً  ■
رسمياً يتعلق بحماية النزاهة ومكافحة الفساد .

تنفيذ البرامج واملهام الرقابية املختلفة على اجلهات احلكومية  ■
والقصور  اخللل  مواطن  عن  للكشف  العامة  واملؤسسات 

والتجاوزات التي أدت إلى الفساد .
السياسية  ■ احلياة  نواحي  مختلف  على  للفساد  السلبية  اآلثار 

واالقتصادية واالجتماعية .
إيضاح اختصاصات ديوان املراقبة العامة وأسلوبها الرقابي يف  ■

مراجعة العقود واملستندات احملاسبية واملالية .
مدى ضبط وفعالية املباحث اإلدارية يف مكافحة جرائم الرشوة  ■

و مكافحة متويل اإلرهاب .
املعوقات التي حتد من جهود اجلهات املعنية واستغالل املركز  ■

الوظيفي لتهيئة بيئة للفساد اإلداري.
رؤية اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان عن واقع الفساد اإلداري  ■

وأساليبها يف محاربته .
حقوق  ■ لتعزيز  مبادرات  عدة  الشريفني  احلرمني  خادم  أطلق 

اإلنسان والقضاء على الفساد اإلداري ومن أهمها :
• إنشاء هيئة مكافحة الفساد واحلرص الشديد على حماية 	

املال العام .
• حفظ حقوق األفراد يف مواجهة األجهزة احلكومية وقيام 	

الوزارات واملصالح احلكومية بواجباتها .
• إصدار نظام جديد للقضاء يتسم بعدة مزايا تعزز من حق 	

التقاضي وعدالة احملاكمات وتضمن اإلنصاف .
• القيام 	 يف  اإلنسان   الوطنية  حلقوق  اجلمعية  دور  تعزيز 

بدورها الرقابي حلماية حقوق اإلنسان والتصدي ملمارسات 
بعض اجلهات التنفيذية .

• دعم األجهزة الرقابية واستحداث وظائف رقابية يف الديوان 	
امللكي وإنشاء هيئة للنزاهة ومكافحه الفساد .

• تتخذ اجلمعية آلية منهجية يف حل مشاكل الفساد اإلداري 	
وذلك عن طريق الشكاوي والتظلمات التي ترد إليها .

بأهمية  ■ والتثقيف  الوعي  بنشر  اجلمعية  دور  عن  احلديث 
مكافحة الفساد والتركيز على أضراره .

وتوسيع  ■ ودعمها  الرقابية  األجهزة  عمل  بتعزيز  املطالبة 
وهيئة  العامة  املراقبة  وديوان  الشورى  مجل  مثل  صالحياتها 

مكافحة الفساد .
األجهزة  ■ من  إليها  تصل  التي  احلاالت  بعض  اجلمعية  تبني 

احلكومية والقيام بواجباتها .
 دور منظمات املجتمع املدني حيث تقوم بدور متميز يف تعزيز  ■

النزاهة من خالل دراسة األنظمة الرقابية واملالية واإلدارية .
تعزيز مفهوم الشفافية وحماية النزاهة يقلل من ممارسات الفساد. ■

عقدت الندوة يف مدينة  الريا�ض بتاريخ 1435/1/30هـ املوافق 
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الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد » 4
نزاهة«

ندوة »دور املؤسسات 
التعليمية ومؤسسات 
املجتمع املدني يف 
حماية النزاهة 
ومكافحة الفساد«

امل�ساركون :

أ/ محمد الشريف 
رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد

د/ سليمان أبا اخليل 
مدير جامعة اإلمام  محمد بن سعود اإلسالمية

فراس غرايبه 
نائب املمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالرياض

د/ صالح الشنيفي  
عضو مجلس إدارة مؤسسة سعفة القدوة احلسنة اخليرية

د/ عبد اهلل العبد القادر  
نائب رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد 

د/ فهد العسكر  
وكيل جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  للدراسات والبحث 

العلمي 
د/ شريفة احلوشاني   

املديرة العامة إلدارة املتابعة بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 
د/ عبد الغفار الدويك   

املشرف على إدارة التخطيط وتطوير املناهج بجامعة األمير نايف 
العربية للعلوم األمنية
د/ جميل اللويحق  

العضو املؤسس جلمعية مراكز األحياء مبحافظة الطائف 
أ/ إبراهيم املعطش 

رئيس نادي املسؤولية االجتماعية بجامعة امللك سعود           
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

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

ترسيخ مبادئ النزاهة واألمانة ومكافحة الفساد . ■
مدى تعاون القطاعات التعليمية و مؤسسات املجتمع املدني يف  ■

مجال تعزيز النزاهة .
االتفاقيات والقوانني التي تشارك فيها اململكة دول العالم حول  ■

الفساد .
دور األندية الطالبية باجلامعات يف تعزيز قيم النزاهة . ■
التشهير  ■ بعدم  اإلنسان   حلقوق  الوطنية  اجلمعية  مطالبات 

باملفسدين كونه يشمل ضرر على أسرته .
العقوبة  ■ من  وحمايته  الشرعي  املنظور  وفق  الفساد  مقاومة 

الربانية.
انضباط األنظمة واللوائح احلاكمة لعمل اجلهات الرسمية. ■
القضاء على الطبقية بني األفراد من خالل مكافحة الفساد. ■
مدى توافر اآلليات الرقابية التي تسمح بتدارك األخطاء وسد  ■

الثغرات .
عقدت  الندوة  يف مدينة  الريا�ض بتاريخ 1435/2/6هـ املوافق 

2013/12/9م
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مؤمتر »طفل يتكلم .. برنامج األمان األسري الوطني 5
الكل يستمع«

امل�ساركون :

برنامج األمان األسري الوطني 
وزارة الشؤون االجتماعية 

وزارة التربية والتعليم 
وزارة الصحة 

هيئة حقوق اإلنسان 
هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات 

مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات 
األمن العام 

إمارة منطقة الرياض 
وزارة احلرس الوطني – الشؤون الصحية 

اللجنة الوطنية للطفولة 
جمعية طب األطفال السعودية 

املعهد العربي إلمناء املدن
منظمة األمم املتحدة »اليونيسيف« 

املنظمة الدولية خلطوط جندة الطفل 
برنامج اخلليج العربي للتنمية 

شركة االتصاالت السعودية 
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

د/ مفلح القحطاني , أ/ خالد الفاخري 
اأبرز املحاور التي ت�سمنها املوؤمتر :

جهود  ■ دعمت  التي  والبنود  اإليذاء  من  احلماية  نظام  قرارات 
الوقاية من العنف يف املجتمع.

مناقشة حقوق األطفال والشباب يف اململكة ودور خط املساندة  ■
يف تعزيزها.

مبا  ■ لديهم  الثقافة  وتعزيز  الطفل  وواجبات  بحقوق  التعريف 
يساعدهم على توفير حياة أفضل.

خطوط  ■ تعزيز  يف  ودورها  البيانات  جمع  ونظم   اإلحصاءات 
مساندة الطفل.

اإلحالة  ■ آلية  خالل  من  الطارئة  احلاالت  مع  الفوري  التعامل 
املباشرة للجهات املسئولية عن التدخل الفوري، و متابعة بلوغ 

اخلدمة لألطفال يف الوقت املناسب. 
نظم االتصاالت ودورها يف دعم خط املساندة. ■
تقدمي الدعم خلط مساندة الطفل من قبل اجلهات احلكومية  ■

الطفل  من  خط مساندة  املقدمة  اخلدمات  لوصول  واألهلية 
لكل طفل يف اململكة العربية السعودية.

تواجه  ■ التي  والعقبات  والتحديات  الطفل  إلى  الوصول   آليات 
اجلهات.

اتخاذ  ■ على  ملساعدتهم  ثقتهم  وبناء  معنوياً،  األطفال  مساندة 
القرارات املتعلقة بهم بأنفسهم .
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اأبرز النقاط التي تناولتها ورقة العمل املقدمة من قبل رئي�س 

اجلمعية :

من  ■ واحلماية  اإلهمال  عدم  يف  الطفل  حقوق  عن  احلديث 
اإليذاء.

اإلسالمية  ■ الشريعة  وأحكام  اململكة  يف  الطفل  حق  حماية 
واألنظمة السارية لكل من يلحق الضرر اجلسدي للطفل.

حصول الطفل على حقه يف التعليم كاماًل وتسهيل أمر قبوله يف  ■
مرحلة الروضة واالبتدائي .

معاناة أطفال ذوي االحتياجات اخلاصة من قصور يف الوفاء  ■
بحقوقهم واحلصول على احتياجاتهم األساسية .

عقد املوؤمتر يف مدينة الريا�ض بتاريخ 13-1435/2/15هـ املوافق 
16-2013/12/18م

االحتفال السنوي مندوبية االحتاد األوروبي6
جلائزة “شايو”

امل�ساركون :

دول  لدى  املعتمدة  األوروبي  االحتاد  األعضاء يف  الدول  سفارات 
مجلس التعاون اخلليجي ومندوبية االحتاد األوروبي 

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

د/صالح اخلثالن
اأبرز املحاور التي ت�سمها الحتفال  :

مت تقدمي نبذة عن اجلائزة, التي متنح سنوياً بالتعاون الوثيق مع  ■
سفارات الدول األعضاء يف االحتاد األوروبي ملنظمات املجتمع 
املدني احمللية واملؤسسات العامة أو اخلاصة على جهودهم يف 

تعزيز الوعي بحقوق اإلنسان.
اخليرية  ■ خالد  امللك  ملؤسسة  احلالي  للعام  اجلائزة  منحت 

العنف  مكافحة  إلى  تهدف  مجتمعية  حلملة  عملها  على  بناء 
األسري, بعنوان “وما خفي كان أعظم”, ومساهمتها يف مشروع 
قانون احلماية من اإليذاء الذي  أقره مجلس الوزراء السعودي 

مؤخراً.
عقد االحتفال  يف مدينة  الريا�ض بتاريخ 1435/2/13هـ املوافق 

2013/12/17م
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محاضرة »مهنية وزارة التربية والتعليم7
التعامل مع حاالت 

إساءة معاملة 
األطفال وإهمالهم«

امل�ساركون :

د/ محمد الشمراني
مدير عام التربية والتعليم بالطائف 

أ/ عبد الرحمن الصخيري
املساعد العام للشؤون التعليمية 

د/ سالم الشهري
مدير إدارة التوجيه واإلرشاد بتعليم الطائف

أ/ سلطان الثقفي
مدير إدارة التربية اخلاصة 

د/ خالد عسيري
مدير مركز األمير سلطان  

للمراحل  طالبياً  مرشداً   120 و  التعليمية  القيادات  من  وعدد 
التعليمية املختلفة 

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

أ/ نايف الثقفي 
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها املحا�سرة :

املؤسسات  ■ يف  والتربويني  القائمني  لدى  الوعي  ورفع  تثقيف 
التعليمية وفق سياسات وإجراءات معينة حلماية الطفل .

ضرورة  ■ وأنها  واإلنسان  الطفل  حقوق  ثقافة  نشر  أهمية 
اجتماعية وثقافية وسياسية .  

بحقوق  ■ يتعلق  ما  كل  ومتابعة  رصد  الوطنية يف  اجلمعية  دور 
الطفل وتعزيز جانبها التثقيفي . 

تقف  ■ والتي  بأشكاله  والنفسي  اجلسدي  العنف  عن  احلديث 
ضدها اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان .

التصدي لظاهرة العنف والوقوف ضده. ■
أي  ■ على  الكشف  والتعليم يف  التربية  دور  أهمية  إلى  التطرق 

اعتداء يتعرض له الطفل . 
على  ■ والعمل  األجيال  تربية  يف  والتعليم  التربية  إدارة  جهود 

تهيئتهم بشكل كامل تربوياً ونفسياً وعلمياً وفكرياً. 
خالل  ■ من  أنواعه  بكافة  العنف  ومنع  الطفل  حقوق  إبراز 

االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي تقوم اململكة بتنفيذها . 
عقدت املحا�شرة يف مدينة  الطائف بتاريخ 1435/2/15هـ املوافق 

2013/12/18م
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هيئة األمر باملعروف والنهي عن 8
املنكر

ملتقى »دور األمر 
باملعروف والنهي عن 
املنكر يف تعزيز األمن 

الفكري «

امل�ساركون :

األمير/ فهد بن بدر آل سعود
أمير منطقة اجلوف

د/ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ
الرئيس العام لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

مجموعة  من كبار املسؤولني يف املنطقة
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

د/ طارش الشمري
اأبرز املحاور التي ت�سمنها امللتقى :

حتصني منسوبي الرئاسة ضد األفكار الهدامة التي تؤدي إلى  ■
االنحراف الفكري وزعزعة أمن املجتمع .

تعزيز روح االنتماء لدين اهلل تعالى ثم لوالة األمر والوطن . ■
الوقاية من االنحرافات الفكرية وذلك مبعاجلة طريف االنحراف  ■

الغلو والتطرف .
عقد امللتقى يف مدينة  اجلوف بتاريخ 1435/3/7هـ املوافق 

2014/1/8م

ورشة عمل مناقشة هيئة حقوق اإلنسان9
مالحظات األمم 

املتحدة فيما يتعلق 
بحقوق اإلنسان يف 

اململكة 

امل�ساركون :

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

د/ طارش الشمري
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها الور�سة :

مناقشة مالحظات األمم املتحدة  التي تتعلق بحقوق اإلنسان  ■
داخل اململكة العربية السعودية .

عقدت الور�شة يف مدينة اجلوف  بتاريخ 1435/3/11هـ املوافق 
2014/1/12م

 معرض ركن تثقيفي أمانة منطقة اجلوف 10
“ مبهرجان الزيتون 
السنوي السابع« 

امل�ساركون :

األمير/ فهد بن بدر آل سعود
أمير منطقة اجلوف

عدد من اجلهات احلكومية واألهلية
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

د/ طارش الشمري , أ/ مونس الرويلي , أ/ عمر املنديل 
اأبرز املحاور التي ت�سمنها املعر�ص :

وأهمية  ■ اإلنسان  حقوق  ثقافة  نشر  عن  مرئي  عرض  تقدمي 
نشاطات اجلمعية ورسالتها وأهدافها خالل أيام املهرجان. 

توزيع منشورات وإصدارات اجلمعية. ■
التجاوب مع الزوار واإلجابة على  أسئلتهم. ■

عقد املعر�ض يف مدينة  اجلوف بتاريخ 13-1435/3/24هـ املوافق 
14-25 /2014/1م
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معرض – ركن تثقيفي مركز األمير سلمان االجتماعي 11
“ فعاليات يوم الطفل 

العربي “

امل�ساركون :

اللجنة الوطنية للطفولة 
دار احلماية والضيافة االجتماعية للفتيات

دار احلضانة االجتماعية
دار التربية للبنني 

برنامج األمان األسري
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

أ/ سفانه جبرتي 
اأبرز املحاور التي ت�سمنها املعر�ص :

التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها. ■
االستماع لتساؤالت زوار الركن اخلاص باجلمعية . ■

عقد املعر�ض يف مدينة  الريا�ض بتاريخ 1435/3/28هـ املوافق 
2014/1/29م

مهرجان “ التمور أمانة منطقة اجلوف12
السنوي باجلوف “

امل�ساركون :

األمير/ فهد بن بدر آل سعود
أمير منطقة اجلوف

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

د/ طارش الشمري
اأبرز املحاور التي ت�سمنها املهرجان :

توضيح رؤية ورسالة وأهداف واهتمامات اجلمعية . ■
لزوار  ■ احلقوقية  والكتيبات  املنشورات  من  العديد  توزيع 

املهرجان .
عقد املعر�ض يف مدينة اجلوف بتاريخ 4-1435/4/14 هـ املوافق 

4-2014/2/14م

معرض – ركن تثقيفي وزارة احلرس الوطني13
“ مهرجان اجلنادرية  

“ 29

امل�ساركون :

حشد كبير من األدباء واملفكرين واملثقفني والسياسيني والشعراء 
من مختلف دول العالم ودول مجلس التعاون اخلليجي, إضافة إلى 

عدد من اجلهات احلكومية واألهلية
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

عدد من منسوبي املكتب الرئيسي للجمعية بالرياض. ■
اأبرز املحاور التي ت�سمنها املعر�ص :

توضيح رؤية ورسالة وأهداف واهتمامات اجلمعية. ■
توزيـــع العديـــد مـــن املنشـــورات والكتيبـــات احلقوقيـــة لـــزوار  ■

املهرجان.
القانونية  ■ املشورات  وتقدمي  الزوار  استفسارات  على  اإلجابة 

لهم.
عقد املعر�ض يف مدينة الريا�ض بتاريخ 12-1435/4/28 هـ

 املوافق 2/13-2014/3/1م
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معرض – ركن تثقيفي وزارة الثقافة و اإلعالم 14
“معرض الرياض 
الدولي للكتاب” 

امل�ساركون :

عـــدد كبير مـــن الصحفيني و األدباء واملفكريـــن واملثقفني , إضافة 
إلى دور نشر و الهيئات واملؤسسات احلكومية واألهلية واخليرية 

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

عدد من منسوبي املكتب الرئيسي للجمعية بالرياض
اأبرز املحاور التي ت�سمنها املعر�ص :

تقدمي نبذة تعريفية عن اجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها  ■
احلقوقية .

الشكاوى  ■ مع  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  تعاون  آلية 
ذات  اجلهات  مع  تعاونها  خالل  من  لها  الواردة  والتظلمات 

العالقة .
توزيـــع العديـــد مـــن املنشـــورات والكتيبـــات احلقوقيـــة  لزوار  ■

املعرض.
القانونية  ■ املشورات  وتقدمي  الزوار  استفسارات  على  اإلجابة 

لهم.
عقد املعر�ض يف مدينة الريا�ض  بتاريخ1435/5/3 هـ املوافق 

2014/3/4 م 

مدينة امللك عبد العزيز الطبية 15
بجدة ممثلة بإدارة اخلدمة 

االجتماعية بالتعاون مع الدراسات 
العليا والشؤون األكادميية بجامعة 
امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم 

الصحية

ندوة “واقع اخلدمة 
االجتماعية 

والتحديات والفرص“ 

امل�ساركون :

عـــدد مـــن  أخصائيـــي وأخصائيات أقســـام اخلدمـــة االجتماعية 
مـــن مختلـــف القطاعـــات الصحيـــة باململكـــة العربيـــة الســـعودية 
واألخصائيون النفسيون واملستشـــارون االجتماعيون واألكادمييون 
ونخبـــة من املتحدثني من داخل اململكة وخارجها يف مجال اخلدمة 

االجتماعية
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

أ/ جنوى احلربي 
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها الندوة :

واقع التعليم وممارسة اخلدمة االجتماعية. ■
مهنة اخلدمة االجتماعية يف اململكة من حيث الفرص املتاحة  ■

والتطوير.
املستوى  ■ على  املهنة  هذه  مستقبل  عن  شمولية  رؤية  تقدمي 

األكادميي وجودة التعليم واملخرجات وعلى املستوى التطبيقي 
ومجاالت العمل والتدريب ومهارات التدخل وارتباطها باملعرفة 
االجتماعي  العمل  وجودة  مستوى  على  وانعكاسها  والتدريب 

ووعي أفراد املجتمع.
رؤية نقدية لواقع تعليم اخلدمة االجتماعية باملجتمع السعودي. ■
املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية باملجتمع السعودي . ■

عقدت الندوة يف مدينة جدة بتاريخ 8-1435/6/10هـ 
املوافق  8-2014/4/10م
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إدارة التراحم باملنطقة الشرقية 16
 

امللتقى السابع للجان 
تراحم يف مناطق 

اململكة

امل�ساركون :

األمير/ سعود بن نايف آل سعود
سمو أمير املنطقة الشرقية 

اللواء / إبراهيم احلمزي 
لرعاية  الوطنية  اللجنة  ونائب رئيس  باململكة  السجون  مدير عام 

السجناء واملفرج عنهم وأسرهم )تراحم(
د/ يوسف العثيمني 

وزير الشؤون االجتماعية و رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء 
واملفرج عنهم وأسرهم )تراحم(

أ/ عبداهلل آل سليمان
رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء واملفرج عنهم 

وأسرهم يف املنطقة الشرقية )تراحم(  والرئيس التنفيذي لها
أكثر من 80 مشاركاً ومشاركة ميثلون خمس عشرة جلنة مبناطق 

ومدن اململكة
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

د/ عبد اجلليل السيف 
اأبرز املحاور التي ت�سمنها امللتقى :

التعريف بخدمات جلنة  تراحم واجنازاتها املتنوعة املادية منها  ■
واملعنوية ودعمها الكبير للمسجونني وعائالتهم .

مناقشة البرامج واألنشطة املقدمة للنزالء واملفرج عنهم وأسرهم. ■
يف  ■ للجان  الناجحة  التجارب  وطرح  اللجنة  برامج  تطوير  آلية  

املناطق واحملافظات لتستفيد اللجان من جتارب بعضهم البعض 
وطرح االستدامة املالية وتأثيرها على برامج جلنة تراحم.

مناقشة دور اإلعالم يف توجيه برامج تراحم. ■
القواسم املشتركة بني اللجنة واجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان  ■

ومدى أهمية تطوير التواصل بينهم .
عقد امللتقى يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 15-1435/6/16هـ املوافق 

15-2014/4/16م

نادي القانون بكلية احلقوق 17
والعلوم السياسية يف جامعة امللك 
سعود بالتعاون مع مكتب ديوان 

لالستشارات واحملاماة

ندوة “التطبيقات 
القضائية يف احملاكم 

السعودية”

امل�ساركون :

عدد من املختصني و ممثلي اجلهات ذات العالقة
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

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

نشاطات  ■ وأهمية   اإلنسان  حقوق  ثقافة  نشر  حول  احلديث 
اجلمعية ورسالتها وأهدافها ورؤيتها.

الطالب  ■ منح  هو  الندوات  تلك  إقامة  من  الهدف  أن  توضيح 
والطالبات املزيد من املعلومات واخلبرات يف مجال القضاء يف 

احملاكم السعودية.
أقرتها  ■ التي  القضائية  املبادئ اخلمسة لألحكام  احلديث عن 

احملكمة العليا مؤخراً.
التأكيد على أن تلك املبادئ يتم تطبيقها على القضايا املثيلة  ■

من خالل االسترشاد باملبدأ األصل, وأن القاضي الذي يخالف 
احلكم  إيقاع  عند  السبب  إيضاح  منه  األمر  يتطلب  املبدأ 

املخالف.
عقدت  الندوة  يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1435/7/4 هـ املوافق 

2014/5/4م
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الرئاسة العامة لهيئة األمر 18
باملعروف والنهي عن املنكر 

مشاركة يف افتتاح 
“حملة النهر اجلاري” 

امل�ساركون :

األمير/ فهد بن بدر آل سعود
أمير منطقة اجلوف

اإلسالمية  الشؤون  وزارة  ومنسوبي  احملاكم  رؤساء  من  عدد 
مبنطقة  والتعليم  التربية  ووزارة  واإلرشاد  والدعوة  واألوقاف 

اجلوف وعدد من املسؤولني من مدنيني وعسكريني
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

أ/ ظاهر الفهيقي 
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها احلملة :

نشاطات  ■ وأهمية   اإلنسان  حقوق  ثقافة  نشر  حول  احلديث 
اجلمعية ورسالتها وأهدافها ورؤيتها.

عقدت احلملة يف مدينة اجلوف بتاريخ 1435/7/14 هـ املوافق 
2014/5/14م

جامعة الدول العربية بالتعاون مع 19
مفوضية األمم املتحدة السامية 

حلقوق اإلنسان

مؤمتر “ حقوق 
اإلنسان يف املنطقة 
العربية التحديات 
واألفاق املستقبلية ”

امل�ساركون :

عدد من ممثلون وممثالت احلكومات واملؤسسات الوطنية حلقوق 
العربية، وعدد من  اإلنسان ومنظمات املجتمع املدني يف املنطقة 

املنظمات اإلقليمية والدولية
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

د/ إبراهيم السليمان
اأبرز املحاور التي ت�سمنها املوؤمتر :

حتديد القضايا واملسائل ذات األولوية يف مجال حقوق اإلنسان  ■
ومنهـــا : املـــرأة والالجئـــني النازحـــني واملدافعـــني عـــن حقوق 

اإلنسان .
تفاعل دول األعضاء بجامعة الدول العربية يف اآلليات الدولية  ■

حلقوق اإلنسان .
واالعتراف  ■ الكراهية  ثقافة  أسباب  جذور  يف  البحث  ضرورة 

بشرعية حقوق اآلخرين وتعزيز ثقافة التنوع واالختالف .
خطابات  ■ مواجهة  مجال  يف  الناجحة  التجارب  من  االستفادة 

الكراهية مع احلفاظ على خصوصية الثقافة العربية واملكّونات 
الدينية.

تطوير إستراجتية عربية إقليمية يف مجال حقوق اإلنسان . ■
التأكيد على اإلستراتيجية وتركيزها على املعايير وااللتزامات  ■

الدولية واإلقليمية للدول العربية .
التأكيد على أهمية احلوار بني األديان والثقافات . ■
النظر يف إنشاء هيئات تنسيقية دائمة داخل األجهزة احلكومية  ■

تتولى إعداد التقارير الدورية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة 
عن مختلف اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان.

تشـــجيع الـــدول العربيـــة علـــى التعامـــل مع منظمـــات املجتمع  ■
املدني بإيجابيـــة واالعتراف بجهودهم يف نشـــر الوعي بحقوق 

اإلنسان.
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اإلشادة بإعالن القاهرة للمرأة العربية كأجندة لتنمية املرأة ملا  ■
بعد 2015، ودعوة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان والهيئات 
لتمكني  آليات  الستحداث  األعضاء  الدول  يف  للمرأة  الوطنية 
املرآة يف كافة املجاالت، السيما السياسية واالقتصادية، والعمل 

على القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد املرأة.
والتذكير  ■ والثقافات،  األديان  بني  احلوار  أهمية  على  التأكيد 

يف هذا الصدد، بقرار األمم املتحدة 18/16 املعروف مببادرة 
اسطنبول لتعزيز احلرية الدينية.

مت  ■ التي  الرباط  عمل  خطة  تبني  إلى  األعضاء  الدول  دعوة 
“حظر  بشأن   ،2012 األول  تشرين  أكتوبر/   5 يف  اعتمادها 
التي  الدينية  أو  العنصرية  أو  القومية  الكراهية  إلى  الدعوة 
وملواجهة  العنف  أو  العداوة  أو  التمييز  على  حتريضاً  تشكل 
والسياسات  التشريعية  اإلجراءات  واتخاذ  الكراهية”،  خطاب 
التعبير,  حرية  من  االنتقاص  دون  الصدد  هذا  يف  املطلوبة 
وكذلك الدعوة إلى تأسيس مرصد عربي يعنى برصد انتهاكات 

التمييز بكافة أشكالها.
اإلشادة بالدور الذي يقوم به البرملان العربي وتشجيع منظمات  ■

املجتمع املدني على التواصل والتعاون  معه يف مجاالت حقوق 
اإلنسان.

إلى  ■ االنضمام  على  بعد،  تنضم  لم  التي  العربية،  الدول  حث 
حلقوق  الدولية  واالتفاقيات  اإلنسان  حلقوق  العربي  امليثاق 
اإلنسان وخاصة العهدين الدوليني  لسنة 1966 )العهد الدولي 
الدولي  والعهد  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق 
للحقوق املدنية والسياسية(، وللبروتوكوالت االختيارية امللحقة 
اإلضايف  البروتوكول  ذلك  يف  مبا  اإلنسان  حقوق  باتفاقيات 
عن  التحفظات  برفع  املطالبة  مع  التعذيب  مناهضة  التفاقية 
تلك  تضمني  على  العربية  الدول  وتشجيع  االتفاقيات  هذه 

املعايير الدولي يف تشريعاتها الوطنية.
الترحيب بقرار اجلامعة العربية بإنشاء احملكمة العربية حلقوق  ■

التأسيسية  اإلنسان والتأكيد على أهمية أن ترتقي نصوصها 
إلى مستوى املعايير الدولية وتلك املعتمدة يف احملاكم اإلقليمية 

األخرى حلقوق اإلنسان.
الترتيب أوضاع  ■ العربية  الترحيب بعرض مشروعي: االتفاقية 

عن  للمدافعني  العربي  واإلعالن  العربية،  الدول  يف  الالجئني 
اإلنسان،  الدائمة حلقوق  العربية  اللجنة  على  اإلنسان  حقوق 
ودعوة اللجنة للحرص على أن يكون مضمون هاتني الوثيقتني 

متماشياً مع املعايير الدولية يف هذا املجال.
ونساء،  ■ رجاالً  اإلنسان،  حقوق  عن  املدافعني  بدور  اإلشادة 

العربية  وكذلك بدور منظمات املجتمع املدني وتشجيع الدول 
نشر  يف  بجهودهم  واالعتراف  بإيجابية  معهم  التعامل  على 
على  تقع  التي  لالنتهاكات  والتنبيه  اإلنسان  بحقوق  الوعي 
وتعزيز حماية حقوق اإلنسان، وتوفير  الدول  األفراد يف هذه 

الضمانات القانونية حلمايتهم.
عقد املوؤمتر يف القاهرة بتاريخ 21-1435/7/23هـ املوافق

20-2014/5/22م
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املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد 20
وتوعية اجلاليات 

معرض – ركن تثقيفي 
“ امللتقى اخلامس 

ملكتب الدعوة 
واإلرشاد “

امل�ساركون :

عدد من الدعاة وخطباء املساجد واملختصني ذوي العالقة
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

د/ طارش الشمري
اأبرز املحاور التي ت�سمنها املعر�ص :

آلية   ■ وتوضيح  ورسالتها  ورؤيتها  وأهدافها  باجلمعية  التعريف 
ذات  اجلهات  مع  وتواصلها  والقضايا  الشكاوى  مع  تعاملها 

العالقة من أجل اتخاذ ما يلزم حيالها.
واملنشورات  ■ توزيع مجموعة من إصدارات اجلمعية احلقوقية 

والنشرات والكتيبات التوعوية  على احلضور . 
الرد على استفسارات وتساؤالت الزائرين . ■

عقد  املعر�ض  يف مدينة اجلوف  بتاريخ 1435/8/18 هـ املوافق 
2014/6/17م

الهيئة العامة للسياحة واآلثار  21
وبالتعاون مع أمانة اجلوف 

معرض – ركن تثقيفي 
“مهرجان  اجلوف 

حلوة “ 

امل�ساركون :

عدد من اجلهات املهتمة بالسياحة
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

د/ طارش  الشمري , أ/ ظاهر الفهيقي , أ/ أحمد الرويلي 
اأبرز املحاور التي ت�سمنها املعر�ص :

نشر ثقافة حقوق اإلنسان وأهمية نشاطات اجلمعية ورسالتها . ■
وإصدارات  ■ التوعوية  والكتيبات  والنشرات  املنشورات  توزيع  مت 

اجلمعية احلقوقية على احلضور . 
الرد على استفسارات وتساؤالت الزائرين . ■

عقد املعر�ض يف مدينة اجلوف بتاريخ 19-1435/8/28 هـ املوافق 
17-2014/6/26م

ورشة عمل ملناقشة هيئة حقوق اإلنسان22
تقرير اململكة األول 
عن “اتفاقية حقوق 
األشخاص ذوي 

اإلعاقة “

امل�ساركون :

ذوي  األشخاص  حقوق  باتفاقية  املعنية  اجلهات  من ممثلي  عدد 
اإلعاقة وبروتوكولها االختياري

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

أ/ خالد الفاخري 
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها الور�سة :

عن  ■ األول  اململكة  تقرير  مشروع  مسودة  مواد  استعراض  مت 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

وإيضاح  ■ املشروع  مسودة  حول  واملالحظات  املعلومات  تقدمي 
بهذا  املتخذة  واإلدارية  التشريعية  واإلجراءات  التدابير  كافة 

الشأن ومبا يتفق مع نصوص االتفاقية.
هيئة  ■ بني  املشترك   بالتعاون  إعدادها  املسودة مت  أن  توضيح 

حقوق اإلنسان ووزارة الشؤون االجتماعية بناءاً على ما نصت 
عليه الفقرة األولى من املادة اخلامسة والثالثني من االتفاقية 

وبروتوكولها االختياري.
عقدت  الور�شة  يف مدينة الريا�ض بتاريخ 20-1435/8/21 هـ 

املوافق 19-2014/6/20م
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املفوضية السامية لألمم املتحدة 23
لشؤون الالجئني، بالشراكة مع 

حملة القلب الكبير 

املؤمتر اإلقليمي 
األول املخصص 
حلماية األطفال 

واليافعني الالجئني 
حتت عنوان 

“االستثمار يف 
املستقبل: حماية 
األطفال واليافعني 
الالجئني يف منطقة 

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا”

امل�ساركون :

املعنية  واإلقليمية  الدولية  واملنظمات  احلكومات  عن  ممثلون 
ووزراء  أكادمييني  إلى  إضافة  الالجئني  وأوضاع  اإلنسان  بحقوق 
وشخصيات عاملية وإقليمية  وشبان وخبراء من املنطقة وخارجها, 
وعربية من القادة واملسئولني احلكوميني واملختصني والباحثني يف 

موضوع الالجئني, و كبرى املؤسسات اإلعالمية العربية والعاملية
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

د/ مفلح القحطاني, أ/ خالد الفاخري
الهدف من املوؤمتر:

البحث عن طرق ملموسة لتعزيز أنظمة حماية األطفال واليافعني  ■
الالجئني.

وإنشاء  ■ القائمة  الشراكات  لتعزيز  احلاجة  على  الضوء  تسليط 
شراكات جديدة من أجل حماية األطفال واليافعني الالجئني.

املستفادة  ■ والدروس  املمارسات  أفضل  حول  خبراتهم  تبادل 
األطفال  بحماية  احملدقة  املخاطر  ملعاجلة  املبتكرة  واألساليب 

واليافعني الالجئني.
األطفال  ■ بحماية  املتعلقة  املبادئ  من  مجموعة  إلى  التوصل 

الالجئني.
التأكيد على أهمية حماية األطفال واليافعني الالجئني يف منطقة  ■

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
تسليط الضوء على مخاطر احلماية ونقاط الضعف التي يواجهها  ■

األطفال واليافعون الالجئون وكيفية معاجلتها.
القائمة بني احلكومات واملجتمع  ■ التأكيد على أهمية الشراكات 

املدني والوكاالت الدولية، ودراسة دور الشراكات اجلديدة  لتلبية 
احتياجات األطفال واليافعني الالجئني.

اأبرز املحاور التي ت�سمنها املوؤمتر :

وسبل  ■ الالجئون  األطفال  له  يتعرض  الذي  العنف  أشكال 
التصدي له.

تأثير الصراع املسلح على األطفال واملخاطر التي يتعرض لها  ■
األطفال بسبب النزاعات واحلروب.

وضع إطار عام حول كيفية التعامل مع واقع األطفال الالجئني  ■
خاصة أن الكثيرين منهم لم يتمكنوا من االلتحاق باملدارس.

حماية األطفال من خالل التعليم. ■
االستفادة من قدرات اليافعني والشباب كعوامل للتغيير. ■
التأكيد على أن  العائالت واملجتمعات عنصر أساسي يف حماية  ■

األطفال .
شملت أعمال املؤمتر عدة جلسات جاءت مواضيعها على النحو  ■

التالي:
• “ جيل يتعرض للعنف .. أطفال متضررون من النزاعات املسلحة”.	
• والعنف 	 للعنف اجلنسي  واالستجابة  براءتهم..الوقاية  لنحمي   “  

القائم على النوع االجتماعي”.
•  “ كل طفل يهم..تسجيل املواليد والتوثيق القانوني” .	
• “ معاجلة االستغالل والفصل .. مصلحة الطفل أوال “.	

عقد املوؤمتر يف مدينة ال�شارقة  بتاريخ 21-1435/12/22 هـ املوافق 
15-2014/10/16م
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مركز األمير سلمان ألبحاث 24
اإلعاقة، بالتعاون مع كاًل من:

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية

مستشفى امللك فيصل التخصصي 
ومركز األبحاث

مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل 
سعود اخليرية

جمعية األطفال املعوقني

املؤمتر الدولي الرابع 
لإلعاقة والتأهيل

امل�ساركون :

مجال  يف  واخلبراء  واألكادمييني،  والباحثني،  العلماء،  من  نخبة 
وتأهياًل,  ورعايًة،  وقايًة،  ـ  باإلعاقة  يُعنى  الذي  العلمي  البحث 
كما شارك فيه أشخاص ذوو اإلعاقة، وأسرهم، والعاملون معهم، 

واملهتمون بشأنهم
اجلهات امل�ساركة :

وزارة الشؤون االجتماعية
وزارة الصحة

وزارة التعليم العالي
وزارة التربية والتعليم

جامعة امللك سعود
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

د/ مفلح القحطاني
اأهداف املوؤمتر:

إبراز الدور الريادي الذي تقوم به اململكة العربية السعودية يف  ■
مجال خدمة قضية اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة.

والتأهيل،  ■ اإلعاقة  مجال  يف  العلمي  البحث  واقع  استعراض 
وعاملياً”،  وإقليمياً،  “محلياً،  العلمي  البحث  ثقافة  وتأصيل 

والعمل على رفع الوعي املجتمعي بأبحاث اإلعاقة.
ــ  ■ احمللية  اخلبرات  من  واالستفادة  العلمي  البحث  دور  تعزيز 

ـ والعاملية يف مجاالت اإلعاقة “النشاطات، املخرجات،  اإلقليميةـ 
آليات التفعيل، املعوقات، والتطبيقات”.

محلياً  ■ البحثية  املراكز  بني  والتعاون  الشراكات  مفهوم  تعميق 
وإقليمياً وعاملياً.

تعزيز حماية وضمان التمتع الكامل واملساواة بجميع احلقوق  ■
وتعزيز  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  األساسية جلميع  واحلريات 

احترام كرامتهم.
التعرف على النماذج العاملية لتصميم مراكز خدمة األشخاص  ■

ذوي اإلعاقة املختلفة.
اأبرز املحاور التي ت�سمنها املوؤمتر :

أواًل: محور األبحاث الطبية ■
• البرامج الصحية الوقائية	
• التطورات يف مجال التشخيص	
• التدخالت العالجية	
• التقنية احلديثة بالعالج و التأهيل	

ثانيًا: احملور التربوي والتعليمي ■
• أدوات القياس والتشخيص	
• برامج وآليات التدخل املبكر	
• آليات دمج املعاق بالتعليم العام	
• التقنية احلديثة يف التعليم اخلاص	
• التعليم العالي لألشخاص ذوي اإلعاقة	

ثالثًا: احملور االجتماعي و النفسي ■
• تصميم اخلدمات االجتماعية لكل الفئات	
• آليات التقييم للخدمات االجتماعية	
• مفهوم اإلعاقة النفسية	
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• اإلعاقة النفسية عند األطفال	
• اإلعاقة النفسية عند الكبار	
• اإلعاقة النفسية عند املسنني 	

رابعًا: محور تدريب وتأهيل وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة ■
• مفهوم التأهيل الشامل	
• دعم القدرات املتطورة للمعاقني وتنميتها خلدمة التنمية	
• تأهيل كبار السن	
• التقنية احلديثة بالتأهيل	
• دور مؤسسات املجتمع يف دعم وتأهيل ذوي اإلعاقة	

خامسًا: محور التشريعات / و حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ■
• دمج ذوي اإلعاقة يف جميع عمليات التنمية	
• استراتيجيات 	 يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  قضايا  إدراج 

التنمية املستدامة يف مختلف املجاالت
• متهيداً 	 كفاءاتهم  ورفع  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  متكني 

لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص
• تفعيل دور ذوي اإلعاقة يف عمليات اتخاذ القرارات بشأن 	

وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج.
• برامج الوصول بني التشريع و التطبيق.	

سادسًا: احملور التثقيفي واإلعالمي ■
• قضايا اإلعاقة وإستراتيجيات القنوات الفضائية	
• التقنيات احلديثة يف املجال اإلعالمي	
• مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة باملجال اإلعالمي	

اأبرز التو�سيات التي ت�سمنها املوؤمتر:

متابعة أهم املستجدات يف مجال البحث العلمي، والعمل على  ■
لدى  احلياة  بنوعية  ترقى  تطبيقية  عمل  برامج  إلى  حتويلها 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
الوطنية  ■ اخلطة  ضمن  اإلعاقة  ألبحاث  ميزانية  تخصيص   

للعلوم والتقنية واالبتكار.
التأكيد على أهمية اللقاءات البحثية العلمية املعنية باإلعاقة،  ■

تنشيط  إلى  يؤدي  الذي  األمر  دوري،  بشكل  وضرورة عقدها 
حركة البحث العلمي محلياً وإقليمياً وعاملياً.

اجلينية  ■ البحوث  إجراء  يف  االستمرار  أهمية  على  التأكيد 
أو  اإلعاقة  من  للوقاية  كوسيلة  اإلبداعية  اجلذعية  واخلاليا 
التخفيف من آثارها السلبية وفق الضوابط الشرعية والعلمية 

واألخالقية.
التعاون وعقد شراكات بني املراكز احمللية واإلقليمية والدولية  ■

املتخصصة واالستفادة منها يف مجال الكشف والوقاية والعالج 
من األمراض الوراثية.

والبحوث  ■ اجلراحية  البحوث  إجراء  أهمية  على  التأكيد 
الهندسية التقنية وفق الضوابط الشرعية والعلمية واألخالقية 

لترميم وحتفيز األعصاب للتخفيف من مضاعفات اإلعاقة.
والبدائل  ■ والوسائل  احللول  إليجاد  االبتكارية  البحوث  إجراء 

التي تسهل دمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف كافة مرافق احلياة.
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يف  ■ اإلعاقة  حجم  على  للتعرف  املسحية  الدراسات  إجراء 
مدارس التعليم العام بغرض تقدمي البرامج واخلدمات التربوية 

والتعليمية املناسبة لكافة الفئات املستهدفة.
 إنشاء وحدة مبركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة تعنى بتفعيل  ■

ملموس  واقع  إلى  وترجمتها  والدراسات،  األبحاث  توصيات 
وأسرهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حياة  حتسني  يف  يسهم 

والعاملني معهم.
برنامج  ■ بقرارات  االلتزام  إلى  املعنية  القطاعات  جميع  دعوة   

الوصول الشامل.
احلكومية  ■ اجلهات  يف  الشامل  للوصول  وحدات  استحداث 

للتنسيق حول تطبيق برنامج الوصول الشامل.
املجتمع  ■ لتعريف  وثقافية  وإعالمية  اجتماعية  برامج  إيجاد 

بأهمية برنامج الوصول الشامل.
الوصول  ■ يف  تساهم  التي  الوطنية  البرامج  تطبيق  تسريع 

واالندماج الشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة.
تشكيل فرق عمل يف القطاعات احلكومية واألهلية واخليرية  ■

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  بنود  تنفيذ  ملتابعة 
سنة  املتحدة  األمم  عن  صدرت  التي  االختياري  وبروتوكولها 

2006م، ووقعتها وصادقت عليها اململكة سنة 2008م.
يف  ■ والتشريعات  واللوائح  األنظمة  سن  من  املزيد  على  العمل 

القطاعات الصحية والتعليمية واالجتماعية مبا يؤصل ويؤطر 
املفاهيم احلقوقية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف كافة مجاالت 

احلياة.
والتدخل  ■ التشخيص  برامج  تقييم  على  الصحي  القطاع  حث 

املبكر لألمراض املسببة لإلعاقة.
التوسع يف برامج التشخيص والتدخل املبكر يف القطاع الصحي  ■

العالجية  البرامج  وتقدمي  اإلعاقة  اكتشاف  إلى  يؤدي  مبا 
املناسبة.

أسر  ■ لتهيئة  ونفسية  صحية  وتطبيقية  معرفية  برامج  تقدمي 
األشخاص ذوي اإلعاقة للتعامل مع مضاعفات اإلعاقة.

كافة  ■ بني  والتكامل  والتنسيق  التعاون  من  باملزيد  القيام 
القطاعات التعليمية مبا يؤدي إلى إعداد خطة وطنية شاملة 
التربية  مجال  يف  البشرية  الكوادر  وتأهيل  وتدريب  لتعليم 

اخلاصة.
ذوي  ■ والطالبات  الطالب  على  العام  التعليم  مناهج  تطبيق 

واألطر  واألدلة  الفردية،  التربوية  البرامج  وتوفير  اإلعاقة، 
ونوع  طبيعة  مع  يتوافق  مبا  التعليمية  والوسائل  املرجعية، 

اإلعاقة لتحقيق أهداف الدمج الشامل.
اإلعاقة،  ■ لذوي  التقنية  التعليمية  املناهج  تطوير  على  التأكيد 

وتفعيل دور الفصول الذكية، ورفع كفاءة البنية التحتية.
التوسع يف استحداث مراكز اخلدمات املساندة يف جميع أنحاء  ■

اململكة وفق ضوابط ومعايير علمية عاملية معتمدة.
االستفادة من التجارب العاملية لتطوير مراكز التأهيل الشامل  ■

ومراكز الرعاية النهارية يف جميع أنحاء اململكة.
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تطوير برامج الرعاية التأهيلية املنزلية لدعم أسر األشخاص  ■
ذوي اإلعاقة.

التوسع يف  ■ والتقني على  املهني  للتدريب  العامة  املؤسسة  حث 
مختلف  يف  اإلعاقة  فئات  لكافة  تدريبية  برامج  استحداث 

التخصصات الفنية.
حث وزارة اخلدمة املدنية على مراجعة كافة األنظمة واللوائح  ■

املتعلقة بالتوظيف إلزالة ما قد يوجد بها من موانع حتول دون 
توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.

تأهيل  ■ عملية  يف  منها  واالستفادة  احلديثة  التقنيات  توطني 
وحتسني حياة األشخاص ذوي اإلعاقة.

ووسائل  ■ واملقروءة  واملسموعة  املرئية  اإلعالم  وسائل  حث 
توعوية  برامج  تقدمي  على  االلكترونية  االجتماعية  التواصل 

ألسر األشخاص ذوي اإلعاقة.
حث وسائل اإلعالم على إبراز مشاركات وجناحات األشخاص  ■

ذوي اإلعاقة يف املشاركات الرياضية.
تعزيز دور اإلعالم يف النهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة عبر  ■

تأمني مشاركاتهم ومساهمتهم يف وسائل اإلعالم بكل أنواعه.
حث أقسام اإلعالم يف مؤسسات التعليم العالي على تضمني  ■

مفاهيم إعالم اإلعاقة يف خططها الدراسية.
السياسة  ■ برسم  تعنى  مستقلة  عامة  وطنية  هيئة  استحداث 

العامة يف مجال اإلعاقة، وتعمل على متابعة البرامج واخلدمات 
احلكومية  القطاعات  يف  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  املقدمة 

واألهلية واخليرية.
تطوير العمل التطوعي يف مجال اإلعاقة، وتنظيمه مبا يضمن  ■

االرتقاء مبستوى اخلدمات والبرامج املقدمة لألشخاص ذوي 
اإلعاقة.

تطوير صيغ الكتب االلكترونية لتسهيل احلصول على املعلومات  ■
املعرفية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

يقوم مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة بالتنسيق مع اجلهات  ■
املؤمترات  توصيات  لتحويل  عمل  فريق  بتشكيل  العالقة  ذات 
السابقة وتوصيات هذا املؤمتر إلى مشروعات تطويرية، بحيث 
يتم حتديد اسم املشروع، وموضوعه ورؤيته ورسالته وأهدافه، 
والفئة أو الفئات املستهدفة، واجلهة أو اجلهات املعنية بالتنفيذ، 

وآليات التنفيذ، واألطر الزمنية للتنفيذ، وامليزانيات الالزمة.
عقد  املوؤمتر  يف مدينة الريا�ض بتاريخ 25-1435/12/27 هـ املوافق 

19-2014/10/21م
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أهم ما بحث نوع الفعالية وعنوانها م

حملة توعية1
مبناسبة اليوم العاملي

 » مناهضة العنف ضد املرأة »

امل�ساركون :

مكتب اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان باملدينة املنورة 
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها احلملة :

تنفيذ احلملة من خالل الشاشات التلفزيونية يف الشوارع الرئيسية  مبنطقة املدينة  ■
املنورة .

تثقيف املجتمع عموماً واملرأة خصوصاً بحقوقها القانونية والشرعية وحمايتها من  ■
العنف . 

التوصية بالتمسك بتعاليم ديننا اإلسالمي كما أوصى النبي صلى اهلل عليه وسلم    ■
»استوصوا بالنساء خيراً«.

عقدت احلملة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1/21- 2/4 /1435هـ 

املوافق 11/25-2012/12/13م

امل�ساركون :محاضرة » لطالب مجلس الشورى«2

أ/ سامي بالطيور
رئيس قسم النشاط الثقايف باإلدارة العامة للتربية والتعليم باملنطقة الشرقية

أ/ سعيد السرحاني
مشرف على النشاط الطالبي

أ/ وليد الدوسري
مشرف على النشاط الطالبي

عدد من طالب مجلس الشورى
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

د/ عبد اجلليل السيف , أ/ جمعة الدوسري , أ/ أحمد الشمري , أ/ حامت البعيجي, 
أ/ عبد اهلل آل رمضان

اأبرز املحاور التي ت�سمنتها املحا�سرة :

التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها واجنازاتها . ■
التأكيد عن أهمية نشر ثقافة حقوق اإلنسان وخاصة يف وسط األجيال القادمة  ■

وخصوصاً طالب مراحل التعليم العام .
طرح آلية استقبال القضايا وكيفية التواصل مع اجلهات املختصة لرفع االنتهاكات  ■

احلقوقية .
 التوصية بإدخال ثقافة حقوق اإلنسان ضمن مناهج التعليم العام. ■

عقدت املحا�شرة يف  املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1435/1/22هـ املوافق 2013/11/26م
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امل�ساركون :محاضرة  » التحرش اجلنسي« 3

أ/ هند خليفة 
محاضر بجامعة امللك عبد العزيز

أ/ ماجد اجلعيد 
محامي ومستشار قانوني

أ/ عمر الغامدي 
هيئة التحقيق واإلدعاء العام 

د/ حسن الشهري
دكتور يف جامعة امللك عبد العزيز 

أ/ أحمد الزهراني 
باحث اجتماعي

أ/ عامر اجلفالي 
كاتب يف صحيفة الشرق

أ/ منال العطاس
وزارة الشؤون االجتماعية وحدة احلماية 

أ/ نسرين أبو طه 
وزارة الشؤون االجتماعية وحدة احلماية 

أ/ أميرة العباس 
كاتبة يف صحيفة عكاظ

أ/ جنوى مرزا 
مكتب عمر حافظ للترجمة 

أ/ سميرة الغامدي 
مستشفى الصحة النفسية 

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

د/ عمر حافظ , أ/ هشام جمجوم , أ/ خالد الغامدي , أ/ دعد عمران , أ/ نايف 
السلمي , أ/ هاني املالكي , أ/ علي أبو شعقة 

اأبرز املحاور التي ت�سمنتها املحا�سرة :

التأكيد على ضرورة مناقشة األطفال وتوعيتهم  بعدم االنصياع ألي شخص. ■
ضرورة عدم ترك األطفال مع من ميكن أن يقع منهم أذى للطفل. ■
مناقشة قضايا التحرش اجلنسي. ■
بحث ضرورة وجود أنظمة ولوائح رادعة. ■
أهمية عالج مثل هذه القضايا ألثرها البالغ على املجتمع . ■

اأبرز التو�سيات التي ت�سمنتها املحا�سرة :

سرعة إصدار الالئحة التنفيذية لنظام احلماية من اإليذاء لعالج التحرش اجلنسي. ■
عقدت املحا�شرة يف  منطقة جدة بتاريخ 1435/3/29هـ املوافق 2014/1/30م
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امل�ساركون :محاضرة »احلق يف الصحة«4

د/ بتول سليمان
مديرة مستشفى امللك سعود بجدة 

أ/ سميرة الغامدي 
اخصائية نفسية مبستشفى الصحة النفسية 

أ/ عامر جفالي 
كاتب يف جريدة الشرق  

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

د/ عمر حافظ ,  أ/ خالد الغامدي , أ/ دعد عمران , أ/ نايف السلمي , أ/ علي أبو 
شعقة  , أ/ ليلى حلواني , أ/ رمي آل مسعود 

اأبرز املحاور التي ت�سمنتها املحا�سرة :

كيفية تهيئة الظروف املناسبة إلتاحة إمكانية التمتع بأكبر مستوى ممكن من الصحة . ■
احلديث عن عناصر الصحة ومنها : التوافر , إمكانية الوصول , اجلودة , املقبولية . ■
الصحة يف حقوق اإلنسان وااللتزامات الواجبة عليها والتي تشمل ثالثة التزامات: ■

• االحترام : عدم التدخل يف التمتع باحلق يف الصحة.	
• األداء: اتخاذ خطوات ايجابية ألعمال احلق يف الصحة.	
• احلماية: ضمان أال تقوم أطراف أو جهات أخرى غير الدولة بإعاقة التمتع باحلق 	

يف الصحة.
تعزيز حق املواطن يف الصحة خدمة وتوعية . ■
أهمية توعية  وتثقيف كافة أفراد املجتمع بالتعامل مع األمراض اجلنسية. ■
التطرق إلى عدم وجود نظام إحصائي دوري حلاالت األمراض يف القطاعات الصحية  ■

املختلفة داخل وزارة الصحة.
اإلشادة باخلطوات اإليجابية التي قدمتها الوزارة لتحسني مستوى اخلدمات الصحية  ■

والتي منها:
• يف 	 توفره  عــدم  حــال  يف  صحية  منشأة  أي  يف  للمريض  سرير  توفير  إمكانية 

املستشفيات احلكومية مع حتمل الوزارة تكاليفه املادية.
• توفير خدمة شراء الدواء على حساب الوزارة يف حال عدم توفره يف املستشفيات 	

احلكومية.
عقدت املحا�شرة يف  منطقة جدة بتاريخ 1435/6/3هـ املوافق 2014/4/3م

امل�ساركون :محاضرة لعدد من ضباط القوات املسلحة5

عدد من ضباط القوات املسلحة يف الرياض
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

أ/ خالد الفاخري
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها املحا�سرة :

نشر  ■ ورسالتها احلقوقية يف  ورؤيتها  وأهدافها  تعريفية عن اجلمعية  نبذة  تقدمي 
الثقافة احلقوقية بني كافة أفراد املجتمع.

مع  ■ تواصلها  وكيفية  والقضايا  للشكاوى  استقبالها  عند  اجلمعية  آلية  توضيح 
اجلهات ذات العالقة من أجل اتخاذ الالزم حيالها.

مت التأكيد خالل احملاضرة على أهمية الثقافة احلقوقية واملتمثلة يف رفع درجة  ■
الوعي احلقوقي لدى كافة أفراد املجتمع.

عقدت املحا�شرة يف  مدينة الريا�ض  بتاريخ 1435/7/23هـ املوافق 2014/5/23م
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امل�ساركون :محاضرة »احلق يف السالمة املرورية«6

د/ علي األخضر
شركة مزايا األفق للتطوير العقاري

العقيد/ زيد آل هاشم
إدارة مرور محافظة جدة

أ/ طارق احلكيم
أمانة محافظة جدة

أ/ أمين سجيني
وزارة الدفاع

أ/ رقاء سجيني
مركز السجيني لالستشارات االقتصادية واإلدارية

أ/ عمر املطيري
صحيفة اليوم

أ/ عامر اجلفالي
صحيفة الشرق

أ/ أحمد السلمي
صحيفة عكاظ

أ/ ناصر محسن
صحيفة عكاظ

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

د/ عمر حافظ, أ/ طالل قستي, أ/ إسماعيل سجيني, أ/ هشام جمجوم, أ/ نايف 
السلمي, أ/ علي أبو شعقة

اأبرز املحاور التي ت�سمنتها املحا�سرة :

نشر  ■ ورسالتها احلقوقية يف  ورؤيتها  وأهدافها  تعريفية عن اجلمعية  نبذة  تقدمي 
الثقافة احلقوقية بني كافة أفراد املجتمع.

مع  ■ تواصلها  وكيفية  والقضايا  للشكاوى  استقبالها  عند  اجلمعية  آلية  توضيح 
اجلهات ذات العالقة من أجل اتخاذ الالزم حيالها.

مت مناقشة عدد من املوضوعات منها: ■
• عرض تقرير مختصر مقدم من شركة أرامكو السعودية عن احلوادث املرورية ونسبة 	

الوفيات والتي بني التقرير بأن عدد اإلصابات ووفيات احلوادث املرورية يف اململكة 
العربية السعودية يفوق ضحايا حرب اخلليج الثانية والغزو على العراق وأن نسبة 
الوفيات يف تصاعد على مدار العشرين سنة املاضية, والتي كانت أعلى نسبة حوادث 
يف اململكة على مستوى العالم ونسبة اخلسائر املادية تفوق )13000000000( ريال 
سنوياً وسببها السرعة الزائدة حيث أشار يف آخر التقرير بوضع حلول حلل املشكلة 

وتكاتف املسؤولني واملواطنني لضرورة الوعي بالسالمة املرورية.
• بعض 	 يف  خطيرة  هندسية  أخطاء  منها  بعض  والتي  وأسبابها  احلــوادث  مشاكل 

الطرقات والتقاطعات املرورية والتي تسببت يف ماليني الضحايا ومت عرض بعض 
السعودية  مع  ومقارنتها  الدول  لبعض  والتقاطعات  للطرقات  الهندسية  التصاميم 
وإيجاد احللول حلل املناسب والتأكيد على ضرورة وعي املجتمع مبا سببته احلوادث 

املرورية من أضرار على مستوى الدولة واملجتمع والفرد.
• التوضيح بأن إدارة املرور قد بدأت يف برامج توعوية بالتعاون مع إدارة التربية والتعليم 	

مبحافظة جدة مبا يحـقـق رفع مستوى الوعي عن السالمة املروريـة لكافة شرائح 
املجتمع، من خـالل احملاضرات والندوات التي تعـقد من قبل ضباط املرور باملدارس 
توجـيه  عـلى  تركـز  التي  اخلاص  والقطاع  املختلفة  التعليم  ومؤسسات  واجلامعات 
الشـباب بضرورة توخي احلذر والتقيد باألنظمة املرورية التي يف حالة جتاوزها قد 
الرخصة وأيضاً  النقاط من  القيادة وذلك بخصم  املخالف من  العقوبة مبنع  تصل 
من املمكن تصل حلبس املخالف وذلك ) لتجاوزه اإلشارة الضوئية احلمراء والتي 
نص عليها يف  الئحة اجلرائم املوجبة للتوقيف بأنها دخلت حيز التنفيذ لتسببها يف 

حوادث قاتلة، والسرعة الزائدة و.....الخ(.
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• الطرق 	 وصيانة  األنفاق  بإنشاء  وذلك  محافظة جدة  أمانة  بها  تقوم  التي  املشاريع 
ووضع اللوحات اإلرشادية على الطرقات  داخل األحياء السكنية حتى يتقيد سائقني 
وأماكن  احلوادث  تتسبب يف  والتي  املرورية  التقاطعات  بعض  وتعديل  بها  املركبات 

اختناقات املركبات.
اأبرز التو�سيات التي ت�سمنتها املحا�سرة :

يجب التقيد باألنظمة واللوائح املرورية . ■
زيادة نشر البرامج واحلمالت من محاضرات وندوات توعوية  لكافة املجتمع.  ■
إدراج مواد دراسية لتعليم األطفال منذ نشأتهم عن السالمة املرورية لكي ينشأ جيل يعي ذلك. ■
استمرار احلمالت التي تقوم بها إدارة املرور على املخالفني من سائقي املركبات. ■

عقدت املحا�شرة يف  مدينة جدة  بتاريخ 1435/7/29هـ املوافق 2014/5/29م
محاضرة  » مبادرة مكافحة العنف 7

اجلنسي يف مناطق النزاعات« 
امل�ساركون :

السيد/ جوليان ريلي 
نائب السفير البريطاني 

السيد/ استيفن ديك
سكرتير ثاني يف السفارة البريطانية

السيد/ جوسي ماريا
نائب رئيس البعثة بالسفارة األسبانية 

السيد/ كارلوس أوليفرا 
نائب رئيس البعثة بالسفارة البرتغالية

السيدة/ صبا سعيد
املسؤولة الدبلوماسية العامة

السيد/ صالح طه
املسؤول اإلعالمي والسياسي 

السيدة/ إجنيس جوليان
مسؤولة العالقات التجارية واالقتصادية والثقافية يف سفارة السويد 

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

د/ مفلح القحطاني , أ/ خالد الفاخري , د/ محمد الفاضل , د/ نورة العجالن , د/ 
إبراهيم القعيد , د/ إبراهيم السليمان 
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها املحا�سرة :

مناقشة عدد من املوضوعات أهمها قضية العنف اجلنسي يف مناطق النزاعات. ■
مدى ترجمة االلتزامات السياسية إلى أفعال عملية . ■
التحديات التي تواجه احلكومات واملجتمع املدني واملنظمات الدولية ملواجهة تلك القضية . ■
أهمية افتتاح وحدات حلماية نشر ثقافة مكافحة العنف . ■
إيجاد اآلليات واإلرشادات املناسبة التي تساعد األسرة السعودية على االستقرار . ■
احلديث عن أهمية تطبيق  القوانني احلالية  والتي من شأنها مكافحة العنف واحلد  ■

منه ومعاقبة اجلاني. 
عقدت املحا�شرة يف  منطقة الريا�ض بتاريخ 1435/8/17هـ املوافق 2014/6/15م

معرض توعوي وتثقيفي “حقوق الطفل 8
مسؤولية وواجب”

امل�ساركون :

مجموعة من اجلهات احلكومية واخلدمية ذات العالقة 
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

عدد من منسوبي وأعضاء مكتب اجلمعية بالعاصمة املقدسة 
اأبرز املحاور التي ت�سمنها املعر�ص :

تقدمي نبذة تعريفية عن اجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها احلقوقية يف نشر الثقافة  ■
احلقوقية بني كافة أفراد املجتمع.

توضيح آلية اجلمعية عند استقبالها للشكاوى والقضايا خاصة املتعلقة بالطفل وكيفية  ■
تواصلها مع اجلهات ذات العالقة من أجل اتخاذ الالزم حيالها.

توزيع عدد من إصدارات اجلمعية ومطبوعاتها احلقوقية ال سيما اخلاصة بالطفل على الزائرين.  ■
عقد املعر�ض  يف  مدينة الطائف  بتاريخ 19-1435/8/21هـ املوافق 18-2014/6/20م
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امل�ساركون :محاضرة  “ املخدرات وحقوق اإلنسان” 9

العميد/ حسن األحمدي 
مدير إدارة مكافحة املخدرات مبنطقة مكة املكرمة

الرائد/ ناصر الزهراني
مدير إدارة الشؤون الوقائية يف مكافحة املخدرات باملنطقة

األستاذ/ أحمد الشمراني
وحدة احلماية االجتماعية بالشؤون االجتماعية

النقيب/ سلطان اجلهني
سجون محافظة جدة

األستاذ/ سعيد الغامدي
جمعية مراكز األحياء مبحافظة جدة

األستاذ/ فيحان السبيعي
دار املالحظة االجتماعية مبحافظة جدة

األستاذ/ مشعل القرشي
أخصائي نفسي يف دار املالحظة االجتماعية مبحافظة جدة

األستاذ/ فهد اجلعيد
دار املالحظة االجتماعية مبحافظة جدة

الدكتور/ صالح الشيخ
جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخني واملخدرات 

الدكتور/ أسامة آل إبراهيم
املشرف العام على برنامج مستشفى األمل مبحافظة جدة

األستاذ/ محمد الليل
جلنة تراحم السجناء مبحافظة جدة

األستاذ/ أحمد السلمي
صحيفة عكاظ

األستاذ/ عامر اجلفالي
صحيفة الشرق

األستاذ/ محمد األهدل 
صحيفة الشرق

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان :

د/ عمر حافظ , أ/ إسماعيل سجيني, أ/ خالد الغامدي, أ/ نايف السلمي, أ/ علي أبو شعقة
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها املحا�سرة :

احلديث عن جهود املديرية العامة ملكافحة املخدرات على املستوى العاملي واإلقليمي  ■
واحمللي.

تقدمي نبذة عن بعض طرق التوعية والبرامج املقدمة من إدارة مكافحة املخدرات  ■
باملنطقة من نشر للتوعية بأضرار املخدرات.

التأكيد على حرص سمو وزير الداخلية على اجلهود املبذولة من قبل الدولة لعدم  ■
انتشار املخدرات بني فئات املجتمع وما تقدمه يف هذا الشأن من أجل مكافحة 

املخدرات.
اأبرز التو�سيات التي ت�سمنتها املحا�سرة :

يجب نشر التوعية بني األسرة. ■
زيادة نشر البرامج واحلمالت من محاضرات وندوات توعوية للمجتمع بكافة. ■
تفعيل دور مراكز األحياء والتعاون معها خللق برامج تثقيفية لألسر والشباب. ■
تضافر اجلهود من املسؤولني ورجال األعمال الحتواء الشباب وذلك خللق أماكن  ■

ترفيهية ومحاضرات دينية.
عقد اجتماع مع اجلهات املختصة لدعم برنامج التوعية بأضرار املخدرات. ■

عقدت املحا�شرة يف  منطقة جدة  بتاريخ 1435/8/27هـ املوافق 2014/6/26م
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 الف�صل الأول

املخاطبات ال�سادرة و الواردة للجمعية

اأوًل: املخاطبات ال�سادرة و الواردة للمقر الرئي�سي للجمعية يف مدينة الريا�ص:

عدد اخلطاباتاجلهة
 الصادرة

عدد اخلطابات
 الواردة

-7املقام السامي والديوان امللكي ورئاسة مجلس الوزراء واجلهات التابعة لها
18191إمارات املناطق واجلهات التابعة لها
601205وزارة الداخلية واجلهات التابعة لها

5320وزارة العدل واملجلس األعلى للقضاء واجلهات التابعة لها
217وزارة اخلارجية واجلهات التابعة لها

132وزارة العمل واجلهات التابعة لها
114وزارة الدفاع والطيران واجلهات التابعة لها
11وزارة املياه والكهرباء واجلهات التابعة لها

11040وزارة الشؤون االجتماعية واجلهات التابعة لها
4616وزارة الشؤون البلدية والقروية واجلهات التابعة لها

21وزارة النقل واجلهات التابعة لها
22245وزارة الصحة واجلهات التابعة لها

16937وزارة التربية والتعليم واجلهات التابعة لها
114وزارة التعليم العالي واجلهات التابعة لها
43وزارة اخلدمة املدنية واجلهات التابعة لها

01وزارة الزراعة واجلهات التابعة لها
21وزارة التجارة والصناعة واجلهات التابعة لها

--وزارة اإلسكان واجلهات التابعة لها
150106هيئة التحقيق واالدعاء العام واجلهات التابعة لها

178مؤسسة النقد العربي السعودي واجلهات التابعة لها
21املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
44املؤسسة العامة للتقاعد واملعاشات

22الرئاسة العامة لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
32البنك السعودي للتسليف و االدخار

33صندوق تنمية املوارد البشرية
21وزارة الشؤون اإلًسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

31املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني
-1هيئة الهالل األحمر السعودي

11وزارة احلج
567برنامج األمان األسري

10وزارة البترول والثروة املعدنية



عدد اخلطاباتاجلهة
 الصادرة

عدد اخلطابات
 الواردة

-1األمانة العامة مبجلس التعاون اخلليجي
141جمعية بنيان اخليرية النسائية للتنمية األسرية

286جمعية البر اخليرية
124جمعية مودة اخليرية للحد من الطالق وآثاره

54جمعية النهضة النسائية اخليرية
21جمعية األمير سلمان لإلسكان اخليري

21اجلمعية اخليرية لرعاية األسر السعودية باخلارج أواصر
11اجلمعية السعودية ملكافحة السرطان

-1اجلمعية اخليرية لرعاية األيتام “إنـسان”
-1جمعية األطفال املعوقني

-2اجلمعية اخليرية الصحية لرعاية املرضى
-1جمعية امللك عبد العزيز اخليرية بتبوك
-1اجلمعية اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي

21مؤسسة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لوالديه لإلسكان التنموي
576جهات متفرقة متت مخاطبتها

1829639املجموع

ثانيًا: املخاطبات ال�سادرة و الواردة لفرع اجلمعية يف مدينة جدة:

عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

164إمارة منطقة مكة املكرمة
94وكيل إمارة منطقة مكة املكرمة املساعد للحقوق

41محافظ محافظة جدة
-2مرور محافظة جدة

41جامعة امللك عبد العزيز
63الضمان االجتماعي مبنطقة مكة املكرمة

83فرع وزارة التربية والتعليم بنني مبنطقة مكة املكرمة
51فرع وزارة التربية والتعليم للبنات مبنطقة مكة املكرمة
3416فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة مكة املكرمة

133شرطة محافظة جدة
-8فضيلة رئيس احملكمة العامة مبحافظة جدة

-6مستشفى امللك فهد مبحافظة جدة
159مدير الشؤون االجتماعية مبنطقة مكة املكرمة

-3أمني محافظة جدة
83اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة

-1اإلدارة العامة للهيئات الطبية وامللحقات الصحية
-1دوائر احلجز وتنفيذ األحكام بجدة
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عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

72إدارة سجن املباحث العامة بسجن ذهبان مبحافظة جدة
-1فرع وزارة التجارة مبحافظة جدة
119الشؤون الصحية مبحافظة جدة

11برنامج مكافحة االيدز بوزارة الصحة
11جمعية زمزم للخدمات الطبية

-3إدارة األحوال املدنية مبحافظة جدة
-7سجن برميان مبحافظة جدة

71جلنة احملامني بالغرفة التجارية الصناعية بجدة
64إدارة الوافدين مبحافظة جدة

65جلنة العفو وإصالح ذات البني مبحافظة جدة
-1الهيئة الطبية العامة بجدة

-1الهيئة العليا لتسوية اخلالفات العمالية مبحافظة جدة
62مستشفى الصحة النفسية مبحافظة جدة

21مدير مرور محافظة جدة
31مستشفى األمل بجدة

-1قسم احلقوق املدنية بشمال محافظة جدة
-1اخلطوط اجلوية العربية السعودية

-1مستشفى الثغر
41مستشفى سليمان فقيه

-1القنصل العام جلمهورية السودان مبحافظة جدة
-1القنصل العام جلمهورية بنجالدش مبحافظة جدة

43إدارة مكافحة املخدرات مبنطقة مكة املكرمة
-1مكتبة تهامة بجدة

-3فرع املؤسسة العامة للتقاعد مبحافظة جدة
22املستودع اخليري بجدة

33جمعية البر بجدة
21إدارة التوجيه واإلرشاد بجدة

22مستشفى امللك فيصل التخصصي بجدة
21محافظة خليص

-2شركة االتصاالت السعودية
22اجلمعية اخليرية النسائية األولى

21مستشفى القوات املسلحة باجلنوب مبنطقة خميس مشيط
43محافظة القنفذة

-1فرع هيئة الرقابة و التحقيق مبنطقة مكة املكرمة
-1مركز القانون والتوفيق

-1فرع البنك السعودي للتسليف واالدخار مبحافظة جدة
24794املجموع



ثالثًا: املخاطبات ال�سادرة و الواردة لفرع اجلمعية يف مدينة الدمام:

عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

1411الشؤون االجتماعية 
33هيئة التحقيق واالدعاء العام

55الشــــــــرطة
38الشؤون الصحية
22الســــــــــجون 

11التربية والتعليــــــم
2830املجموع

رابعًا: املخاطبات ال�سادرة و الواردة لفرع اجلمعية يف مدينة جازان:

عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

134مدير عام الشؤون الصحية مبنطقة جازان
61مدير عام التربية والتعليم مبنطقة جازان

31مدير عام السجون مبنطقة جازان
31مدير األحوال املدنية بأبي عريش

-1رئيس جلنة احلماية بجازان
-1آمني منطقة جازان

11رئيس فرع هيئة التحقيق واإلدعاء العام مبنطقة جازان
-1رئيس بلدية محافظة أبي عريش

11مدير الضمان االجتماعي مبنطقة جازان
32أمير منطقة جازان

21مدير فرع املالية مبنطقة جازان
-2رئيس مركز احلكامية

-1وكيل إمارة جازان للشؤون األمنية
21وكيل إمارة جازان

-1محافظ محافظة أبي عريش
21مدير إدارة الوافدين مبنطقة جازان

-1محافظ محافظة صامطة
1-مدير عام الشؤون االجتماعية بجازان

1-رئيس دائرة الرقابة على السجون
1-مدير شرطة منطقة جازان

4417املجموع



131

خام�سًا: املخاطبات ال�سادرة و الواردة لفرع اجلمعية يف مدينة اجلوف:

عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

124إمارة اجلوف
-3إمارة تبوك

42محافظة القريات
-12فرع وزارة املياه باجلوف

-13فرع وزارة الشؤون اإلسالمية باجلوف
-12فرع وزارة املالية باجلوف
-11فرع وزارة النقل باجلوف

-12فرع وزارة التجارة باجلوف
-12فرع وزارة العدل باجلوف

-13فرع وزارة الزراعة باجلوف
151الشؤون الصحية باجلوف

131هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
172هيئة اإلدعاء والتحقيق العام باجلوف
22هيئة التحقيق واإلدعاء العام بعرعر
31هيئة التحقيق واإلدعاء العام بتبوك

-13اخلدمة املدنية باجلوف
131اجلوازات باجلوف

121إدارة الوافدين باجلوف
-2محكمة تبوك

-13محكمة اجلوف
32محكمة حائل

-12إدارة الدفاع املدني باجلوف
131صندوق التنمية العقاري باجلوف
-13صندوق التنمية الزراعي باجلوف
-8هيئة الرقابة والتحقيق باجلوف

21شرطة القريات
132شرطة اجلوف

-7شرطة دومة اجلندل
132إدارة التربية والتعليم باجلوف

-14بنك التسليف واالدخار باجلوف
-3محكمة اإلستئناف باجلوف
-13احملكمة اجلزئية باجلوف

182مكتب العمل باجلوف
-1مكتب العمل بتبوك

-13مركز شرطة اخلالدية



عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

-12مركز شرطة العزيزية
-13مركز شرطة قارا

121مركز شرطة صوير
121مركز شرطة زلوم

-1مدير مدرسة البيان بطريف
-1مدير إدارة التعليم بطريف
-1مدير إدارة التعليم بتبوك
-1مدير إدارة التعليم بحائل

-1االتصاالت السعودية
1-املدينة  الطبية باجلوف
1-باب رزق جميل باجلوف

-12مرور منطقة اجلوف
141مكتب الضمان االجتماعي باجلوف

152الشؤون االجتماعية باجلوف
-12اإلدارة العامة ألمن الطرق باجلوف

-12احلقوق املدنية باجلوف
-12مكتب التأمينات باجلوف

-7أمانة منطقة اجلوف
11بلدية أملج

-15احملكمة اإلدارية باجلوف
-12كتابة العدل باجلوف

-10هيئة حقوق اإلنسان باجلوف
-13هيئة الهالل األحمر مبنطقة اجلوف

-13إدارة األحوال املدنية باجلوف
184سجون منطقة اجلوف
-13دار املالحظة باجلوف

-1بريد اجلوف
31إدارة مكافحة املخدرات
12جوازات دومة اجلندل

72مؤسسة النقد العربي السعودي
-1حرس احلدود بالقريات

-13الشركة السعودية للكهرباء باجلوف
11جامعة اجلوف

-3املجلس البلدي باجلوف
31دار املالحظة بالقريات

31إدارة البحث اجلنائي باجلوف
-4مدير سجن القريات
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عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

-2مدير سجن طبرجل
-3مدير سجن دومة اجلندل
-3مستشفى دومة اجلندل

-3مستشفى طبرجل
11هيئة التحقيق واإلدعاء العام بالوجه

-3شرطة طبرجل
11جلنة إصالح ذات البني بحائل

11أمانة منطقة حائل
-1الشؤون الصحية بتبوك

11أمانة منطقة تبوك
-1صندوق التنمية العقاري بعرعر

-1مطبعة اجلوف
11مؤسسة اجلالل التجارية

-1هيئة التحقيق واإلدعاء العام بحائل
-1محافظ دومة اجلندل

-1مركز التأهيل الشامل باجلوف
-1دار الرعاية االجتماعية باجلوف

-1مستشفى األمير متعب مبنطقة اجلوف
-1مستشفى امللك عبد العزيز التخصصي

-1مستشفى القريات العام
65550املجموع

�ساد�سًا: املخاطبات ال�سادرة و الواردة ملكتب اجلمعية يف مدينة مكة املكرمة:

عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

3733أمارة منطقة مكة املكرمة
84وزارة الداخلية

185إدارة السجون مبنطقة مكة املكرمة
33أمانة العاصمة املقدسة

196وزارة العدل
72وزارة الصحة

610محافظة الطائف
229هيئة التحقيق واالدعاء العام

12هيئة الرقابة والتحقيق
117وزارة التربية والتعليم



عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

21مؤسسة النقد
23جامعة أم القرى

11اخلطوط السعودية
43جلنة إصالح ذات البني

12محافظة بحرة
-1فرع وزارة األوقاف مبكة املكرمة

11جلنة تراحم
12جامعة الطائف

-1وزارة العمل
14694املجموع

�سابعًا: املخاطبات ال�سادرة و الواردة ملكتب اجلمعية يف منطقة املدينة املنورة:

عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

3311أمارة منطقة املدينة املنورة
1-محافظ محافظة العال

11محافظ محافظة احلناكية
-1محافظ محافظة تيماء
1-وكيل أمارة منطقة تبوك

-1فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف مبنطقة املدينة املنورة
-1فرع وزارة العدل مبنطقة املدينة املنورة
-5فرع وزارة العمل مبنطقة املدينة املنورة

2211فرع وزارة الشؤون االجتماعية مبنطقة املدينة املنورة
238شرطة منطقة املدينة املنورة

1-شرطة قباء
-1شرطة قرية الصلصلة

-1شرطة قرية اللحن
21شرطة محافظة خيبر

1-شرطة محافظة مهد الذهب
1-شرطة محافظة احلناكية

136إدارة السجون مبنطقة املدينة املنورة
-1جلنة رعاية السجناء واملعسرين واملفرج عنهم مبنطقة املدينة املنورة

-3املباحث العامة مبنطقة املدينة املنورة
-2املباحث اإلدارية مبنطقة املدينة املنورة

-1فرع ديوان املظالم مبنطقة املدينة املنورة
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عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

42إدارة تنفيذ األحكام احلقوقية مبنطقة املدينة املنورة
1813هيئة التحقيق واإلدعاء العام مبنطقة املدينة املنورة

41هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة املدينة املنورة
76أمانة املدينة املنورة

-1وكيل أمانة املدينة املنورة للتعمير
-2إدارة مكافحة املخدرات مبنطقة املدينة املنورة

41إدارة جوازات منطقة املدينة املنورة
-3إدارة توقيف الوافدين مبنطقة املدينة املنورة

-1إدارة تسوية اخلالفات العمالية مبنطقة املدينة املنورة
-2هيئة الهالل األحمر السعودي مبنطقة املدينة املنور ة

11ديوان اخلدمة املدنية مبنطقة املدينة املنورة
32مكتب الضمان االجتماعي مبنطقة املدينة املنورة

-1مكتب الضمان االجتماعي مبحافظة خيبر
64إدارة األحوال املدينة مبنطقة املدينة املنورة

21دار املالحظة االجتماعية مبنطقة املدينة املنورة
155إدارة التربية والتعليم مبنطقة املدينة املنورة

-1مدرسة عبادة بن الصامت مبنطقة املدينة املنورة
21جامعة طيبة

11اجلامعة اإلسالمية
1-معهد التربية الفكرية مبنطقة املدينة املنورة

11اجلمعية اخليرية لتحفيظ القرآن مبنطقة املدينة املنورة
178إدارة الشؤون الصحية مبنطقة املدينة املنورة
-2مستشفى امللك فهد مبنطقة املدينة املنورة

-1مستشفى النساء والوالدة واألطفال مبنطقة املدينة املنورة
-1مستشفى أحد مبنطقة املدينة املنورة

11مستشفى األنصار مبنطقة املدينة املنورة
97مستشفى الصحة النفسية مبنطقة املدينة املنورة

11القطاع الصحي مبحافظة ينبع )مستشفى  ينبع العام (
22هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر مبنطقة املدينة املنورة

-1املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد  وتوعية اجلاليات مبنطقة املدينة املنورة
-1الندوة العاملية للشباب اإلسالمي مبنطقة املدينة املنورة

22املديرية العامة للمياه مبنطقة املدينة املنورة
33إدارة التأمينات االجتماعية مبنطقة املدينة املنورة

-1اإلدارة العامة لشؤون الزراعة مبنطقة املدينة املنورة
-1فرع مؤسسة النقد العربي السعودي مبنطقة املدينة املنورة

-10اجلمعية اخليرية للخدمات االجتماعية
-4مستودع املدينة اخليري



عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

21جمعية أسرتي مبنطقة املدينة املنورة
-1املستودع اخليري مبحافظة احلناكية

4-صحيفة املدينة
1-صحيفة مكة

250113املجموع

ثامنًا: املخاطبات ال�سادرة و الواردة ملكتب اجلمعية يف منطقة ع�سري:

عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

114جمعية البر اخليرية
44مرور منطقة عسير وفروعها

72فرع وزارة العمل ومكتب العمل مبنطقة عسير
62إدارة التربية والتعليم مبنطقة عسير

95شرطة منطقة عسير وفروعها
33األحوال املدنية مبنطقة عسير وفروعها

86هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة عسير
44الشؤون االجتماعية مبنطقة عسير وفروعها
2612أمارة منطقة عسير ومحافظاتها ومراكزها

73سجون منطقة عسير
91الشؤون الصحية مبنطقة عسير وقطاعاتها

41فرع وزارة التجارة مبنطقة عسير
42فرع وزارة العدل ومحاكم عسير
53أمانة منطقة عسير وفروعها

91فرع مؤسسة النقد العربي السعودي
-1جوازات منطقة عسير وفروعها

11753املجموع
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الف�صل الثاين
اإ�سدارات وبيانات اجلمعية

اأوًل: اإ�سدارات اجلمعية:  

التقرير ال�ضنوي العا�ضر للجمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان 

 اإ�ضدار باللغة العربية

مطوية عن لئحة عمال اخلدمة املنزلية ومن يف حكمهم 

اإ�ضدار باللغة العربية

نظام احلماية من الإيذاء



ثانيًا: البيانات ال�سادرة من اجلمعية:  

تاريخ البيان  1435/2/6هـ  املوافق  2013/12/10م

بيان من اجلمعية مبنا�ضبة اليوم العاملي حلقوق الإن�ضان

الوطنية حلقوق  املناسبة صرح رئيس اجلمعية  العاملي حلقوق اإلنسان، وبهذه  باليوم  العاشر من ديسمبر من كل عام  العالم يف  يحتفل 
اإلنسان  الدكتور  مفلح ربيعان القحطاني حول أهمية التذكير باحترام حقوق اإلنسان وحمايتها وتعزيزها ونشر ثقافتها يف اململكة  بني 

املواطن واملسؤول .
 واملتابع ألوضاع حقوق اإلنسان يف اململكة يالحظ أن هناك تقدماً ملحوظاً يف مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان يف اململكة , وقد انعكس 
كما لوحظ أن هناك جهود بذلت من أجل متكني العمالة الوافدة من   , ذلك على إعادة انتخاب اململكة يف مجلس حقوق اإلنسان مؤخراً 
حقوقها أثناء فترة التصحيح , وقد تابعت اجلمعية أثناء الفترة املاضية ما مت اتخاذه من إجراءات بشأن من لم يصحح أوضاعه من العمالة 
الوافدة والحظت احلرص على متكني هذه العمالة من حقوقها ومن ذلك توفير دور اإليواء متهيداً لترحيلها , وتأمل اجلمعية من سفارات 

دول هذه العمالة املساعدة بتوفير ما يلزم من أوراق ثبوتية ملواطنيها لتسهيل أمر عودتهم إلى بالدهم .
كما أشاد سعادته بصدور األنظمة اإلجرائية الثالثة : نظام املرافعات الشرعية واإلجراءات اجلزائية واملرافعات أمام ديوان املظالم وما 

تشكله من نقلة نوعية يف تعزيز وحماية حقوق اإلنسان يف اململكة .
مؤكداً على أن احلاجة تدعو دائماً إلى ضرورة تقييم واقع حقوق اإلنسان يف اململكة ، ليكون مبثابة رصد للتقدم احلقوقي ، ومن ثم العمل 

على تشجيعه وحتديد وسائل دعم استمراريته ، وكشف أوجه القصور والعمل على معاجلتها وتالفيها .
     اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

تاريخ البيان  1435/4/23هـ  املوافق  2014/2/23م

بيان من اجلمعية حول م�ضادقة اململكة على اتفاقية عمل الأطفال و مبوافقة جمل�س الوزراء على تعديل املادة 4 

من نظام ال�ضجن والتوقيف

رحبت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان باملصادقة على اتفاقية العمل الدولية اخلاصة بعمل األطفال رقم 138 الصادرة من منظمة العمل 
الدولية التي تعنى باحلد األدنى لالستخدام، ووقع محضر املصادقة من اجلانب السعودي وزير العمل املهندس عادل فقيه، ومن جانب 

املنظمة مديرها العام  غاي رايدر.
وأكدت على  واعتبرت اجلمعية تلك املصادقة باخلطوة الهامة لتحديد احلد األدنى لسن األطفال امللتحقني بالعمل يف مختلف املجاالت , 

ضرورة تفعيله ووضعه حيز التنفيذ .
كما رحبت اجلمعية مبوافقة مجلس الوزراء على تعديل املادة )4( من نظام السجن والتوقيف، مبا يجيز لوزير الداخلية يف اجلرائم التي 
متس األمن الوطني أن يأمر بإصدار تصريح يف شأن اسم املسجون أو املوقوف يف أي من تلك اجلرائم وبياناتهما ومعلوماتهما، متى أثير 

موضوعهما بشكل الفت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، وكان من شأن ذلك حتقيق مصلحة عامة أو خاصة .
     اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 
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تاريخ البيان  1435/5/5هـ  املوافق  2014/3/6م

بيان حول الأمر امللكي الكرمي ال�ضادر بخ�ضو�س ال�ضباب ال�ضعودين املنتمني لبع�س التنظيمات يف اخلارج 

اململكة  خارج  التيارات   أو  األحزاب  أو  التنظيمات  بعض  إلى  املنضمني  السعوديني  الشباب  اإلنسان  الوطنية حلقوق  اجلمعية  ناشدت 
االستفادة من األمر امللكي الكرمي رقم 16820 وتاريخ 1435/5/5هـ والذي تضمن منح كل من شارك يف أعمال قتالية خارج اململكة بأي 

صورة كانت مهلة إضافية مدتها 15يوماً اعتباراً من تاريخ صدور هذا األمر ملراجعة النفس والعودة عاجاًل إلى وطنهم.
وقال الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني  رئيس اجلمعية ، »تثمن اجلمعية مثل هذا األمر امللكي الكرمي الذي يحقق الصالح العام ويعطي 
الفرصة ألبناء هذا الوطن الغالي للعودة إلى وطنهم والتراجع عن االستمرار يف البقاء يف مواطن الفنت وخاصة وان بعضهم قد عاين الواقع 
وعرف حقيقته وأن األسلم واألصوب لهم وألسرهم ووطنهم وقبل ذلك دينهم هو العودة لبالدهم« , مشيراً إلى أن هذا األمر فرصة لكل من 
يرغب يف العودة واالستفادة من املهلة املمنوحة من خالل التواصل مع اقرب سفارة أو ممثليه سعودية لتسهيل أمر عودته إلى بالد مؤكداً 

أن من لم يبادر إلى العودة يف املهلة احملددة قد يعرض نفسه للعقوبات املشار إليها يف األوامر الصادرة يف هذا الشأن.
     اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 

تاريخ البيان  1435/5/7هـ  املوافق  2014/3/8م

بيان من اجلمعية مبنا�ضبة يوم الأمم املتحدة حلقوق املراأة وال�ضالم

يحتفل العالم بيوم الثامن من مارس من كل عام باإلجنازات االجتماعية والسياسية واالقتصادية للنساء، وبدون شك إن هناك مشتركاً 
إنسانياً على مستوى القيم واملبادئ واحلقوق يشترك فيه اجلميع ملجرد كونه إنسان.

 ويتيح لنا مثل هذا اليوم الفرصة للتفكير يف بعض القضايا التي تواجهنا، فتجاهلنا ملشاكل املرأة أو تغييبها بفعل عادات أو تقاليد أو 
اجتهادات  غير راجحة يقف حجرة عثرة يف صناعة النموذج اإلسالمي الذي نحاور به اآلخرين، خاصة وأن حقوق املرأة حتظى بدعم من 
القيادة الرشيدة يف اململكة، التي أتاحت لها صوتاً قوياً يف احلياة العامة بتعيني 30 عضواً من النساء يف مجلس الشورى مبا ميثل حوالي 
20% من مجموع األعضاء، وهذا يؤكد حرص الدولة رعاها اهلل على الدور احليوي للمرأة بوصفها عاماًل أساسياً من عوامل التنمية، 

متشياً مع أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء.
فاملرأة يف اإلسالم لها حقوق وعليها واجبات مما يتطلب متكينها من تلك احلقوق ومساعدتها للوفاء بواجباتها، وقد حظيت املرأة بالكثير 
من احلقوق يف اململكة ودعمها سواء العامالت يف القطاع العام أو اخلاص، كما ُسمح لها باملشاركة يف االنتخابات البلدية ناخبة ومنتخبة، 
ومكنت من العمل باحملاماة والترافع أمام القضاء، لتسهيل وصولها للقضاء، وصدر مؤخراً نظام احلماية من اإليذاء  وهو يوفر للمرأة 
حماية من العنف،ومن املعلوم  أن العمل األممي من أجل النهوض باملرأة قد اتخذ أربعة محاور هي: تعزيز التدابير القانونية يف هذا املجال، 
وحشد الرأي العام والعمل الدولي لتحقيق هذا الهدف، والتدريب والبحث للمساهمة يف تعزيز التقدم يف هذا الشأن،  وتقدمي املساعدة 

املباشرة إلى املجموعات احملرومة.
واليوم أصبح العمل يف هذا املجال  يستند إلى مبدأ تنظيمي رئيسي مضمونه صعوبة التوصل إلى حل دائم ألكثر املشاكل االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية املتعلقة باملرأة  دون مشاركتها و ومتكينها من إبداء الرأي واملشاركة يف العمل على الصعيد الوطني والدولي، 

فاألنظمة التي تكفل حقوق املرأة موجودة باململكة ولكن قد يحدث اخللل يف تطبيقها أو تفسيرها بشكل غير صائب.
وجند اليوم أن هناك حاجة ملحة لتبني منوذجاً إسالمياً عاملياً للنهوض بأوضاع املرأة  نفاخر به األمم األخرى، مما يستلزم تصويب أي 

اختالل اجتماعي يف هذا الشأن.
     اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 



تاريخ البيان 1435/9/30هـ  املوافق  2014/7/27م

بيان من اجلمعية حول العتداءات التي يتعر�س لها ال�ضعب الفل�ضطيني

إن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان باململكة العربية السعودية تستنكر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يف قطاع غزة من اعتداء آثم من 
قبل الكيان اإلسرائيلي تسبب يف قتل األبرياء من األطفال والنساء واملدنيني يف انتهاك واضح ملبادئ القانون الدولي اإلنساني واالتفاقيات 

الدولية التي حتمي حقوق اإلنسان يف ظل استمرار الفشل الدولي لوقف هذا العدوان.
وتطالب اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان املجتمع الدولي باالضطالع مبسؤولياته لوقف هذا العدوان، وتوفير احلماية للشعب الفلسطيني 
مؤكدة على أهمية استمرار مجلس حقوق اإلنسان يف متابعة قراره بإجراء حتقيق يف االنتهاكات واألعمال اإلجرامية اإلسرائيلية كما تدعو 
جميع املنظمات واجلمعيات والهيئات احلقوقية الدولية واإلقليمية بالعمل من أجل ضمان محاكمة مجرمي احلرب اإلسرائيليني وأال يتركوا 
ينجوا بفعلتهم بعد قتلهم لألطفال والنساء وقصف املنازل ومقرات ومدارس األمم املتحدة وطواقم اإلسعاف والهالل والصليب األحمر 

واملستشفيات وطور اإليواء وأماكن العبادة مما يشكل جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
 وأشارت اجلمعية إلى تأييد اململكة العربية السعودية إلجراء حتقيق شامل يف انتهاكات إسرائيل األخيرة للقانون الدولي اإلنساني التي 
جرت يف األراضي الفلسطينية احملتلة وخصوصاً يف قطاع غزة وتقدمي مرتكبيها للعدالة مؤكدة أن شعوب العالم تنتظر من املجتمع الدولي 

القيام بإجراءات جادة حلماية حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة.
 وتدعم اجلمعية الدعوة التي أطلقتها مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بضرورة “التحقيق يف كل ادعاء بانتهاك القانون الدولي 
وتقدر اجلمعية دعم خادم احلرمني الشريفني   على الفور وباستقاللية وعلى نحو كامل وفاعل من أجل ضمان العدالة وتعويض الضحايا” 

لعالج ضحايا العدوان.
     اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 

تاريخ البيان 1435/11/28هـ  املوافق  2014/9/23م

بيان من اجلمعية مبنا�ضبة اليوم الوطني الرابع والثمانون للمملكة

نحتفي بيومنا الوطني يف اململكة العربية السعودية ونحن نتمتع بأعلى معايير احلق يف األمن ذلك احلق الذي يشكل األساس يف توفير 
وحماية وتعزيز بقية حقوق اإلنسان األخرى فال حقوق بدون أمن بينما جند األحداث املؤملة تعصف مبنطقتنا وتشكل انتهاكات صارخة 
حلقوق اإلنسان وجتد من يسعى ولألسف الشديد من املتطرفني وأصحاب املصالح من الدول واألفراد من يدعم هذه االنتهاكات ويغذيها 

ويتجاهل ما تقدمه اململكة من إسهامات ايجابية يف مجال دعم حقوق شعوب تلك الدول التي تعاني من انعدام للحق يف األمن.
إن ما تتمتع به اململكة من أمن وآمان وهي حتتفل بيومها الوطني الرابع والثمانون يدعونا إلى أهمية االستمرار يف حماية وتعزيز حقوق 

اإلنسان يف بالدنا و نشر الوعي بها بني املواطن واملسؤول على حد سواء.
وبالرغم من بعض التحديات التي تواجهها اجلهات املعنية بحقوق اإلنسان يف بالدنا يف سبيل نشر الثقافة احلقوقية لدى املواطن واملسؤول 
إال أنه مع الدعم الالمحدود من خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز وسمو ولي عهده األمني األمير سلمان بن عبد 
العزيز,ملوضوع حقوق اإلنسان يف بالدنا يجعلنا نستقبل أيامنا الوطنية مبزيد من األمل والطموح يف حتقيق املزيد من التقدم يف مجال متكني 
املواطنني وكل من يقيم على هذه األرض املباركة من حقوقه من خالل التعامل بإيجابية مع األنظمة والتعليمات ذات الصلة بتوفير اخلدمات 
والتمكني من احلقوق ومحاربة التعصب والتطرف والسعي نحو حتقيق التعاون والتنسيق املشترك ملا فيه خير وتقدم بالدنا ومجتمعنا يف 

ظل التالحم والتكاتف بني الشعب والقيادة.
    رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان


