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مقدمة
يقدم هذا التقرير خالصة اجلهود واألعمال التي تقوم بها اجلمعية سنوياً , و يحتوي على إحصائيات القضايا الواردة 
وأنشطة اجلمعية للعام 1430هـ , حيث تهدف اجلمعية من خالل إصدار هذا التقرير ومن خالل اإلحصائيات الواردة فيه 
إلى أن يكون مرجعا للباحثني واملهتمني بقضايا حقوق اإلنسان , باإلضافة إلى انه مؤشر للجمعية و لألجهزة احلكومية 
وغير احلكومية على حد سواء للتعرف على اإلشكاليات التي تواجه أفراد املجتمع عند تعاملهم مع هذه األجهزة , وما 
نة احلالية والسنوات  ينبغي عمله من أجل تطوير وحتسني أدائها , وميّكن اجلمعية من إجراء مقارنة لهذا األداء بني السَّ
املاضية. كما يساعد التقرير على معرفة وحتديد ما ميكن اعتباره مشكلة, أو ظاهرة تستلزم إجراء دراسات شاملة ومعمقة 

بهدف إيجاد حلول لها.
ويضم هذا التقرير إحصائيات للشكاوى الواردة للجمعية لعام 1430هـ والتي بلغت )4001( شكوى تنقسم إلى تصنيفات 
رئيسية )قضايا إدارية, قضايا سجناء, قضايا عمالية, قضايا عنف أسري, قضايا أحوال مدنية, قضايا أحوال شخصية, 
قضايا قضائية, قضايا عنف ضد الطفل, وقضايا أخرى(, يبني فيها بيانات مقدم الشكوى : نوعه, وجنسيته, ومقر إقامته, 
واجلهة املخاطبة ملعاجلة الشكوى أو املتظلم منها, والتصنيف الفرعي للشكوى, باإلضافة إلى حتليل إحصائي للقضايا وفقاً 
للسنوات املاضية وقياس متغيراتها, ومما يجدر اإلشارة إليه أن اجلمعية قد أضافت في هذا العام تصنيف قضايا “العنف 
ضد الطفل” وذلك لضرورة إلقاء الضوء على العنف املوجه ضد هذه الفئة باعتبارها قضية شائكة متس أكثر حلقات 

املجتمع ضعفا وتستوجب منا اهتماما وتركيزا خاصا بحيث يتم فصلها عن قضايا العنف األسري .
كما يضم التقرير كافة نشاطات اجلمعية من حيث : الزيارات امليدانية, والوفود الزائرة للجمعية, والفعاليات التي مت 
تنظيمها أو املُشاَرك بها, وأيضاً يتضمن التقرير مذكرات التفاهم التي مت توقيعها مع عدد من اجلهات في نفس العام, 

باإلضافة إلى البيانات, واملخاطبات الصادرة من اجلمعية والواردة إليها و إصدارات اجلمعية لنفس العام.

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

على النحو التالي :

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

مالية أو إدارية, مالحقة غير نظامية, طول مدة اإلجراءات, نقل تعسفي, طلب تعويضات, منع من السفر بسبب قرار إداري.

2. قضايا سجناء:
املدة, اعتراض على ترحيل سجني, تردي احلالة  بقية  إلى اجلمعية من شكاوى متعلقة بطلب عفو عن  يرد  هي ما 
الصحية في السجن, إنتهاء محكومية سجني ولم يطلق سراحه, التظلم من عدم احملاكمة, طلب نقل إلى سجن آخر, طلب 

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

3. قضايا عمالية:
هي ما يرد إلى اجلمعية من شكاوى متعلقة باألفراد اخلاضعني لنظام العمل, والذين يتظلمون من إجبارهم على دفع رسوم 
جتديد إقامة, اعتراض على قرار, تأخر قرار التعيني, حرمان من الترقية, تخفيض الدرجة الوظيفية, ترحيل إجباري, طلب نقل 
كفالة, تعرض العامل لعنف نفسي, فصل بسبب تهمة, فصل تعسفي, حرمان العامل من حقوقه املالية, إجباره على عمل غير املتفق 

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

4. قضايا عنف أسري:
عن  ناجت  نفسي,عنف  بدني,  عنف  بسبب  األسرة  محيط  داخل  بعنف  متعلقة  شكاوى  من  اجلمعية  إلى  يرد  ما  هي 
إدمان,اتهام وقذف,حترش جنسي,اغتصاب جنسي, حرمان من التعليم, حرمان من العمل, حرمان من الراتب أو تعدي على 

ممتلكات, حرمان من الزواج, حرمان من رؤية األم,طلب إيواء.

5. قضايا أحوال شخصية:
هي ما يرد إلى اجلمعية من شكاوى, متعلقة بحقوق شخصية ألحد أفراد األسرة أو تتعلق بالطالق, اخللع, احلضانة, 

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

6. قضايا أحوال مدنية:
 هي ما يرد إلى اجلمعية من طلبات, أو شكاوى متعلقة بسحب اجلنسية, طلب استردادها, سحب األوراق الثبوتية, عدم 

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

7. قضايا قضائية:
هي ما يرد إلى اجلمعية من شكاوى متعلقة بقضايا طال نظرها أمام اجلهات القضائية, أو عدم احلصول على محاكمة 
عادله, أو شكاوى ضد بعض القضاة لسوء معاملتهم, أو امتناعهم عن النظر في القضايا, أو اعتراض على حكم, أو طلب 

تعويضات, أو املنع من السفر بسبب حكم قضائي.



13 التقرير السنوي السادس للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

اجلمعية الوطنية حلقوق االن�سان

The National Society for Human Rights

8. قضايا العنف ضد الطفل:
هي شكاوى ترد للجمعية عن أنواع من العنف يتعرض لها أطفال)18 سنة فما دون( من إساءة جسدية أو نفسية أو 
جنسية, أو أطفال حرموا من التعليم و من أوراقهم الثبوتية, أيضا حرمان الطفل من رؤية األم و من رؤية األب أو حجزه أو 
إهماله , باإلضافة إلى قضايا زواج األطفال, ويبلغ عن هذا النوع من القضايا على األغلب أحد أفراد األسرة أومن أقارب 

الطفل أومن املدرسة أو اجليران أو املعارف .

9. قضايا »أخرى«:
تشمل قضايا املنازعات بني األفراد أو الشركات أو طلبات املساعدات املالية, أو املطالبة بتبني بعض املقترحات, أو 

تقدمي استشارات قانونية وشرعية. 
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الباب الأول

اإح�ضائيات الق�ضايا الواردة للجمعية
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أواًل : إجماليات القضايا الواردة منذ اإلنشاء وحتى عام 1430هـ :
إجمالي القضايا الواردة : 

جدول 7/1/1
التصنيف

العـــــــــام
عنف عماليةسجناءإدارية

أسري
أحوال 
شخصية

أحوال 
مدنية

العنف 
ضد 
الطفل

املجموعأخرىقضائية

193271289443766561581114عام 1425هـ-2004م

8226363782842962172519953879عام 1426هـ- 2005م

9126034223852983071834653575عام 1427هـ-2006م

12476703412652943312104433801عام 1428هـ-2007م

15307945433062943652424484522عام 1429هـ-2008م

1556558386257311239721764464001عام 1430هـ-2009م

626035322359154115301525721118295520892املجموع

إجمالي القضايا حسب التصنيفات الرئيسية : 

إجمالي القضايا حسب األعوام
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إجمالي القضايا الواردة إلى اجلمعية حسب الفرع املستلم للقضية واألعوام : 
جدول 7/2/1

الفرع
املجموعمكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالعام

1114----787327عام 1425هـ-2004م
3879---18221940117عام 1426هـ-2005م
3575--11841503628260عام 1427هـ-2006م
15811241435301432003801عام 1428هـ-2007م
200810316893911262774522عام 1429هـ-2008م
1536867764435933064001عام 1430هـ-2009م

891869092633138726278320892املجموع

إجمالي القضايا حسب الفرع املستلم للقضية :

إجمالي القضايا الواردة إلى اجلمعية حسب نوع املتقدم واألعوام : 

جدول 7/3/1
النوع

املجموعذكورإناثالعام

2678471114عام 1425هـ-2004م
102828513879عام 1426هـ- 2005م
109524803575عام 1427هـ-2006م
126025413801عام 1428هـ-2007م
149530274522عام 1429هـ-2008م
129727044001عام 1430هـ-2009م

64421445020892املجموع

إجمالي القضايا الواردة حسب نوع املتقدم :

)شكل 6/4/1(
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ثانيًا: إجماليات القضايا الواردة في عام 1430هـ :

إجمالي القضايا الواردة للجمعية لعام 1430هـ حسب التصنيف : 
جدول 7/4/1

التصنيف
عنف عماليةسجناءإداريةالعام

أسري
أحوال 
شخصية

أحوال 
مدنية

عنف ضد 
املجموعأخرىقضائيةالطفل

عام 1430هـ-
20081556558386257311239721764464001م

إجمالي القضايا الواردة للجمعية لعام 1430هـ حسب الفرع : 

جدول 7/5/1

الفرع
املجموعمكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالعام

1536867764435933064001عام 1430هـ-2009م

)شكل 6/5/1(

)شكل 6/6/1(
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إجمالي القضايا الواردة للجمعية لعام 1430هـ حسب التصنيف والفرع :
جدول 7/6/1

الفرع
املجموعمكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالتصنيف

592265413135401111556إدارية
2599878702132558سجناء
50731218518176قضائية
148623995636386عمالية

79465032626239أحوال مدنية
121894926422311أحوال شخصية
91773031622257العنف األسري

13262242572العنف ضد الطفل
1831317124334446أخرى

1536867764435933064001املجموع

إجمالي القضايا الواردة للجمعية لعام 1430هـ حسب نوع املتقدم والفرع :
جدول 7/7/1

الفرع
املجموعمكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالنوع

1003507638286711992704ذكور
533360126149221071297إناث

1536867764435933064001املجموع
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ثالثًا: حتليل إحصائي للقضايا وفقا لألعوام املاضية وقياس متغيراتها :

إجماليات القضايا الواردة منذ اإلنشاء وحتى عام 1430هـ :
يبلغ عدد القضايا الواردة إلى اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان منذ إنشائها وحتى عام 1430هـ )20892( 

قضية موزعة على النحو التالي:

جدول 2/1/2

التصنيف
عنف عماليةسجناءإداريةالعـــــام

أسري
أحوال 
شخصية

أحوال 
مدنية

العنف 
ضد 
الطفل

نسبه املجموعأخرىقضائية
التغير

عام 1425هـ-
2004193271289443766561581114م

عام 1426هـ- 
200582263637828429621725199538792.48م

عام 1427هـ-
-200691260342238529830718346535757.84م

عام 1428هـ-
2007124767034126529433121044338016.32م

عام 1429هـ-
20081530794543306294365242448452218.97م

عام 1430هـ-
-2009155655838625731123972176446400111.52م

626035322359154115301525721118295520892املجموع

شكل 10/1/2
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من اجلدول 2/1/2 نالحظ بأن:

بلــــــغ عدد القضايا الواردة للجمعية في عام 1426هـ )3879( قضية, حيث ســــــجلت زيادة بنســــــبة - 1
248.2 % أي ما يقارب زيادة أكثر بضعفني عن سنة إنشاء اجلمعية .

بلغ عدد القضايا الواردة للجمعية في عام 1430 هـ )4001( قضية , حيث ســــــجلت زيادة بنسبة %259 - 2
أي ما يقارب ثالث أضعاف عدد القضايا املعروضة على اجلمعية في عامها األول. 

شــــــهد عــــــام 1430 هـ تراجع في عــــــدد القضايا الواردة للجمعية مقارنة بالعام الذي يســــــبقه حيث كان - 3
إجمالي عدد القضايا الواردة للجمعية بجميع فروعها )4001( قضية , بينما كان عدد القضايا املسجلة 

عام 1429 هـ )4522( قضية وتعتبر هي األعلى من حيث عدد القضايا التي وردت للجمعية.

أ -  تصنيف القضايا الواردة للجمعية حسب نوعها :

التحليل الوصفي ملتغيرات الدراسة : 

جدول 2/2/2

سط
الو

 
بي

سا
حل

ا

ف
تال

الخ
ا

ف
حرا

الن
 ا

ري
عيا

امل

يط
وس

ال

طأ
خل

 ا
ري

عيا
امل

وع
جم

امل

مة
 قي

قل
أ

مة
 قي

لى
أع

دى
امل

ات
سنو

 ال
دد

ع
نوع القضايا

1043 266091 516 1080 211 6260 193 1556 1363 6 إدارية
589 30615 175 620 71 3532 271 794 523 6 سجناء
393 7427 86 382 35 2359 289 543 254 6 عمالية
257 12989 114 275 47 1541 44 385 341 6 عنف أسري
255 11446 107 295 44 1530 37 311 274 6 أحوال شخصية

254 11599 108 273 44 1525 66 365 299 6 أحوال مدنية
12 864 29 0 12 72 0 72 72 1 العنف ضد الطفل
186 4989 71 197 29 1118 56 251 195 6 قضائية
493 74349 273 447 111 2955 158 995 837 6 أخرى
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يوضح الشكل البياني 10/2/2 النسبة التي ميثلها كل تصنيف من إجمالي القضايا الواردة للجمعية وفقاً لترتيب 
القضايا من حيث العدد:

شكل 10/2/2

القضايا اإلدارية: 
نالحظ من اجلدول 2/2/2 التحليل الوصفي للقضايا اإلدارية ويبني مجموع القضايا الواردة خالل السنوات الستة 
املاضية حيث بلغت )6260( قضية, يظهر من الشكل البياني 10/3/2 أن أقل القضايا الواردة كانت في عام 1425 هـ 
- 2004 م أي بنسبة 3%, وفي عام 1430 هـ - 2009 م بلغت نسبة القضايا اإلدارية املسجلة 25% من إجمالي القضايا 
اإلدارية الواردة للجمعية منذ تأسيسها وذلك بزيادة قدرها 22% , وقد تصدرت القضايا اإلدارية املرتبة األولى من 

حيث عدد القضايا الواردة للجمعية منذ إنشائها حيث متثل 30% من إجمالي القضايا الواردة جلميع الفروع . 

شكل 10/3/2
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قضايا السجناء: 
يوضح اجلدول 2/2/2 التحليل الوصفي لقضايا السجناء حيث بلغ مجموع القضايا الواردة خالل السنوات الستة 
املاضية )3532( قضية ويالحظ من الشكل البياني 10/4/2 أن أقل القضايا الواردة كانت في عام 1425 هـ - 
2004 م بنسبة 8% .بينما سجل في عام 1429 هـ - 2008 م زيادة في عدد قضايا السجناء الواردة بنسبة %22 
من إجمالي القضايا منذ تأسيس اجلمعية , فيما تراجع عدد قضايا السجناء في عام 1430 هـ - 2009 م إلى 
16% بانخفاض مقداره 6% عن السنة السابقة وبنسبة زيادة قدرها 8 % عن سنة إنشاء اجلمعية , ومتثل قضايا 

السجناء 17% من إجمالي القضايا الواردة للجمعية من جميع الفروع .

شكل 10/4/2

القضايا العمالية : 
نالحظ من اجلدول 2/2/2 التحليل الوصفي للقضايا العمالية والتي بلغ مجموع قضاياها خالل السنوات الستة 
املاضية )2359( قضية , حيث يظهر من الشكل البياني 10/5/2 أن أقل القضايا الواردة كانت في عام 1425 
هـ - 2004 م بنسبة 12% , أما في عام 1429 هـ - 2008 م بلغت نسبة القضايا العمالية 23% من إجمالي القضايا 
العمالية الواردة حيث تعتبر أعلى نسبة منذ إنشاء اجلمعية , فيما تراجعت عدد القضايا العمالية الواردة عام 
1430 هـ - 2009 بنسبة 16% بانخفاض مقداره 9 % عن السنة السابقة وبنسبة زيادة قدرها 11% عن سنة إنشاء 

اجلمعية , ومتثل القضايا العمالية 11% من عدد القضايا الواردة للجمعية .

شكل 10/5/2
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قضايا العنف األسري :
يبني اجلدول 2/2/2 التحليل الوصفي لقضايا العنف األسري حيث بلغ مجموع القضايا الواردة خالل السنوات 
الستة املاضية )1541( قضية , يظهر من الشكل البياني 10/6/2 أن أقل قضايا العنف األسري كانت في عام 
1425 هـ - 2004 م بنسبة 3 % , بينما سجلت أعلى نسبة لقضايا العنف األسري في عام 1427هـ حيث بلغت 
نسبة الزيادة 25% من إجمالي القضايا الواردة للجمعية منذ تأسيسها في حني تراجعت قضايا العنف األسري 
لعام 1430 هـ - 2009 م إلى 17 % بانخفاض مقداره 3 % عن السنة السابقة وبنسبة زيادة قدرها 14% عن سنة 

إنشاء اجلمعية , متثل قضايا العنف األسري 7% من إجمالي القضايا الواردة للجمعية.

شكل 10/6/2

قضايا األحوال الشخصية :
نالحظ من اجلدول 2/2/2 التحليل الوصفي لقضايا األحوال الشخصية حيث بلغ مجموع القضايا الواردة خالل 
السنوات الستة املاضية 153 قضية , ويظهر من الشكل البياني 10/7/2قلة عدد القضايا الواردة في عام 1425هـ 
- 2004م بنسبة 3% , فيما ارتفع عدد قضايا األحوال الشخصية في عام 1427هـ - 2006 م وعام 1430هـ - 

2009 م حيث بلغت نسبتها 20% من إجمالي قضايا األحوال الشخصية الواردة منذ اإلنشاء .
 

شكل 10/7/2
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قضايا األحوال املدنية : 
نالحظ من اجلدول 2/2/2 التحليل الوصفي لقضايا األحوال املدنية حيث بلغ مجموع القضايا الواردة خالل 
السنوات الستة املاضية 1525 قضية , ويبني الشكل البياني 10/8/2 قلة القضايا الواردة في عام 1425هـ - 
2004م بنسبة 4% , وفي عام 1429هـ - 2008م ارتفع عدد القضايا املسجلة لألحوال املدنية حيث بلغت نسبتها 
24% من إجمالي قضايا األحوال املدنية الواردة للجمعية منذ تأسيسها , بينما سجل عام 1430هـ - 2009م تراجعاً 
في نسبة القضايا الواردة بلغ 16% بانخفاض مقداره 8 % عن السنة السابقة وبنسبة زيادة قدرها 12% عن سنة 

إنشاء اجلمعية , متثل قضايا األحوال املدنية 7% من إجمالي القضايا الواردة للجمعية . 

شكل 10/8/2

 قضايا العنف ضد الطفل :
استحدثت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان هذا العام تصنيف يختص بقضايا العنف ضد الطفل , وذلك إللقاء 
الضوء على العنف املوجه ضد هذه الفئة باعتبارها قضية شائكة متس أكثر حلقات املجتمع ضعفا وتستوجب منا 
اهتماما وتركيزاً خاصاً حيث مت فصلها عن قضايا العنف األسري ,حيث بلغ مجموع قضايا العنف ضد الطفل 

جلميع الفروع 72 قضية .

القضايا القضائية  :
نالحظ من اجلدول 2/2/2 التحليل الوصفي للقضايا القضائية حيث بلغ مجموع القضايا خالل السنوات املاضية 
1118 قضية , يبني الشكل البياني 10/9/2 قلة عدد القضايا الواردة في عام 1425 هـ - 2004م وذلك بنسبة 
5% بينما ارتفع عدد القضايا املسجلة في عام 1426 هـ - 2005 م بنسبة 22% من إجمالي القضايا القضائية 
الواردة للجمعية منذ تأسيسها , وفي عام 1430 هـ - 2009م سجل انخفاضاً في عدد القضايا الواردة بنسبة %16 

بانخفاض مقداره 6%عن السنة السابقة وبنسبة زيادة قدرها 11% عن سنة إنشاء اجلمعية . 
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شكل 10/9/2

القضايا األخرى :
 نالحظ من اجلدول 2/2/2 التحليل الوصفي للقضايا األخرى حيث يبني مجموع القضايا الواردة خالل السنوات 
املاضية والتي بلغت 2955 قضية , يظهر من الشكل البياني 10/10/2 أن أقل القضايا الواردة كانت عام 1425هـ 
- 2004م بنسبة 5% بينما سجل عام 1426 هـ - 2005م ارتفاعاً في عدد القضايا األخرى الواردة إلى اجلمعية 
بلغت نسبتها 34% من إجمالي القضايا األخرى الواردة للجمعية منذ تأسيسها , في حني تساوت نسبة القضايا 
األخرى في عام 1429هـ وعام 1430هـ حيث بلغت 15 % بنسبة زيادة قدرها 10% عن سنة إنشاء اجلمعية , متثل 

القضايا األخرى 14% من إجمالي القضايا الواردة للجمعية .

شكل 10/10/2
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ب - توزيع القضايا حسب الفرع املستلم للقضية :

 يتناول هذا اجلزء دور فروع اجلمعية في تلقي القضايا حيث يبني النمو السريع واملتزايد لكل فرع فقد بدأت 
اجلمعية بفرعني فقط في عام 1425هـ أما في عام 1428هـ أصبح للجمعية ستة فروع موزعة على مناطق اململكة 
الواردة إلى اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان حسب  التالي إجمالي القضايا  العربية السعودية ويظهر اجلدول 

الفرع املستلم للقضية واألعوام :

جدول 2/1/3
الفرع

املجموعمكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالعــــــــام

1114----787327عام 1425هـ-2004م

3879---18221940117عام 1426هـ-2005م

3575--11841503628260عام 1427هـ-2006م

15811241435301432003801عام 1428هـ-2007م

200810316893911262774522عام 1429هـ-2008م

1536867764435933064001عام 1430هـ-2009م

 إجمالي القضايا حسب الفرع املستلم للقضية

شكل 7/1/3
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التحليل الوصفي ملتغيرات الدراسة :

جدول 2/2/3
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1486 195342 442 1559 180 8918 787 2008 1221 6 الرياض

1152 305711 553 1136 226 6909 327 1940 1613 6 جده

527 67294 259 628 116 2633 117 764 647 5 جازان

347 6455 80 346 40 1387 260 435 175 4 الشرقية

87 1746 42 93 24 262 43 126 83 3 اجلوف

261 3001 55 277 32 783 200 306 106 3 مكة املكرمة

< املركز الرئيسي الرياض :
نالحظ من اجلدول 2/2/3 التحليل الوصفي للقضايا الواردة حسب الفرع املستلم للقضية حيث يبني اجلدول 
مجموع القضايا الواردة للمركز الرئيسي بالرياض خالل السنوات الستة املاضية والتي بلغت 8918 قضية ويظهر 
من الشكل البياني 7/2/3 قلة عدد القضايا الواردة في عام 1425 هـ - 2004 م بنسبة 9 % , أما في عام 1429هـ 
- 2008 م سجل املركز الرئيسي بالرياض ارتفاعاً في عدد القضايا الواردة بلغت نسبتها 23% من إجمالي القضايا 
منذ التأسيس وفي عام 1430 هـ - 2009م انخفض عدد القضايا الواردة لهذا الفرع إلى 17% بانخفاض قدره %6 

عن السنة السابقة وبنسبة زيادة قدرها 8 % عن سنة إنشاء اجلمعية .

شكل 7/2/3
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< فرع منطقة جدة :
نالحظ من اجلدول 2/2/3 التحليل الوصفي للقضايا الواردة لفرع منطقة جدة حيث يبني مجموع القضايا الواردة 
خالل السنوات الستة املاضية 6909 قضية, ويظهر من الشكل البياني 7/3/3 قلة عدد القضايا الواردة للفرع في 
عام 1425 هـ - 2004 م بنسبة 5 % , أما في عام 1426 هـ - 2005 م لوحظ ارتفاع في عدد القضايا بنسبة %28 
من أجمالي القضايا الواردة لفرع جدة منذ تأسيسه بينما سجل تراجع لعدد القضايا الواردة للفرع عام 1430 
هـ - 2009م بنسبة 12 % بانخفاض مقداره 3 % عن السنة السابقة وبنسبة زيادة قدرها 8% عن سنة إنشاء الفرع .

شكل 7/3/3

< فرع منطقة جازان  :
الواردة لفرع جازان حيث يظهر اجلدول مجموع القضايا  التحليل الوصفي للقضايا  نالحظ من اجلدول 2/2/3 
البياني 7/4/3 قلة عدد  , كما يظهر من الشكل  الواردة خالل السنوات اخلمس املاضية والتي بلغت263 قضية 
القضايا الواردة في عام 1426 هـ - 2005م بنسبة 4 % , وفي عام 1430 هـ - 2009 م سجل الفرع ارتفاعاً في 
عدد القضايا الواردة بنسبة 29% من إجمالي القضايا الواردة للفرع منذ تأسيسه بنسبة زيادة قدرها 25% عن سنة 

إنشاء الفرع. 
شكل 7/4/3
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< فرع املنطقة الشرقية :
يبني اجلدول 2/2/3 التحليل الوصفي للقضايا الواردة لفرع املنطقة الشرقية حيث يظهر اجلدول مجموع القضايا 
الواردة خالل السنوات األربع املاضية لعمل الفرع والتي بلغت 1387 قضية , و يتضح من الشكل البياني 7/5/3 
قلة القضايا الواردة في عام 1427 هـ - 2006 م والتي بلغت نسبتها 19 % و في عام 1430 هـ - 2009 م سجل 
الفرع ارتفاع في عدد القضايا الواردة وذلك بنسبة 31% من إجمالي القضايا الواردة لفرع املنطقة الشرقية منذ 

تأسيسه بنسبة زيادة قدرها 25% عن سنة إنشاء الفرع .

شكل 7/5/3

< فرع منطقة اجلوف :
نالحظ من اجلدول 2/2/3 التحليل الوصفي للقضايا الواردة لفرع منطقة اجلوف حيث يظهر اجلدول مجموع 
القضايا الواردة خالل السنوات الثالث املاضية لعمل الفرع والتي بلغت 262 قضية , ويبني الشكل البياني 7/6/3 
قلة عدد القضايا الواردة في عام 1428 هـ - 2007م وذلك بنسبة 16 % وفي عام 1429 هـ - 2008 م سجل الفرع 

زيادة في عدد القضايا الواردة بنسبة 48% من إجمالي القضايا الواردة للفرع منذ تأسيسه. 

شكل 7/6/3
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< فرع مكتب مكة املكرمة  :
نالحظ من اجلدول 2/2/3 التحليل الوصفي للقضايا الواردة لفرع مكتب مكة املكرمة حيث يظهر اجلدول أن 
مجموع القضايا الواردة خالل السنوات األربع املاضية منذ إنشاء الفرع بلغت 783 قضية , و يظهر من الشكل 
البياني 7/7/3 ارتفاع عدد القضايا الواردة في عام 1430 هـ - 2009م وذلك بنسبة 39% من إجمالي القضايا 

الواردة ملكتب مكة املكرمة منذ تأسيسه بزيادة قدرها 13% عن سنة إنشاء املكتب .

شكل 7/7/3

ج - توزيع القضايا حسب نوع املتقدم :

إجمالي القضايا الواردة إلى اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان حسب نوع املتقدم واألعوام :

جدول 2/1/4

النــــــــــــــوع
املجموعذكورإناثالعـــــــــــــام

2678471114عام 1425هـ-2004م

102828513879عام 1426هـ- 2005م

109524803575عام 1427هـ-2006م

126025413801عام 1428هـ-2007م

149530274522عام 1429هـ-2008م

129727044001عام 1430هـ-2009م

64421445020892املجموع
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سوف نتناول في هذا اجلزء توزيع املتقدمني حسب نوعهم ونالحظ :

شكل 4/1/4

متثل نسبة القضايا التي تقدم بها الذكور 69% من أجمالي القضايا الواردة للجمعية بجميع الفروع . . 1
 زيادة في عدد اإلناث اللواتي يتقدمن للجمعية يقابله زيادة للذكور .. 2

التحليل الوصفي ملتغيرات الدراسة :

جدول 2/2/4
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1074 1074 428 1178 175 6442 267 1495 1228 6 ذكور

2408 2408 791 2623 323 14450 847 3027 2180 6 إناث
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إجمالي القضايا الواردة حسب نوع املتقدم والسنوات :

التحليل الوصفي للبيانات حسب نوع املتقدم :
 أ(   اإلناث :

نالحظ من اجلدول 2/2/4 التحليل الوصفي للقضايا التي تقدم بها اإلناث حيث يبني مجموع القضايا الواردة 
خالل السنوات الستة املاضية والتي بلغت 6442 قضية , كما يالحظ قلة عدد القضايا الواردة من قبل اإلناث عام 
1425هـ -2004 م بنسبة 4 % , باملقابل سجل عام 1429هـ - 2008م زيادة في عدد القضايا الواردة التي تقدم بها 

اإلناث حيث بلغت نسبتها 23% من إجمالي القضايا الواردة للجمعية.

شكل 4/3/4
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ب( الذكور :
نالحظ من اجلدول 2/2/4 التحليل الوصفي للقضايا التي تقدم بها ذكور حيث بلغ مجموع القضايا الواردة خالل 
السنوات الستة املاضية 14450 قضية وفي عام 1425 هـ - 2004 م لوحظ قلة عدد القضايا الواردة بنسبة 6 % 

ويليها عام 1427 هـ وعام 1428هـ بنسب متساوية %17.

شكل 4/4/4

د - توزيع القضايا حسب التصنيف و الفرع املستلم للقضية في عام 1430هـ :

يعرض هذا اجلزء مناقشة نصيب كل فرع من فروع اجلمعية من القضايا حسب تصنيفها حيث يوضح أن املقر 
الرئيسي الرياض وفرع منطقة جدة وفرع جازان تصدرت في عدد القضايا املستلمة باختالف أنواعها من سنة 
اإلنشاء حتى عام 1430هـ حيث يبلغ نسبتها 89 % من إجمالي القضايا الواردة للجمعية من جميع الفروع , و يرجع 
سبب ذلك كون عدد املقيمني في تلك املدن كبير باإلضافة إلى أن مضى على تأسيس مكاتبها ست سنوات بالنسبة 
للفرع الرئيسي الرياض وفرع جدة , وبالنسبة لفرع منطقة جازان خمس سنوات وفرع الشرقية أربع سنوات بينما 

فرع منطقة اجلوف وفرع مكتب مكة املكرمة ثالث سنوات. 
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جدول 2/1/5

الفــــرع
املجموعمكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالتصنيف

592265413135401111556إدارية

2599878702132558سجناء

50731218518176قضائية

148623995636386عمالية

79465032626239أحوال مدنية

121894926422311أحوال شخصية

91773031622257العنف األسري

13262242572العنف ضد الطفل

1831317124334446أخرى

1536867764435933064001املجموع

التحليل الوصفي ملتغيرات الدراسة : 
جدول 2/2/5

 الوسط
احلسابي االختالف  االنحراف

املعياري الوسيط  اخلطأ
املعياري املجموع أقل قيمة  أعلى

قيمة املدى  عدد
القضايا الفرع

171 30328 174 121 58 1536 13 592 579 9 الرياض

96 4911 70 77 23 867 26 265 239 9 جدة

85 15599 125 49 42 764 12 413 401 9 جازان

48 1838 43 31 14 435 4 135 131 9 الشرقية

10 155 12 6 4 93 2 40 38 9 اجلوف

34 923 30 26 10 306 5 111 106 9 مكة املكرمة
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< القضايا اإلدارية :
يبني الشكل البياني 9/1/5 تسلم املركز الرئيسي الرياض احلصة األكبر من عدد القضايا اإلدارية بنسبة %38 
من إجمالي القضايا اإلدارية الواردة للجمعية بجميع الفروع , يليها فرع منطقة جازان بنسبة 26 % ثم فرع جدة 
بنسبة 17 % . وقد مثل املركز الرئيسي الرياض وفرع منطقة جدة وفرع منطقة جازان 81 % من إجمالي القضايا 

اإلدارية الواردة جلميع فروع اجلمعية وحظيت منطقة اجلوف بأقل عدد القضايا اإلدارية بنسبة %3 . 

شكل 9/1/5

< قضايا السجناء :
من  بنسبة %46  السجناء  الرياض حوالي نصف قضايا  الرئيسي  املركز  تسلم   9/2/5 البياني  الشكل  من  تبني 
إجمالي قضايا السجناء جلميع الفروع , يليها فرع منطقة جدة بنسبة 18 % ثم فرع منطقة جازان بنسبة 14 % , 
ومثل فرع منطقة الرياض ومنطقة جدة و منطقة جازان حوالي 78 % من إجمالي قضايا السجناء الواردة جلميع 

الفروع وحظيت منطقة اجلوف بأقل عدد قضايا السجناء بنسبة %4 . 

شكل 9/2/5
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< القضايا القضائية :
 يوضح الشكل البياني 9/3/5تسلم فرع منطقة جدة النسبة األكبر من القضايا القضائية بنسبة 42% من إجمالي عدد 
القضايا القضائية الواردة جلميع فروع اجلمعية , يليها املركز الرئيسي الرياض بنسبة 28 % , وقد مثل املركز الرئيسي 
الرياض وفرع منطقة جدة حوالي ثلثي القضايا الواردة للجمعية في حني تساوت نسبة قضايا فرعي مكتب مكة واملنطقة 
الشرقية حيث كانت 10 % من إجمالي القضايا القضائية الواردة جلميع الفروع في حني بلغت نسبة قضايا منطقة اجلوف 

3% من إجمالي القضايا القضائية الواردة . 

شكل 9/3/5

< القضايا العمالية :
يالحظ من الشكل9/4/5 تسلم املركز الرئيسي الرياض احلصة األكبر من عدد القضايا العمالية وذلك بنسبة 
38% من إجمالي عدد القضايا العمالية جلميع فروع اجلمعية, يليها فرع املنطقة الشرقية بنسبة 25 % ثم فرع 
منطقة جدة بنسبة 16 % , ومثل املركز الرئيسي الرياض وفرع منطقة جدة وفرع املنطقة الشرقية حوالي 79 % 
من إجمالي القضايا املسجلة جلميع الفروع ويرجع ذلك إلى كثرة العمالة الوافدة في هذه املناطق, في حني بلغت 

نسبة القضايا العمالية ملنطقة اجلوف 2% من إجمالي القضايا. 

شكل 9/4/5
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قضايا األحوال املدنية :
يالحظ من الشكل 9/5/5 تسلم املركز الرئيسي الرياض احلصة األكبر من قضايا األحوال املدنية بنسبة %33 
من إجمالي القضايا الواردة لألحوال املدنية جلميع فروع اجلمعية, يليها فرع منطقة جازان بنسبة 21 % ثم فرع 
منطقة جدة بنسبة 19 % , ومثل املركز الرئيسي الرياض وفرع منطقة جدة وفرع منطقة جازان حوالي 73 % من 
إجمالي القضايا الواردة لألحوال املدنية جلميع فروع اجلمعية وحظيت منطقة اجلوف بأقل عدد للقضايا الواردة 

حيث بلغت نسبتها %3 . 
شكل 9/5/5

< قضايا األحوال الشخصية :
يالحظ من الشكل 9/6/5 تسلم املركز الرئيسي الرياض احلصة األكبر من مجموع قضايا األحوال الشخصية 
بنسبة 39% من إجمالي القضايا الواردة جلميع الفروع , يليها فرع منطقة جدة بنسبة 29 % ثم فرع منطقة جازان 
بنسبة 16 % , ومثل املركز الرئيسي الرياض وفرع منطقة جدة وفرع منطقة جازان حوالي 84 % من إجمالي 
القضايا الواردة لألحوال الشخصية جلميع الفروع , وحظيت منطقة اجلوف بأقل عدد لقضايا األحوال شخصية 

بنسبة %1 . 
شكل 9/6/5
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 < قضايا العنف األسري :
يظهر من الشكل 9/7/5 أن املركز الرئيسي الرياض تسلم احلصة األكبر من عدد القضايا العنف األسري بنسبة 
35%من أجمالي قضايا العنف األسري بجميع فروع اجلمعية يليه فرع جدة بنسبة 30 % ومثلت منطقة الرياض 
وجدة حوالي 65 % من أجمالي قضايا العنف األسري وتساوت نسبة فرع كل من جازان و املنطقة الشرقية حيث 

كانت 12 % وحظيت منطقة اجلوف بأقل عدد قضايا عنف أسري بنسبة %2 . 

شكل 9/7/5

< قضايا العنف ضد الطفل  :
 يظهر من الشكل 9/8/5 تسلم فرع منطقة جدة احلصة األكبر من إجمالي القضايا الواردة للعنف ضد الطفل 
حيث بلغت نسبتها 36% من مجموع القضايا التي استلمتها فروع اجلمعية, يليها فرع منطقة جازان بنسبة 31 % 
ثم فرع منطقة الرياض بنسبة 18 % , ومثل فرع منطقة الرياض وجدة وجازان حوالي 85 % من إجمالي قضايا 

العنف ضد الطفل وحظيت منطقة اجلوف بأقل عدد للقضايا املسجلة بنسبة %3 . 

شكل 9/8/5
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< القضايا األخرى :
يظهرمن الشكل 9/9/5 تسلم املركز الرئيسي الرياض احلصة األكبر من عدد القضايا األخرى والتي بلغت نسبتها 
41% من إجمالي القضايا األخرى الواردة لفروع اجلمعية , يليها فرع منطقة جدة بنسبة 29 % ثم فرع جازان بنسبة 
16 % . ومثل املركز الرئيسي الرياض وفرع جدة وفرع جازان حوالي 86 % من إجمالي القضايا األخرى الواردة في 

جميع فروع اجلمعية وحظيت منطقة اجلوف بأقل عدد من القضايا األخرى وذلك بنسبة %1 .

شكل 9/9/5
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إحصائيات القضايا الواردة للجمعية  لعام 1430هـ حسب التصنيفات الرئيسية
أواًل : القضايا اإلداريــــــــة:

1. القضايا اإلدارية حسب النوع والفرع املستلم للقضية  : 

جدول 5/1/6

املجموعمكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالنوع

4682113917931851265ذكر
124542256926291أنثى

592265413135401111556املجموع

2. القضايا اإلدارية حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية :  
جدول 5/2/6

املجموعمكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاجلنسية

553229405129361011453�سعودية
74300317مينية

96024223مصرية
0401005�سورية
1100002هندية

49100014سودانية
54010010فلسطينية

2100003أردنية
2001014باكستانية
0100001صومالية
0100001أثيوبية
0100001مغربية
0200002تشادية
1000012تركية

1000001اندونيسية
0010001اريترية

1001013سيرالنكية
1000001أفغانية
1100002لبنانية
0000011برماوية
1100002أمريكية

3030017غير محددة
592265413135401111556املجموع
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3. القضايا اإلدارية حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية : 

جدول 5/3/6

املجموعمكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاملنطقة

28200000282الرياض

301111500147الشرقية

180000018القصيم

55200113الباحة

190376000395جازان

4140009جنران

91430000125عسير

492390200110418مكة املكرمة

3111000042املدينة املنورة

150000015حائل

2620012040تبوك

50006011احلدود الشمالية

1100022033اجلوف

6200008خارج اململكة

592265413135401111556املجموع
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4. القضايا اإلدارية حسب اجلهة املتظلم منها أو اجلهة التي مت مخاطبتها إلزالة أسباب التظلم والفرع املستلم للقضية : 

جدول 5/4/6

املجموعمكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاجلهة

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واجلهات التابعة 

لها

40600010وزارة الشؤون البلدية والقروية

1013610838أمانات بعض املناطق

4013912772البلديات

17000210جلنة إزالة التعديات و مراقبة األراضي

وزارة التربية والتعليم 
واجلهات التابعة لها

3223982797196وزارة التربية والتعليم

132040322مدارس حكومية

وزارة الداخلية واجلهات 
التابعة لها

515243837وزارة الداخلية

4000004جلنة رعاية السجناء

0010001قوات الطوارئ اخلاصة

4520913117105الشرط

2314570554املديرية العامة للجوازات

721000019املديرية العامة حلرس احلدود

195352034أمارات بعض املناطق

1111800232محافظات بعض املناطق

5300008إدارة الوافدين

2500007الدفاع املدني

130020116األحوال املدنية

1000001اإلدارة العامة للمجاهدين

5010006املديرية العامة للسجون

1000001دوريات أمنية

76421222املديرية العامة ملكافحة املخدرات

1200014امن الطرق

1200047شرطة البحث اجلنائي

18100010احلقوق املدنية

103241525اإلدارة العامة للمرور

0001001املباحث اإلدارية

3000003األمن الوقائي

45100010املباحث العامة
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املجموعمكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاجلهة

وزارة التعليم العالي 
واجلهات التابعة لها

226350137وزارة التعليم العالي

1000001امللحقية السعودية في استراليا

وزارة الصحة واجلهات 
التابعة لها

1162220445وزارة الصحة

35144256892املستشفيات احلكومية

0300003هيئة التخصصات الطبية

83713022املديريات العامة للشؤون الصحية

وزارة املياه والكهرباء 
واجلهات التابعة لها

16400011وزارة املياه والكهرباء

1406600181شركة الكهرباء

5000016املديرية العامة للمياه

0001001املؤسسة العامة للتحليه

وزارة الدفاع والطيران 
واجلهات التابعة لها

1005006وزارة الدفاع والطيران

1000001مطار امللك خالد الدولي

2000002القوات البرية

0301004القوات البحرية

1000001مطار األمير محمد بن عبد العزيز

2020004اخلطوط اجلوية العربية السعودية

130100014بعض القطاعات العسكرية

0001001قاعدة امللك عبد العزيز اجلوية

0200002قوات الدفاع اجلوي

وزارة العدل واملجلس 
األعلى للقضاء واجلهات 

التابعة لهما

3210017وزارة العدل

4000004املجلس األعلى القضاء

0000202احملكمة اجلزئية باجلوف

0100023احملكمة العامة مبنطقة مكة املكرمة

0002002محكمة الدمام

0000202احملكمة العامة بتبوك

1000001محكمة سبت العاليا

وزارة املالية واجلهات 
التابعة لها

4100005وزارة املالية

0020002صندوق املئوية

1011003اجلمارك

2000103صندوق التنمية العقارية
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املجموعمكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاجلهة

وزارة االتصاالت وتقنية 
املعلومات واجلهات 

التابعة لها

102200216هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات

1110003املؤسسة العامة للبريد السعودي

وزارة الشؤون االجتماعية 
واجلهات التابعة لها

1000001دار الرعاية االجتماعية

183510229وزارة الشؤون االجتماعية

4000004مركز التأهيل الشامل للمعاقني

75913227الضمان االجتماعي
ديوان رئاسة مجلس 

3200005ديوان مجلس الوزراءالوزراء

وزارة العمل واجلهات 
التابعة لها

955800072مكاتب العمل و الهيئات العمالية

0000011صندوق تنمية املوارد البشرية

5012019املؤسسة العامة للـتأمينات االجتماعية

71200111وزارة التجارة والصناعةوزارة التجارة والصناعة

14600011وزارة الزراعةوزارة الزراعة

1010002وزارة اخلارجيةوزارة اخلارجية

0100023وزارة احلجوزارة احلج
وزارة الشؤون اإلسالمية 

3060009وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقافواألوقاف

666253284وزارة  اخلدمة املدنيةوزارة  اخلدمة املدنية

5101007وزارة اإلعالموزارة اإلعالم

21700111وزارة النقلوزارة النقل

5200007احلرس الوطنياحلرس الوطني

2000002هيئة الرقابة والتحقيقهيئة الرقابة والتحقيق

2000002ديوان املظالمديوان املظالم

وزارة البترول والثروة 
املعدنية واجلهات التابعة 

لها

4003007شركة ارامكو

0001001شركة سابك
 هيئة التحقيق واإلدعاء

16251015هيئة التحقيق واإلدعاء العامالعام

 مؤسسة النقد العربي
السعودي واجلهات التابعة لها

24151700056مؤسسة النقد العربي السعودي

2000002جلنة تسوية املنازعات املصرفية
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املجموعمكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاجلهة

72310417مؤسسة معاشات التقاعدمؤسسة معاشات التقاعد

0100001احلرس امللكياحلرس امللكي

املؤسسة العامة للتدريب 
3000036املؤسسة العامة للتدريب املهني والتقنياملهني والتقني

 هيئة األمر باملعروف
6020008هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكروالنهي عن املنكر

 الرئاسة العامة لشؤون
1000001الرئاسة العامة لشؤون احلرمنياحلرمني

0100001املؤسسة العامة للموانئاملؤسسة العامة للموانئ

جهات خارجية
1000001األمن املصري

1000001السفارة األمريكية في السعودية

592265413135401111556املجموع



49 التقرير السنوي السادس للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

اجلمعية الوطنية حلقوق االن�سان

The National Society for Human Rights

5 . القضايا اإلدارية حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية :

جدول 5/5/6

املجموعمكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضتصنيف القضية

11695229220183طلب إعادة نظر

276579311911457اعتراض على قرار

37211124167تعديل الوضع الوظيفي

101084464118مطالبة مبستحقات مالية لدى اإلدارة

43312814528149جتاوز أو تعدي من بعض اجلهات اإلدارية

21192330113107طول مدة اإلجراءات

312002623مطالبة بتنفيذ حكم قضائي

121120117فصل تعسفي

42444256بطالة

3113700556اعتداء على ممتلكات

7163130259طلب تعويضات

741030327طلب إعادة للوظيفة

144102122طلب نقل

209244443أخطاء طبية

1005028منع من السفر بسبب قرار إداري

1100002فصل بسبب تهمة

130022118عنف نفسي على املوظف

0000011نقل تعسفي

2276000392تلوث بيئي

331011137مالحقة غير نظامية

1101047ترحيل إجباري

0100001طلب ترحيل

0330006طلب عفو

592265413135401111556املجموع



50

اجلمعية الوطنية حلقوق االن�سان

The National Society for Human Rights

ثـانيـًا : قضايا السجـــنـــاء:
1. قضايا السجناء حسب النوع والفرع املستلم للقضية :

جدول 5/1/7

املجموعمكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالنوع

1195974601923354ذكر

1403941029204أنثى

2599878702132558املجموع

2. قضايا السجناء حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية :

جدول5/2/7

املجموعمكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاجلنسية

2045767652026439سعودية

812500025مينية

148430231مصرية

4100005سورية

2101004هندية

62100110سودانية

56000112فلسطينية

3201006أردنية

4400019باكستانية

1000001صومالية

2010003أثيوبية

1000001لبنانية

2100003مغربية

1100103بنجالدشية

2000002اريترية

0100001تركية

0200002تشادية

0000011موريتانية

2599878702132558املجموع
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3. قضايا السجناء حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية :

جدول 5/3/7

املجموعمكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاملنطقة

580100059الرياض

3000630194الشرقية

170000017القصيم

3110005الباحة

706600073جازان

90100010جنران

413900053عسير

408507031163مكة املكرمة

156000021املدينة املنورة

7100008حائل

410010015تبوك

100001011احلدود الشمالية

1110010022اجلوف

7000007خارج اململكة

2599878702132558املجموع
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4. قضايا السجناء حسب اجلهة املتظلم منها أو اجلهة التي مت مخاطبتها إلزالة أسباب التظلم والفرع املستلم للقضية :

جدول 5/4/7

مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاجلهة

وزارة الداخلية واجلهات التابعة 
لها

000510وزارة الداخلية
املديرية العامة 

50686471422للسجون
املديرية العامة 

0102006للجوازات

100000مديرية األمن العام

200000اإلدارة العامة للمرور

0100100إدارة الوافدين

100000إدارة األمن الوقائي

220000املباحث اإلدارية

175022321املباحث العامة
اإلدارة العامة ملكافحة 

732901املخدرات

100000قوات الطوارئ اخلاصة

12372131الشرط

010100احلقوق املدنية

001000حرس احلدود
 وزارة الشئون االجتماعية

100000دار الرعاية بالرياضواجلهات التابعة لها

هيئة التحقيق واالدعاء هيئة التحقيق واإلدعاء العام
010211العام

جهات خارجية

300000السجون العراقية

100000السجون السورية
السجون األمريكية في 

100000العراق

100000السجون اللبنانية

100000السجون اليمنية

000100سجون دولة اإلمارات

2599878702132املجموع
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5. قضايا السجناء حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية  :

جدول 5/5/7

املجموعمكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضتصنيف القضية

4992283596التظلم من عدم احملاكمة

1506434401213313مطالبة بإطالق السراح

113420121إنهاء محكوميته ولم يطلق سراحه

سوء معاملة و تعدي و جتاوز لألنظمة 
65441020داخل السجن

01340311طلب عفو عن بقية املدة

238781047ضعف الرعاية الصحية لدى السجني

80312014منع الزيارة

05020714اعتراض على ترحيل سجني

63101213طلب نقل إلى سجن آخر

4000015طلب ترحيل

2001104ضغط معنوي على السجني

2599878702132558املجموع
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ثالثًا: القضايا القضائية:
1. القضايا القضائية حسب النوع والفرع املستلم للقضية :

جدول 5/1/8

مكة جازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضالنوع
املجموعاملكرمة

46135841213146ذكر

451510530أنثى

50187351218176املجموع

2.   القضايا القضائية حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية :

جدول 5/2/8

مكة جازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضاجلنسية
املجموعاملكرمة

45166151214153سعودية

0130004مينية

0010001إماراتية

0010012فلسطينية

3050019مصرية

0110002لبنانية

1000001باكستانية

1000001كندية

0000011أثيوبية

0000011موريتانية

0010001اريترية

50187351218176املجموع
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3.  القضايا القضائية حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية :

جدول 5/3/8

مكة جازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضاملنطقة
املجموعاملكرمة

250000025الرياض
518100024الشرقية
1000001القصيم
1050006الباحة
401010015جازان
8000109عسير

4057011880مكة املكرمة
1080009املدينة املنورة

1000001حائل
0001001احلدود الشمالية

0004004اجلوف
0010001خارج اململكة

50187351218176املجموع

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

جدول 5/4/8

مكة جازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضاجلهة
املجموعاملكرمة

431356593129القضاء
449031535القاضي

31800012ديوان املظالم
50187351218176املجموع

5. القضايا القضائية حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/5/8

مكة جازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضتصنيف القضية
املجموعاملكرمة

269455511101اعتراض على حكم

103302321طلب إعادة النظر

1110003طلب تعويضات

632203438طول مدة اإلجراءات

72202013سوء معاملة من القاضي

50187351218176املجموع
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رابعًا: القضايا العمالية:
1. القضايا العمالية حسب النوع والفرع املستلم للقضية :

جدول 5/1/9

مكة جازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضالنوع
املجموعاملكرمة

139935263630356ذكر

921003630أنثى

148956263936386املجموع

2. القضايا العمالية حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية :
جدول 5/2/9

مكة جازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضاجلنسية
املجموعاملكرمة

40121415678سعودية
42604420مينية

40500110فلسطينية
2110015مغربية

110102115بنجالدشية
0000011نيجيرية
44271151911117مصرية

114601325باكستانية
129500329سورية
92500420سودانية
0000202أثيوبية
0110002لبنانية
1000203اريترية

0010001سيرالنكية
0010001صومالية
0010001كوتيفوارية
815201026هندية

1000001بريطانية
0100001فرنسية
1100002كندية
6210009أردنية
1000001تونسية
1000001فلبينية

1000315اندونيسية
1800009نيبالية
0010001تركية

148956263936386املجموع
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3. القضايا العمالية حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية :

جدول 5/3/9

مكة جازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضاملنطقة
املجموعاملكرمة

11100000111الرياض

195000096الشرقية

4000004القصيم

000035035جازان

110103015عسير

8053003697مكة املكرمة

20800010املدينة املنورة

6000006حائل

2002105تبوك

1004005اجلوف

2000002خارج اململكة

148956263936386املجموع

4. القضايا العمالية حسب اجلهة املتظلم منها أو اجلهة التي مت مخاطبتها إلزالة أسباب التظلم والفرع املستلم للقضية :
جدول 5/4/9

مكة جازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضاجلهة
املجموعاملكرمة

91683122823243الكفالء ) أفراد(

4625182117109شركات أهلية

2150019مستشفيات أهلية

0110002مصانع أهلية

2020004بنوك سعودية

1011003مدارس أهلية

2000002مكاتب أهلية

0010001الهيئة العليا لتسوية اخلالفات العمالية

40310513املديرية العامة للجوازات

148956263936386املجموع
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5. القضايا العمالية حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية :
جدول 5/5/9

مكة جازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضتصنيف القضية
املجموعاملكرمة

67552321710174مطالبة العامل بحقوقه املالية

121118071563طلب نقل الكفالة

104400119فصل تعسفي

85225325منع العامل من السفر إلى بالده

2212502041ضغط معنوي على العامل

2210106إجبار على دفع رسوم اإلقامة

112421525اعتراض على قرار

0100001مطالبة بالتأمني الصحي

0010001إجبار على عمل

7000007عدم استكمال إجراءات التعيني

1100002تخفيض الدرجة الوظيفية

4010117ترحيل إجباري

02305111طلب إعادة للعمل

4000004إجبار على إنهاء التعاقد

148956263936386املجموع
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خامسًا: قضايا األحوال املدنية:

1. قضايا األحوال املدنية حسب النوع والفرع املستلم للقضية :

جدول 5/1/10

املجموعمكة املكرمةجازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضالنوع

4272053614124ذكر

37252611412115أنثى

79324665026239املجموع

2. قضايا األحوال املدنية حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية :

جدول 5/2/10

املجموعمكة املكرمةجازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضاجلنسية

48233351514138سعودية

607011327مينية

0000101فلسطينية

0100001بحرينية

0000022جزائرية

0010023اندونيسية

1000001صومالية

1000012نيجيرية

0010001سودانية

1020014مصرية

0100001كندية

2000002عراقية

1000012أرتيرية

0100001هندية

1000001تركستانية

2101004سورية

0100001عمانية

1642023247غير محددة

79324665026239املجموع
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3. قضايا األحوال املدنية حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية :

جدول 5/3/10

املجموعمكة املكرمةجازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضاملنطقة

430000043الرياض

232000034الشرقية

2000046066جازان

4010308عسير

6040012673مكة املكرمة

0030003املدينة املنورة

3000003تبوك

0002002احلدود الشمالية

0004004اجلوف

1020003خارج اململكة

79324665026239املجموع

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

جدول 5/4/10

املجموعمكة املكرمةجازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضاجلهة

79202765018200األحوال املدنيةجهات 

أفراد

06400313األزواج

0220015الطليق

0010001األعمام

0010001اإلخوه

041000418اآلباء

0010001ابن الزوج

79324665026239املجموع

5. قضايا األحوال املدنية حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/5/10

املجموعمكة املكرمةجازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضتصنيف القضية

358134358103طلب جنسية

3520312718113أوراق ثبوتية

94208023طلب استرداد اجلنسية

79324665026239املجموع
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سادسًا: قضايا األحوال الشخصية:
1. قضايا األحوال الشخصية حسب النوع والفرع املستلم للقضية :

جدول 5/1/11

املجموعمكة املكرمةجازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضالنوع

26511210458ذكر

95217823918253أنثى

121268944922311املجموع

2. قضايا األحوال الشخصية حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية :

جدول 5/2/11 

املجموعمكة املكرمةجازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضاجلنسية

101238044518271سعودية

50203010مينية

2000002إماراتية

0020013فلسطينية

1000012مغربية

3210006سورية

1000001سودانية

4110107مصرية

1010002أفغانية

0000011إيرانية

0000011مالية

1000001استرالية

0010001أثيوبية

0010001اريترية

1000001عراقية

1000001غير محددة

121268944922311املجموع
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3. قضايا األحوال الشخصية حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية:

جدول 5/3/11

مكة املكرمةجازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضاملنطقة

8400000الرياض

1260000الشرقية

600000القصيم

203000الباحة

1000410جازان

000020جنران

900030عسير

30820222مكة املكرمة

403000املدينة املنورة

100000حائل

201100تبوك

100000احلدود الشمالية

300310اجلوف

400000خارج اململكة

121268944922املجموع
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4. قضايا األحوال الشخصية حسب اجلهة املتظلم منها أو اجلهة التي مت مخاطبتها إلزالة أسباب التظلم والفرع املستلم للقضية:
جدول 5/4/11

مكة املكرمةجازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضاجلهة

5215470215األزواج

603010الزوجات

43519157املطلقون

103002املطلقات

001000األبناء

507262اآلباء

101100األمهات

424041اإلخوه

001010األجداد

100010األخوال 

011020األعمام

000002زوجة األب

000010زوجة االبن

100030أهل الزوجة

100000ام الزوجة

010000أشقاء الزوجة

000021والد الزوج

000020أهل الزوج

010001أشقاء الزوج

211001ابن الزوج

001000الورثة

400000األسرة

121268944922املجموع
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5. قضايا األحوال الشخصية حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية:
جدول 5/5/11

مكة املكرمةجازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضتصنيف القضية

32117096نفقة

13835235حضانة
271101115حرمان من رؤية األوالد

157110100طالق
1021034نزع والية

536192حرمان من امليراث
1135040تعليق وهجر

814000عدم االعتراف بالزواج ومطالبة بالطالق
121268944922املجموع
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سابعًا: قضايا العنف األسري:
1. قضايا العنف األسري حسب النوع والفرع املستلم للقضية :

جدول 5/1/12

مكة املكرمةجازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضالنوع

251011294ذكر

66216642118أنثى

91317763022املجموع

2. قضايا العنف األسري حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية :
جدول 5/2/12

مكة املكرمةجازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضاجلنسية

87306362921سعودية

015000مينية

001000بنجالدشية

101000مغربية

100000هندية

001000سودانية

003010مصرية

000001نيجيرية

002000سورية

100000أردنية

100000تشادية

001000باكستانية

91317763022املجموع
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3. قضايا العنف األسري حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية :
جدول 5/3/12

مكة املكرمةجازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضاملنطقة
5601011الرياض
3310000الشرقية
600000القصيم
103000الباحة
1000260جازان
000000جنران
900031عسير

80680020مكة املكرمة
402000املدينة املنورة

000000حائل
100100تبوك

000200احلدود الشمالية
100200اجلوف

103100خارج اململكة
91317763022املجموع

4. قضايا العنف األسري حسب الشخص املتظلم منه أو اجلهة التي مت مخاطبتها إلزالة أسباب التظلم والفرع املستلم للقضية :
جدول 5/4/12

مكة املكرمةجازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضاجلهة

301136196األزواج

010001أوالد الزوج

639012املطلقون

822021األبناء

248192138اآلباء

402000األمهات

1145032األخوة

010000زوج األم

100010األعمام

002000زوجة األب

010000أهل الزوج

100000أم الزوج

100000زوجة اخلال

502312األسرة

91317763022املجموع
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5. قضايا العنف األسري حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية :
جدول 5/5/12

مكة املكرمةجازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضتصنيف القضية

76205931414عنف بدني ونفسي

713023حرمان من التعليم

120010عنف ناجت عن إدمان

203141حرمان من الزواج

301011حترش جنسي

052213طلب إيواء

013000اتهام وقذف

101010حرمان من رؤية األم

114050حرمان من الراتب أو تعدي على ممتلكات

011010حرمان من العمل

91317763022املجموع
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ثامنًا : قضايا العنف ضد الطفل :
1- قضايا العنف ضد الطفل حسب النوع والفرع املستلم للقضية :

جدول 5/1/13

مكة املكرمةجازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضالنوع

924193ذكر

42221132أنثى
134262225املجموع

2- قضايا العنف ضد الطفل حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية :
جدول 5/2/13

مكة املكرمةجازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضاجلنسية

134192204سعودية

000010مينية

003000فلسطينية
002000أفغانية
001001أردنية

001000لبنانية

000010غير محددة

134262225املجموع

3- قضايا العنف ضد الطفل حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية :
جدول 5/3/13

مكة املكرمةجازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضاملنطقة

700000الرياض

040000الشرقية

100000القصيم

0010150جازان

100070عسير

1021005مكة املكرمة

104000املدينة املنورة

100100تبوك

100100اجلوف

134262225املجموع
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4- قضايا العنف ضد الطفل حسب الشخص املتظلم منه أو اجلهة التي مت مخاطبتها إلزالة أسباب التظلم والفرع املستلم 
للقضية :

جدول 5/4/13

مكة املكرمةجازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضاجلهة

002001زوجة األب

72201172اآلباء

001000األمهات

100120األخوة

001010األجداد

100002األخوال 

000010األعمام

010000املدرسة

412010األسرة

134262225املجموع

 5- قضايا العنف ضد الطفل حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية :
جدول 5/5/13

مكة املكرمةجازاناجلوفجدةالشرقيةالرياضتصنيف القضية

5311044إساءة جسدية

611021إساءة نفسية

004010إساءة جنسية

102030حرمان الطفل من التعليم

002070حرمان الطفل من األوراق الثبوتية

005010حرمان الطفل من رؤية األم

000010حجز

101120إهمال

000110زواج األطفال

1342622222املجموع
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تاسعًا : قضايا أخــــرى:
1. قضايا أخرى حسب النوع والفرع املستلم للقضية :

جدول 5/1/14

مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضالنوع

129816117123ذكر

5450107211أنثى

1831317124334املجموع

2. قضايا أخرى حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية :
جدول 5/2/14

مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاجلنسية

1611136322332سعودية

612000مينية

231001مصرية

030000لبنانية

010000صومالية

014000بنجالدشية

010000أفغانية

010000هندية

220000سودانية

320000فلسطينية

010101باكستانية

100000عراقية

100100سورية

101000اريترية

300000أردنية

010000أثيوبية

100000تركية

110000مغربية

100000صينية

1831317124334املجموع
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3. قضايا أخرى حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية :
جدول 5/3/14

مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاملنطقة

11001000الرياض
5012400الشرقية
020000الباحة
9165000جازان
121000جنران
2042000عسير

1411810033مكة املكرمة
940000املدينة املنورة

500000حائل
100020تبوك

300010احلدود الشمالية
100000اجلوف

500001خارج اململكة
1831317124334املجموع

4. قضايا أخرى حسب اجلهة املتظلم منها أو اجلهة التي مت مخاطبتها إلزالة أسباب التظلم والفرع املستلم للقضية :
جدول 5/4/14

مكةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضاجلهة

5230414110أفراد
12282307شركات أهلية
050300بنوك سعودية

010000مستشفيات أهلية
010000معاهد أهلية

010100مكاتب عقارات
119652813217أخرى

1831317124334املجموع

5. قضايا أخرى حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية :
جدول 5/5/14

مكة املكرمةاجلوفالشرقيةجازانجدةالرياضتصنيف القضية

98452410213طلب مساعدات مالية
63644311117منازعات بني أفراد أو شركات
1934200مطالبة بتبني بعض املقترحات

3190104تقدمي استشارات قانونية وشرعية
1831317124334املجموع
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الباب الثاين

توثيق ن�شاطات اجلمعية 
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زيارات الوفود 
أواًل: زيارات الوفود للجمعية:

التاريخم
نتائج الزيارةاملستقبلونأعضاء الوفداجلهة الزائرةاملنطقة

11430/1/7
املوافق

2009/1/4
الشرقية

مكتب اإلشراف االجتماعي

أ/ لطيفة التميمي 
مديرة مكتب اإلشراف 

االجتماعي
أ/ هدى امللحم

نائبة املديرة

أ/ جمعه الدوسري
أ/ رباب الدوسري

أ/ بثينة عوض
أ/ مروة العامري

• ـــف بـــاجلـــمـــعـــيـــة وأهــــدافــــهــــا 	 ـــري ـــع ـــت ال
واختصاصاتها وآلية العمل بها.

• اإلجابة على األسئلة املطروحة ومن ثم 	
توزيع بعض مطبوعات اجلمعية.

2 1430/1/13
املوافق 

2009/1/10
الرياض

وفد طالبي من قسم العدالة 
اجلنائية بجامعة نايف العربية للعلوم 

األمنية

د/علي محمد حماد
الوفد الطالبي:

محمد احلارثي
سالم السلمي
خالد الشافي

عبد الرحمن الراشد
علي امللحم

•د/ مفلح القحطاني مــنــاقــشــة أهــمــيــة نــشــر ثــقــافــة حــقــوق 	
اإلنسان في املجتمع.

• اإلجابة على األسئلة املطروحة املتعلقة 	
باملجال احلقوقي .

3 1430/1/16
املوافق 

2009/1/13
الرياض

وزارة اخلارجية الهولندية

السيد/ الفونسوس 
فان أوسترهوت

 املستشار الهولندي 
للشؤون اخلارجية

السيد/ دنس جانسن 
منسق برنامج الدراسات 
اإلسالمية بجامعة اليدن 

الهولندية

د/ مفلح القحطاني
د/ صالح اخلثالن
أ/ خالد الفاخري

• ـــف بـــاجلـــمـــعـــيـــة وأهــــدافــــهــــا 	 ـــري ـــع ـــت ال
واختصاصاتها وآلية العمل بها.

• مشاريع 	 عمل  إمكانية  مــدى  مناقشة 
بحوث مشتركة من أجل تقوية املعرفة 

واحلوار مع العالم اإلسالمي.

4 1430/1/16
املوافق 

2009/1/13
الرياض

باحثة من جامعة ساوثرن إلينوي 
األمريكية

البروفيسوره أليزابيث 
ريتشارد

د/ صالح اخلثالن
أ/ خالد الفاخري
د/ نورة العجالن

• ـــف بـــاجلـــمـــعـــيـــة وأهــــدافــــهــــا 	 ـــري ـــع ـــت ال
واختصاصاتها وأهم اجنازاتها.

• الــعــالقــة 	 ذات  املـــوضـــوعـــات  مــنــاقــشــة 
بحقوق اإلنسان.

5 1430/1/17
املوافق 

2009/1/14
مكة املكرمة

السفارة الهولندية

السيد/ مينو لينسترا 
نائب السفير الهولندي
السيد/ الفونسوس 

فان أوسترهوت
 املستشار الهولندي 

للشؤون اخلارجية
السيد/ دنس جانسن 

منسق برنامج الدراسات 
اإلسالمية بجامعة اليدن 

الهولندية

أ/ اجلوهرة العنقري
د/ عمر حافظ
أ/ طالل قستي
أ/ محمد كلننت
أ/ داليا لنجاوي

أ/ ميرفت الشدوخي

• ـــف بـــاجلـــمـــعـــيـــة وأهــــدافــــهــــا 	 ـــري ـــع ـــت ال
واختصاصاتها وآلية العمل بها.

• ــا املــجــتــمــعــات 	 ــعــض قــضــاي مــنــاقــشــة ب
اإلسالمية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان 
وطريقة معاجلتها من منظور إسالمي.
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التاريخم
نتائج الزيارةاملستقبلونأعضاء الوفداجلهة الزائرةاملنطقة

6 1430/1/28
املوافق 

2009/1/25
الرياض

السفير التشيكي

السيد/ يان هامتشيك 
رئيس جلنة العالقات 

اخلارجية مبجلس 
النواب التشيكي

د/ مفلح القحطاني
د/ صالح اخلثالن
د/ إبراهيم القعيد
أ/ خالد الفاخري

• ـــف بـــاجلـــمـــعـــيـــة وأهــــدافــــهــــا 	 ـــري ـــع ـــت ال
واختصاصاتها وآلية العمل بها.

• الــعــالقــة 	 ذات  املـــوضـــوعـــات  مــنــاقــشــة 
العمالية  بحقوق اإلنسان منها املشاكل 
منظمات  دور  ــة  ومــاهــي املــمــلــكــة  فـــي 

املجتمع املدني.

7 1430/1/28
املوافق 

2009/1/25
مكة املكرمة

باحثة سعودية في مستشفى امللك 
عبد العزيز مركز األمراض الوراثية

•أ/ اجلوهرة العنقريأ/ خديجة بكر مناقشــــــة ســــــبل التعاون بــــــني اجلمعية 	
الوراثية مبستشــــــفى  ووحدة األمراض 
امللك عبد العزيز في مجاالت األســــــرة 
خاصــــــة فيما يتعلــــــق بالتثقيف والعنف 

األسري.

8 1430/1/28
املوافق

2009 /1 /25
مكة املكرمة

باحثة هولندية في مجال العمل 
والقانون

•أ/ اجلوهرة العنقريأ/ انطوانيت ليجار العالقة 	 ذات  املــوضــوعــات  مــنــاقــشــة   
العمالة  وضــع  منها  اإلنــســان,  بحقوق 
ــي املــتــعــلــق  ــون ــقــان ــيــة والـــنـــظـــام ال احملــل

بالعمالة, ووضع املرأة بصفة عامة.

91430/1/29
املوافق 

2009/1/26
الرياض

سفير حقوق اإلنسان السويدي

السيد/ جان 
نورديلندير 

سفير حقوق اإلنسان 
السويدي.

السيد/ جان ثيسليف 
السفير السويدي لدى 

اململكة.
السيد/ يواكيم 

باريستروم
نائب رئيس البعثة 

السويدية

د/ مفلح القحطاني
د/ صالح اخلثالن
أ/ خالد الفاخري

• ـــف بـــاجلـــمـــعـــيـــة وأهــــدافــــهــــا 	 ـــري ـــع ـــت ال
واختصاصاتها وأهم اجنازاتها.

• الــعــالقــة 	 ذات  املـــوضـــوعـــات  مــنــاقــشــة 
بحقوق اإلنسان.

10 1430/1/30
املوافق 

2009/1/27
جدة

وفد من السفارة األمريكية

السيد/ يوسف 
ليفنجستون

امللحق السياسي 
االقتصادي

السيد/ ماثيو بلوجن 
من مكتب شؤون اجلزيرة 

العربية

•د/ حسني الشريف مناقشــــــة عدد من القضايــــــا القانونية 	
املتعلقة بحقوق اإلنسان.
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التاريخم
نتائج الزيارةاملستقبلونأعضاء الوفداجلهة الزائرةاملنطقة

11

1430/2/2
املوافق 

2009/1/28
الرياض

السفير الهولندي

السيد/ رون ستريكر 
السفير الهولندي لدى 

اململكة

د/ مفلح القحطاني
د/ صالح اخلثالن
ف.م/ عبد العزيز 

هنيدي

• ــا املــجــتــمــعــات 	 ــعــض قــضــاي مــنــاقــشــة ب
اإلسالمية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان 
وطريقة معاجلتها من منظور إسالمي. 

12 1430/2/19
املوافق 

2009/2/14
الرياض

أعضاء الكونغرس األمريكي

وفد من كبار مساعدي 
أعضاء الكونغرس 

األمريكي

د/ مفلح القحطاني
د/ صالح اخلثالن

د/عبد اخلالق آل عبد 
احلي

د/ عبد اجلليل 
السيف

د/ نورة اليوسف
أ/ ثريا شيخ

ف.م/ عبدالعزيز 
هنيدي

د/ صالح الشريدة
أ/ خالدالفاخري

• ـــف بـــاجلـــمـــعـــيـــة وأهــــدافــــهــــا 	 ـــري ـــع ـــت ال
واختصاصاتها وأهم اجنازاتها.

• الــعــالقــة 	 ذات  املـــوضـــوعـــات  مــنــاقــشــة 
ــقــوم به  ـــســـان ومــنــهــا مــات بــحــقــوق اإلن
اجلــمــعــيــة فـــي مـــجـــال حـــقـــوق املــــرأة 
ــــدور الــــذي تقوم  ــك ال والــطــفــل, وكــذل
بــه اجلــمــعــيــة فــي نــشــر ثــقــافــة حقوق 

اإلنسان.
• السعوديون 	 السجناء  قضايا  مناقشة 

في أمريكا.

131430/3/20
املوافق

2009/3/17
الشرقية

وفد من شركة ارامكو

14 شخص من متقاعدي 
وموظفي شركة ارامكو

باإلضافة إلى 
األستاذة/ نادية الهزاع
من مكتب رئيس شركة 
ارامكو و ممثلة الشركة

د/ عبد اجلليل 
السيف

• ـــف بـــاجلـــمـــعـــيـــة وأهــــدافــــهــــا 	 ـــري ـــع ـــت ال
واختصاصاتها وآلية العمل بها.

• الــعــالقــة 	 ذات  املـــوضـــوعـــات  مــنــاقــشــة 
بحقوق اإلنسان.

141430/4/1
املوافق 

2009/3/28
مكة املكرمة

مدرسة أبي أيوب األنصاري الثانوية

مجموعة من طالب 
املدرسة يرافقهم:

أ/ عايض الغامدي

•أ/ سليمان الزايدي ـــف بـــاجلـــمـــعـــيـــة وأهــــدافــــهــــا 	 ـــري ـــع ـــت ال
واختصاصاتها وآلية العمل بها.

• اإلجابة على استفسارات الطالب ومن 	
ثم توزيع بعض مطبوعات اجلمعية.

1430/4/8 املوافق 15
2009/4/4
مكة املكرمة

مدرسة جعفر بن أبي طالب 
املتوسطة

مجموعة من طالب 
املدرسة يرافقهم 

املرشدان الطالبيان:
 أ/ عبد الله الدهس

أ/ سالم هوساوي

•أ/ عبد الله خضراوي ـــف بـــاجلـــمـــعـــيـــة وأهــــدافــــهــــا 	 ـــري ـــع ـــت ال
واختصاصاتها وآلية العمل بها.

• اإلجابة على استفسارات الطالب ومن 	
ثم توزيع بعض مطبوعات اجلمعية.

16 1430/4/18
املوافق 

2009/4/14
مكة املكرمة

مدرسة احلسن بن علي املتوسطة

مجموعه من طالب 
املدرسة يرافقهم 

املرشدان الطالبيان:
 أ/ عبد الرحمن 

احلصيني 
أ/ إبراهيم اجلهني

•أ/ عبد الله خضراوي ـــف بـــاجلـــمـــعـــيـــة وأهــــدافــــهــــا 	 ـــري ـــع ـــت ال
واختصاصاتها وآلية العمل بها.

• اإلجابة على استفسارات الطالب ومن 	
ثم توزيع بعض مطبوعات اجلمعية.
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17 1430/4/18
املوافق 

2009/4/14
الشرقية

وفد طالبي كشفي من مدرسة 
املزرعة االبتدائية

أ/ سطام العتيبي 
القائد الكشفي للطالب

أ/ سعود التميمي

أ/ جمعة الدوسري
أ/ عبدالله رمضان

• ـــف بـــاجلـــمـــعـــيـــة وأهــــدافــــهــــا 	 ـــري ـــع ـــت ال
واختصاصاتها وآلية العمل بها.

• اإلجابة على استفسارات الطالب ومن 	
ثم توزيع بعض مطبوعات اجلمعية.

18

1430/5/2
املوافق

2009/5/2
الرياض

السفارة النرويجية

السيد/ يان يوجيه 
مارت

السفير النرويجي

د/ مفلح القحطاني
د/ صالح اخلثالن

د/ عبد اجلليل 
السيف

• ـــف بـــاجلـــمـــعـــيـــة وأهــــدافــــهــــا 	 ـــري ـــع ـــت ال
واختصاصاتها وآلية العمل بها.

• و 	 املــشــتــركــة  الــقــضــايــا  بــعــض  مناقشة 
املتعلقة بحقوق اإلنسان.

19

1430/5/9
املوافق

2009/5/4
الرياض

وفد من املذهب الشيعي

د/ مفلح القحطاني
 د/ عبد اجلليل

السيف
 د/ عبد اخلالق آل

عبد احلي
أ/ خالد الفاخري

• ـــف بـــاجلـــمـــعـــيـــة وأهــــدافــــهــــا 	 ـــري ـــع ـــت ال
واختصاصاتها وآلية العمل بها.

• مناقشة بعض القضايا املتعلقة بحقوق 	
اإلنسان.

201430/5/10
املوافق 2009/5/5

الرياض

السفارة الهولندية

السيد/ رون ستريكر 
السفير الهولندي

د/ مفلح القحطاني
أ/ خالد الفاخري

• ـــف بـــاجلـــمـــعـــيـــة وأهــــدافــــهــــا 	 ـــري ـــع ـــت ال
واختصاصاتها وآلية العمل بها.

• ــا املــشــتــركــة 	 ــقــضــاي مــنــاقــشــة بــعــض ال
واملتعلقة بحقوق اإلنسان.

211430/5/15
املوافق 

2009/5/10
الرياض

 املديرة اإلقليمية ملكتب األمم املتحدة
للشرق األوسط

السيدة/ سكرت قاق 
املديرة اإلقليمية ملكتب 

األمم املتحدة للشرق 
األوسط

السيد/ أمين أبو لنب
  ممثل منظمة األمم

املتحدة

د/ مفلح القحطاني
 د/ عبد اخلالق آل

عبد احلي
أ/ خالد الفاخري

• ـــف بـــاجلـــمـــعـــيـــة وأهــــدافــــهــــا 	 ـــري ـــع ـــت ال
واختصاصاتها وآلية العمل بها.

• العالقة 	 ذات  القضايا  بعض  مناقشة 
ــســان بشكل عـــام وحــقــوق  بــحــقــوق اإلن

الطفل بشكل خاص.
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221430/5/17
املوافق 

2009/5/12
جدة

وفد العمد األمريكية

السيد/فيليب قوردن 
عمدة مدينة فينيكس

السيد/ايليسا موالي 
استشارية الشؤون 

التجارية مبجلس املدينة
السيد/جون ماركس 
عمدة مدينة تاالهاسي

السيدة/ كاري يلو 
لشارد

 مدير مكتب عمدة مدينة
تاالهاكس

السيد/مارك ستودوال 
عمدة مدينة ليتل روك

السيد/براين دي 
مساعد مدير مدينة 

ليتل روك
السيد/ مارك مالوري

عمدة مدينة سلسيناتي
السيد/الشون بلتر

 مستشار الشؤون
االجتماعية

السيد/ مارك بوروس 
عمدة مدينة ديلنت

السيد/أرديل بريدي 
)عمدة مدينة روشستر(

السيد/جيمس بولواج 
عمدة مدينة اليزابيث
السيدة/بريدجت 

زيلنر
  مساعدة الشؤون

 االقتصادية لعمدة مدينة
اليزابيث

السيد/ويليم بوول
عمدة مدينة اإلسكندرية

السيد/ شني كومار
 مستشار للشؤون

القانونية
السيد/ وليام بيل 

عمدة 
مدينة درهام

السيد/ وليام قلوبا 
عمدة مدينة ديفنبورت

السيد/ توم ماكالين 
مدير إدارة التخطيط 

مبنظمة العمد األمريكية
السيد/ كيبي سكر 

ميجر
 مسئول إدارة البرامج

الدولية باملنظمة

د/حسني الشريف
د/بهيجة عزي

• ـــف بـــاجلـــمـــعـــيـــة وأهــــدافــــهــــا 	 ـــري ـــع ـــت ال
واختصاصاتها وآلية العمل بها.

• و 	 املــشــتــركــة  الــقــضــايــا  بــعــض  مناقشة 
املتعلقة بحقوق اإلنسان .
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231430/5/22
املوافق

2009/5/17
الرياض

رئيسة قسم التوثيق في مؤسسة 
حقوق اإلنسان الهولندية

السيدة/ سسكيا بال 
رئيسة قسم التوثيق في 
مؤسسة حقوق اإلنسان 

الهولندية

•أ/ نهى العيسى  الـــتـــعـــريـــف بــاجلــمــعــيــة وأهـــدافـــهـــا 	
واختصاصاتها وآلية العمل بها.

• مت تبادل احلديث حول مركز املعلومات 	
في اجلمعية وقسم التوثيق في مؤسسة 
ــنــديــة لــتــبــادل  ــهــول حـــقـــوق اإلنـــســـان ال

اخلبرات.

241430/5/23
املوافق 

2009/5/18
الرياض

البروفيسور الهولندي

د/ مفلح القحطانيالسيد/ فلنتر مان
أ/ خالد الفاخري

• ـــف بـــاجلـــمـــعـــيـــة وأهــــدافــــهــــا 	 ـــري ـــع ـــت ال
واختصاصاتها وآلية العمل بها.

• ــا املــشــتــركــة 	 ــقــضــاي مــنــاقــشــة بــعــض ال
واملتعلقة بحقوق اإلنسان .

251430/6/2
املوافق

2009/5/26
الرياض

سفراء الدول األعضاء في اإلحتاد 
األوروبي

ترأس الوفد السفير 
التشيكي

د/ مفلح القحطاني
د/ صالح اخلثالن

• ـــف بـــاجلـــمـــعـــيـــة وأهــــدافــــهــــا 	 ـــري ـــع ـــت ال
واختصاصاتها وآلية العمل بها.

• مناقشة بعض القضايا املتعلقة بحقوق 	
اإلنسان.

261430/7/5
املوافق

2009/6/28
الشرقية

مؤسسة صانعات النجاح

أ/ رمي الهاجري 
 مديرة مؤسسة صانعات

النجاح
أ/منى منصور عوض

السكرتيرة

أ/ جمعه الدوسري
أ/ رباب الدوسري

أ/ بثينة عوض
أ/ مروة العامري

• ـــف بـــاجلـــمـــعـــيـــة وأهــــدافــــهــــا 	 ـــري ـــع ـــت ال
واختصاصاتها وآلية العمل بها.

• اإلجابة علــــــى االستفســــــارات ومن ثم 	
توزيع بعض مطبوعات اجلمعية.

271430/8/17
املوافق

2009/8/8
مركز حي غرناطة بالدمامالشرقية

أ/ جمعه الدوسريأ/ نورة الغامدي
أ/ بثينة عوض

• ـــف بـــاجلـــمـــعـــيـــة وأهــــدافــــهــــا 	 ـــري ـــع ـــت ال
واختصاصاتها وآلية العمل بها.

• اإلجابة علــــــى االستفســــــارات ومن ثم 	
توزيع بعض مطبوعات اجلمعية.

281430/8/20
املوافق

2009/8/11
 مركز مرمي سعود أبو بشيتالشرقية

لالستثمارات التربوية والتعليمية

 د/ مرمي سعود أبو
بشيت

أ/ جمعه الدوسري
أ/ رباب الدوسري

• ـــف بـــاجلـــمـــعـــيـــة وأهــــدافــــهــــا 	 ـــري ـــع ـــت ال
واختصاصاتها وآلية العمل بها.

• اإلجابة علــــــى االستفســــــارات ومن ثم 	
توزيع بعض مطبوعات اجلمعية.
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29
1430/9/15

املوافق
2009/9/5

الرياض

السفير السويدي

 السيد/ جان ثيسليف
السفير السويدي

 السيد/ يواكيم
باريستروم

نائب السفير

د/ مفلح القحطاني
ا/ خالد الفاخري

• ـــف بـــاجلـــمـــعـــيـــة وأهــــدافــــهــــا 	 ـــري ـــع ـــت ال
واختصاصاتها وآلية العمل بها.

• مناقشة بعض القضايا املتعلقة بحقوق 	
اإلنسان.

301430/9/24
املوافق

2009/9/14
الرياض

دبلوماسية أميركية

 السيدة/ ماريون
 السكرتير الثاني للشئون

 السياسية بسفارة
الواليات املتحدة

 السيد/ علي األشوح
 أخصائي الشئون

 السياسية

د/ مفلح القحطاني
ا/ خالد الفاخري

•  الـــتـــعـــريـــف بــاجلــمــعــيــة وأهـــدافـــهـــا 	
واختصاصاتها وآلية العمل بها.

• مناقشة بعض القضايا املتعلقة بحقوق 	
اإلنسان بشكل عام وما يهم املرأة بشكل 

خاص.

311430/11/1
املوافق 

2009/10/20

وفد من السفارة األمريكية

 السيد/ جيرميي برندت
 املسئول في مكتب اململكة
 العربية السعودية بوزارة

 اخلارجية األمريكية
 السيدة/ لويز

جونسون
 السكرتير الثالث 

 بسفارة الواليات املتحدة
األمريكية

 السيد/ علي األشوح
 أخصائي الشئون

السياسية

د/ مفلح القحطاني
ا/ خالد الفاخري

• وأهدافهــــــا 	 باجلمعيــــــة  التعريــــــف 
واختصاصاتها وآلية العمل بها.

• مناقشة بعض القضايا املتعلقة بحقوق 	
اإلنسان.

321430/11/1
املوافق 

2009/10/20
الشرقية

وفد هولندي

 السيد/ بول أرترز
 أستاذ العالقات بجامعة

أمستردام
 السيد/ إمني كابرت
 منسق برنامج التبادل

الطالبي

م/ جعفر الشايب
أ/ عاليه آل فريد

 أ/ عبد العزيز
الدوسري

أ/ رباب الدوسري
أ/ عبد الله آل رمضان

أ/ بثينة عوض
أ/ مروة العامري

• ـــف بـــاجلـــمـــعـــيـــة وأهــــدافــــهــــا 	 ـــري ـــع ـــت ال
واختصاصاتها وآلية العمل بها.

• إيضــــــاح طبيعــــــة املعوقات التــــــي تقابل 	
العمل احلقوقي في اململكة.

• وحقوق 	 والعقائــــــدي  الثقافي  التبايــــــن 
اإلنسان.

• رأي العاملني في مجال حقوق اإلنسان 	
مــــــن بعــــــض القضايا التــــــي ال تتفق مع 

الشريعة اإلسالمية.
• اإلجنازات التي حققت وكيفية إمكانية 	

قياس مدى جتــــــاوب أفراد املجتمع مع 
رسالة اجلمعية.

• ماهية قضايا العنف األسري وكم متثل 	
نسبتها بني مجمل القضايا.

• اإليجابيات والســــــلبيات التي ميكن أن 	
تطــــــرأ على ثقافة حقوق اإلنســــــان في 

الـ)15( عاماً املقبلة. 
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331430/11/20
املوافق

2009/11/8
الشرقية

جمعية التوعية والتأهيل االجتماعي 
)واعي(

 أ/ منى آل سعدي
مديرة جمعية )واعي(
 أ/ منال القحطاني

مديرة العالقات العامة

أ/ جمعه الدوسري
أ/ رباب الدوسري

أ/ بثينة عوض
أ/ مروة العامري

أ/عبدالعزيز الودعاني
أ/ عبدالله آل رمضان

• ـــف بـــاجلـــمـــعـــيـــة وأهــــدافــــهــــا 	 ـــري ـــع ـــت ال
واختصاصاتها وآلية العمل بها.

• اإلجابة علــــــى االستفســــــارات ومن ثم 	
توزيع بعض مطبوعات اجلمعية.

341430/11/27
املوافق

2009/11/15
الرياض

سفارة الدامنرك

 السيد / كريستيان
كونكسفيلت

سفير مملكة الدمنارك

د/ مفلح القحطاني
د/ عبد اخلالق آل 

عبد احلي
أ/ خالد الفاخري

• ـــف بـــاجلـــمـــعـــيـــة وأهــــدافــــهــــا 	 ـــري ـــع ـــت ال
واختصاصاتها وآلية العمل بها.

• مناقشــــــة بعــــــض املوضوعــــــات املتعلقة 	
بحقوق اإلنسان ودور اجلمعية في نشر 

الثقافة احلقوقية.

351430/11/29
املوافق

2009/11/17
الرياض

السفارة األملانية

 السيد/ فولكمار
فينستل

سفير جمهورية أملانيا
 السيد/ ستيفان

 شنيك مستشار سياسة
وثقافة

املستشار/ غازي طوال

د/ مفلح القحطاني
د/ صالح الشريدة
د/ عبد اخلالق آل 

عبد احلي
أ/ خالد الفاخري

• مناقشــــــة بعــــــض املوضوعــــــات املتعلقة 	
بحقــــــوق اإلنســــــان , ودور اجلمعية في 

نشر الثقافة احلقوقية.
• موقــــــف الــــــدول األوروبية مــــــن تقرير 	

غولدستون حول غزة الذي أيده مجلس 
حقوق اإلنسان .

• مبادرة خادم احلرمني الشريفني حلوار 	
األديــــــان والتي اعتبرهــــــا الوفد خطوة 
هامة للتقريب بني الشعوب رغم وجود 

املعوقات.

361430/12/27
املوافق

2009/12/14
الرياض

وفد نرويجي

 السيد/ توماس بردل
 مسئول قسم اململكة

 العربية السعودية بوزارة
اخلارجية

 السيد/ بول بيورنستاد
نائب سفير النرويج

د/ مفلح القحطاني
د/ صالح اخلثالن
أ/ خالد الفاخري

• مناقشــــــة بعــــــض املوضوعــــــات املتعلقة 	
بحقــــــوق اإلنســــــان , ودور اجلمعية في 

نشر الثقافة احلقوقية.
• اإلشــــــارة إلى موافقة خــــــادم احلرمني 	

الشــــــريفني للبــــــدء بتنفيذ نشــــــر ثقافة 
حقــــــوق اإلنســــــان واملتابــــــع مــــــن قبــــــل 

اجلمعية و هيئة حقوق اإلنسان.
• بحــــــث أفضــــــل الســــــبل للتعــــــاون بني 	

اجلمعيــــــة واملنظمــــــات احلقوقيــــــة في 
النرويج.
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زيارات اجلمعية
أواًل: زيارات اجلمعية ملسؤولي اجلهات احلكومية :

التاريخ
املكان

اجلهة
ملخص الزيارةالقائمون بالزيارةصور الزيارة

1 1430/4/4
املوافق 2009/3/31

الرياض

سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية األمير / نايف بن عبد العزيز 

 د/ مفلح القحطاني
د/ صالح اخلثالن

د/ أحمد تركستاني
د/ حبيب املطيري

د/ عبد اخلالق آل عبد احلي
أ/ خالد الفاخري

• قــــــدم الوفد الزائر لســــــموه التهنئة مبناســــــبة 	
صدور املوافقة السامية على تعيينه نائباً ثانياً 

لرئيس مجلس الوزراء.

21430/1/15
املوافق

2009/1/12
الشرقية

هيئة الرقابة والتحقيق

•أ/ رباب الدوسري التعرف على طبيعة عمل الهيئة والتي تتضمن 	
رقابة أداء اإلداريني والتحقيق مع من ينسب 

إليه أي تقصير.

31430/2/2
املوافق

2009/1/12
الشرقية

فرع هيئة التحقيق واإلدعاء العام

د/ عبد اجلليل السيف
أ/ جمعه الدوسري

	.بحث أفضل السبل للتعاون بني الطرفني

41430/2/20
املوافق

2009/2/15
الشرقية

مكتب العمل النسوي

•أ/ رباب الدوسري واختصاصاتها 	 وأهدافها  باجلمعية  التعريف 
التابعة  واللجان  ,نشاطاتها  بها  العمل  ,آلية 

لها.
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التاريخ
املكان

اجلهة
ملخص الزيارةالقائمون بالزيارةصور الزيارة

5
1430/4/2

املوافق 2009/3/29

الرياض  

الرئاسة العامة لهيئة األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر

د/ مفلح القحطاني
د/ صالح اخلثالن

د/ احمد تركستاني
د/ صالح الشريدة

د/ عبد اخلالق آل عبد احلي
أ/ خالد الفاخري

• قدم الوفد الزائر التهنئة ملعالي رئيس الهيئة 	
مبناسبة صدور املوافقة السامية على تعيينه 

رئيساً لها.
• لرفع 	 الهيئة  تبذلها  التي  اجلهود  مناقشة  مت 

كفاءة منسوبيها وتدريبهم وتطوير آلية العمل 
التي  اإلستراتيجية  اخلطة  خالل  من  فيها 

تنوي البدء بها .
• جتهيز 	 في  البدء  ضرورة  على  االتفاق  مت 

مذكرة تفاهم مشتركة بني الطرفني.

61430/4/4
 املوافق 2009/3/31

الرياض

هيئة حقوق اإلنسان

د/ مفلح القحطاني
د/ صالح اخلثالن 
د/ صالح الشريدة
د/ ابراهيم القعيد

د/ حمد املاجد
د/ عبد اجلليل السيف

د/ عبد اخلالق آل عبد احلي
أ/ خالد الفاخري

•  قدم الوفد الزائر التهنئة ملعالي رئيس الهيئة 	
مبناسبة صدور املوافقة السامية على تعيينه 

رئيساً لها.
• ــركــة 	 مـــنـــاقـــشـــة عـــــدد مــــن الـــقـــضـــايـــا املــشــت

اهــتــمــامــات اجلمعية  تــدخــل ضــمــن  والـــتـــي 
واختصاصات الهيئة.

• حقوق 	 ملجلس  املقدم  الهيئة  لتقرير  التطرق 
اإلنسان بجنيف.

71430/4/26
املوافق

2009/4/22
الرياض

مجلس القضاء األعلى

د/ مفلح القحطاني
د/ صالح اخلثالن 
د/ صالح الشريدة

د/ حمد املاجد
د/ عبداخلالق آل عبد احلي

د/ أحمد البهكلي
د/ محمد الفاضل
أ/ خالد الفاخري

• التهنئة مبناسبة صــدور 	 الــزائــر  الــوفــد  قــدم 
املوافقة السامية على تعيني معالي الوزير د/ 

صالح بن حميد رئيساً للمجلس.
• ــركــة 	 مـــنـــاقـــشـــة عـــــدد مــــن الـــقـــضـــايـــا املــشــت

اهــتــمــامــات اجلمعية  تــدخــل ضــمــن  والـــتـــي 
واختصاصات مجلس القضاء األعلى.

• تطرق احلديث إلى ما يجري من استعدادات 	
اجلهاز  تطوير  مصلحة  فــي  تصب  وأعــمــال 

القضائي في اململكة.

8
1430/5/10

املوافق
2009/5/5

الرياض

وزارة العدل

د/ مفلح القحطاني
د/ صالح اخلثالن
د/ صالح الشريدة
د/ محمد الفاضل

ف.م/ عبد العزيز هنيدي
 د/ عبد اخلالق آل عبد

احلي
أ/ خالد الفاخري

• العدل 	 وزير  ملعالي  التهنئة  الزائر  الوفد  قدم 
املوافقة  صدور  مبناسبة  العيسى  محمد  د/ 

السامية على تعيينه وزيراً للعدل.
• ــركــة 	 مـــنـــاقـــشـــة عـــــدد مــــن الـــقـــضـــايـــا املــشــت

اهــتــمــامــات اجلمعية  تــدخــل ضــمــن  والـــتـــي 
واختصاصات الوزارة.

•  مناقشة اجلهود التي تبذلها الوزارة من أجل 	
حتقيق اإلرادة امللكية لتطوير مرفق القضاء.

91430/5/17
املوافق 2009/5/12

الرياض

وزارة الشئون االجتماعية

د/ مفلح القحطاني
د/عبد اجلليل السيف
 د/ عبد اخلالق آل عبد

احلي
أ/ خالد الفاخري

• ــركــة 	 مـــنـــاقـــشـــة عـــــدد مــــن الـــقـــضـــايـــا املــشــت
اهــتــمــامــات اجلمعية  تــدخــل ضــمــن  والـــتـــي 
واختصاصات الوزارة ومن ذلك دور احلماية 

االجتماعية,دور اإليواء, قضايا األيتام .
• دوري 	 بشكل  تعقد  عمل  ورش  إيجاد  اقتراح 

بني منسوبي اجلمعية ومنسوبي الوزارة بهدف 
مناقشة القضايا و البحث عن حلول مشتركة.



85 التقرير السنوي السادس للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

اجلمعية الوطنية حلقوق االن�سان

The National Society for Human Rights

التاريخ
املكان

اجلهة
ملخص الزيارةالقائمون بالزيارةصور الزيارة

101430/6/9
املوافق

2009/6/2
الرياض

رئيس مجلس الشورى

د/ مفلح القحطاني
د/ صالح اخلثالن
د/صالح الشريدة

د/ محمد الفاضل
د/ عبد اجلليل السيف
 د/ عبد اخلالق آل عبد

احلي
أ/ خالد الفاخري

• صدور 	 مبناسبة  التهنئة  الزائر  الوفد  قدم 
ملجلس  رئيساً  تعيينه  على  السامية  املوافقة 

الشورى.
• ــركــة 	 مـــنـــاقـــشـــة عـــــدد مــــن الـــقـــضـــايـــا املــشــت

اهــتــمــامــات اجلمعية  تــدخــل ضــمــن  والـــتـــي 
واختصاصات الوزارة.

111430/6/13
املوافق

2009/6/6 
الرياض

وزير الصحة

د/ مفلح القحطاني
د/عبد اجلليل السيف
 د/ عبد اخلالق آل عبد

احلي
د/ صالح الشريدة

ف.م / عبد العزيز هنيدي
أ/ خالد الفاخري

• صدور 	 مبناسبة  التهنئة  الزائر  الوفد  قدم 
املوافقة السامية على تعيينه وزيراً للصحة.

• ــركــة 	 مـــنـــاقـــشـــة عـــــدد مــــن الـــقـــضـــايـــا املــشــت
اهــتــمــامــات اجلمعية  تــدخــل ضــمــن  والـــتـــي 
مستوى  مثل  الصحة  وزارة  واخــتــصــاصــات 
اخلدمات الصحية املقدمة للمواطنني وعدالة 
تــوزيــعــهــا عــلــى مــنــاطــق املــمــلــكــة ,نــقــص عــدد 
حلها,نقص  وسبل  للمرضى  املتوفرة  األســرة 
الكوادر الطبية وكوادر التمريض ,واقع أقسام 
البيئة  بصحة  ,العناية  والــطــوارئ  اإلســعــاف 

وأمراض التلوث البيئي.

األربعاء12
1430/10/25

املوافق
2009/10/14

الدمام

إدارة املرور باملنطقة الشرقية

 د/ عبد اجلليل السيف
م/ جعفر الشايب
ا/ محمد جبران

أ/ عبد الرحمن الدوسري

• نظام 	 لتنفيذ  االستعدادات  ماهية  مناقشة 
ساهر واملخالفات املرورية.

• أسباب البطء في آلية متابعة احلوادث رغم 	
تطبيق نظام جنم للحوادث املرورية.

• امتحان 	 آلية  حول  الشكاوى  بعض  وجود 
القيادة اجلديد عن طريق الكمبيوتر.

•  القضاء على شركات التأمني الوهمية .	
• حلل 	 مستقلة  جهة  أو  مرورية  محاكم  إيجاد 

غالبية املخالفات املرورية.
• عدم توفر عناية طبية للموقوفني واملصابني.	
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ثانيًا: زيارات اجلمعية امليدانية

التاريخ
 مالحظات و توصيات الزيارةالقائمون بالزيارةاجلهةاملكان

1 1430/1/10
املوافق 

2009/1/11
جازان

د/ نورة الصائغمستشفى الصحة النفسية
أ/ رندة قادري

• املبنى غير مؤهل ومساحته صغيرة جداً.	
• بعض املريضات كبيرات في السن ويفترض تواجدهن في دار 	

العجزة.
• قلة عدد الوجبات فال يوجد إال وجبة واحده فقط.	
• قبل 	 من  عزلهما  مت  اللتان  الفتاتني  وضع  على  الوقوف  مت 

أخيهم ملدة تتراوح مابني )10إلى 15( سنة والتي تبنت اجلمعية 
قضيتهما.

2 1430/1/27
 املوافق

2009/1/24
الرياض

د/ صالح اخلثالنسجن امللز العام
د/ أحمد تركستاني 
أ/ عبد الله بن شايع

• ذوي 	 وتسليم  السجناء  ملفات  ملتابعة  تكوين جلان متخصصة 
من  ليتمكن  النهائي  احلكم  من  نسخة  حكم  بحقه  من صدر 

االعتراض عليه وإطالق سراح من انتهت محكوميته منهم.
• زيادة طاقة السجن االستيعابية.	
• زيادة عدد األفراد ليتناسب مع عدد املساجني.	
• توفير وقت للتشميس جلميع السجناء.	
• توفير منافذ للتهوية الكاملة جلميع العنابر.	
• حتديد أوقات زيارة معلومة لذوي السجناء.	
• توفير وسيلة اتصال وإتاحتها للجميع.	
• متابعة أداء الشركة املتعهدة بالصيانة.	
• متابعة احلالة املرضية املستعصية كاألمراض النفسية ومتابعة 	

امللفات الطبية للسجناء.

3 1430/1/27
 املوافق

2009/1/24
مكة املكرمة

أ/ محمد كلننتسجن القنفذه
أ/ حسام املالكي

	. الوقوف على شكاوى النزالء واإلطالع على أوضاعهم

41430/2/10
املوافق

2009/2/5
القطيف

متت زيارة ) 3 (أقسام:د/ عبد اخلالق آل عبد احليمستشفى القطيف املركزي
1( قسم العناية املركزة

2( قسم الغسيل الكلوي :
• يوجد ضغط على مكائن الغسيل الكلوي مما يضطرهم للعمل 	

على ورديتني حتى 9 مساًء.
• جراحة 	 مثل  التخصصات  لبعض  الطبية  الكوادر  توفر  عدم 

األوعية الدموية.
3( قسم اإلسعاف :

• القسم صغير وغير كافي وقد أكد ذلك مدير اخلدمات الطبية 	
د/ حسن الفرج.

• توفر 352 سرير وغالباً ما تكون مشغولة.	

51430/2/22
املوافق

2009/2/17
مكة املكرمة

أ/ عبد الله خضراويسجن الترحيل
وأعضاء اللجنة االستشارية :

م/عمر قاضي 
أ/ منصور أبو رياش 

ع.م / توفيق جوهرجي 
أ/ سليمان الزايدي 

أ/ محمد كلننت
د/ محمد السهلي 

	.جتهيز العنابر باألسرة الالزمة
	.حتسني التهوية
	.حتسني وجبات الطعام وإعطاء املوقوفني الكميات الكافية
	.اإلسراع في إنهاء إجراءات التحقيق
	.تزويد املبنى مبولد كهرباء احتياطي
	.االهتمام باألمن والسالمة داخل املبنى
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61430/2/28
املوافق

2009/2/23
مكة املكرمة

أ/ جنوى احلربيدار التربية للبنني
أ/ حنان صباغ

أ/ هدى الشريف

• األمراض 	 ذوي  األطفال  لرعاية  بالدار  مقيمة  طبيبة  تعيني 
املزمنة.

• االستفادة من املساحات الواسعة بتوفير ألعاب مفيدة ومسلية 	
لألطفال.

• زيادة األيدي العاملة من مراقبات وعامالت نظافة.	
• بالدار بشكل مستمر 	 ملتابعة األطفال  نفسية  تعيني أخصائية 

وعالج احلاالت الطارئة.

71430/3/20
املوافق

2009/3/17
الشرقية

سكن طالبات الطب 
بجامعة أم القرى

أ/ آمال الصابري 
أ/ عواطف احلازمي

• تعيني طبيبة أو ممرضة مقيمة بالسكن.	
• تعيني أخصائية نفسية ملتابعة حاالت الطالبات.	
• حتضير بعض الوجبات اخلفيفة للطالبات.	
• وعامالت 	 ومراقبات  مشرفات  من  العاملة  األيدي  زيادة 

النظافة.
• إيجاد حل ملشكلة انقطاع الكهرباء.	

81430/3/28
املوافق

2009/3/25
مكة املكرمة

د/ حسني الشريفسجن التوقيف املوحد
 أ/ عبد الله خضراوي

• االهتمام بدورات املياه ونظافتها واستبدال األبواب املتهالكة.	
• استبدال أجهزة التكييف وبرادات املياه وطفايات احلريق.	
• بجوار 	 ينامون  املوقوفني  أن  للنوم حيث  بأسرة  العنابر  تزويد 

انتشار األمراض  البعض متالصقني وهذا يؤدي إلى  بعضهم 
املعدية.

• تطبيق عقود اإلعاشة املطبقة على النزالء السجن العام على 	
املتعهد  من  اإلعاشة  تصل  بحيث  املوحد  التوقيف  دار  نزالء 

مباشرة للحفاظ على سالمة الغذاء.
• التهمة 	 عليه  تثبت  لم  من  سبيل  وإخالء  التحقيق  سرعة 

حسب اإلجراءات املتبعة في مثل هذه احلاالت وتفعيل نظام 
اجلزاءات وفق اللوائح املختصة.

• ربـــط الــتــوقــيــف املــوحــد مبــديــر عـــام الــســجــن فــي كــل مدينة 	
لتطبيق الضوابط والتنظيمات املعمول بها في السجون جتاه 

املسجونني.
• ظهور حاالت مرض نقــــــص املناعة ) اإليدز( في بعض النزالء 	

بالتوقيف مما يسجل خطورة على كل األفراد واملوقوفني.
• توفير طبيب أو ممرض وغرفة إسعافات أوليه للتعامل مع أي 	

حالة طارئة قد تظهر في السجن.
• زيادة عدد األفراد العاملني في التوقيف حيث أن كل موقوف 	

يحتاج لفردين ملرافقته ملراجعه هيئة التحقيق واإلدعاء العام 
مما يضعف احلراسات املوجودة في التوقيف.

91430/4/5
املوافق

2009/4/1
الشرقية

مركز التأهيل الشامل 
لإلناث بالدمام

زيادة عدد الكادر الوظيفي.	أ/ رباب الدوسري 
	.ضرورة وجود حارسات أمن داخل املركز
	.العمل على إيجاد طبيب نفسي خاص باملركز

101430/4/5
 املوافق

2009/4/1 
مكة املكرمة

•مستشفى امللك عبد العزيز احلـــاجـــة لـــزيـــادة عــــدد األطـــبـــاء االســـتـــشـــاريـــني فـــي جميع 	
التخصصات.

• االرتفاع 	 مع  يتناسب  مبا  املستشفى  في  األسرة  عدد  زيادة 
املتواصل لعدد السكان واملعتمرين واحلجاج.

• ضرورة حتسني بنية غرف املرضى .	
• تدريب كادر التمريض تدريبا جيدا .	
• ذوي 	 مع  بالتواصل  وذلك  االجتماعية  باخلدمات  االهتمام 

املسنني املنومني في املستشفى. 
• االهتمام بنظافة األّسرة .	
• وزيادة عدد األطباء واألسرة حيث 	 النفسي  بالقسم  االهتمام 

أنه يعتبر قسم التنومي الوحيد في مكة املكرمة .
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11 1430/4/12
املوافق 

2009/4/8
مكة املكرمة

م/عمر قاضيمستشفى امللك فيصل
أ/ سليمان الزايدي

ع. م/توفيق جوهرجي
أ/ محمد كلننت

د/ عبدالسالم نور

• احلــاجــة لـــزيـــادة عـــدد األطـــبـــاء و االســتــشــاريــني فــي جميع 	
التخصصات.

• االرتفاع 	 مع  يتناسب  مبا  املستشفى  في  األسرة  عدد  زيادة 
املتواصل لعدد السكان واملعتمرين واحلجاج .

• التمريضي 	 والكادر  باألطباء  املركزة  العناية  قسم  تدعيم 
وتشغيل كامل أسرة العناية املركزة .

• ضرورة حتسني بنية غرف املرضى .	
• ضرورة جتهيز املستشفى بأجهزة حتليل الدرن وحمى الضنك.	
• جتهيز عيادة طب األسنان مبا حتتاجه من أجهزة.	
• االهتمام بالنشاط التوعوي واإلرشادي .	
• تزويد املستشفى بجهاز ألشعة الرنني املغناطيسي.	

121430/7/8
املوافق

2009/7/1 
الرياض

عبد سجن الترحيل بعليشة آل  اخلالق  عبد  د/ 
احلي

د/ إبراهيم السليمان 
ا/ عبد الله العنزي

• قدم املبنى واالزدحام الواضح في أغلب عنابره.	
• من 	 وضع  ملا  وعدم صالحيته  والتكييف  التهوية  وسائل  سوء 

أجله. 

131430/8/3
املوافق

2009/8/25 
عسير

د/ محمد آل مزهرسجون منطقة عسير
د/ علي الشعبي

د/ منصورالقحطاني
أ/ محمد العابسي

د/ محمد بن معتق 
أ/ سعيد آل مستور

• إيجاد حلول خاصة بالسجن وإداراته وإمكاناته وأفراده ومكانه 	
وعنابره وإعاشته.

• أبها 	 سجن  وبالذات  سريعة  وبصورة  جيدة  مباني  استئجار 
وسجن أحد رفيدة وذلك من أجل معاجلة التكدس غير املعقول 

وفك االختناق.
• واإلسراع 	 اجللسات  ومواعيد  باحملاكم  خاصة  حلول  إيجاد 

املعامالت ومتابعة  والقضاء على دورات  السجناء  في إطالق 
مواعيد اجللسات مع القضاء.

• في 	 السجون  وإدارات  الشرطة  بإدارة  خاصة  حلول  إيجاد 
األمارة.

• فصل 	 ومراعاة  القضايا  حسب  السجناء  تصنيف  ضرورة 
املرضى النفسيني عن البقية.

• احلاجة امللحة إلى فتح فرع ملستشفى األمل في منطقة عسير 	
مع تفعيل دور الهيئة الطبية مبنطقة عسير لسرعة البت في 

املواعيد املطلوبة للسجناء.

141430/9/5
املوافق

2009/8/26 
جدة

سجن اإلصالحية 
بالعاصمة املقدسة

د/ حسني الشريف
د/ محمد السهلي
د/معتوق الشريف

د/ محمد كلننت
ا/عبد الله اخلضراوي

• اخلاصة 	 احلقوق  سجناء  بإشكاليات  تتعلق  دراسة  إجراء 
بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة.

•  استحداث مباني جديدة لتضم عنابر السجناء والتعجيل في 	
إمتام املباني التي حتت اإلنشاء.

• التهوية 	 مشاكل  وحل  العنابر  داخل  النظافة  مستوى  رفع 
والتكييف.

• االهتمام بجودة ومستوى الطعام املقدم للسجناء.	
• واألجهزة 	 البشرية  بالكوادر  اإلصالحية  مستوصف  دعم 

واملعدات واإلمكانيات الالزمة بشكل عاجل.
• تصاحب 	 التي  اإلشكاليات  حلل  الوافدين  إدارة  مع  التنسيق 

ترحيل السجناء غير السعوديني.
• حل مشكلة تكدس السجناء.	

15
1430/10/15

املوافق
2009/10/4

الرياض

د/ نورة اجلميحسجن امللز )نساء(
أ/ ثريا شيخ

أ/ عبيدة الشبل

• السنة 	 محكومياتهن  تتجاوز  اللواتي  للسجينات  أماكن  توفير 
اللواتي ال تتجاوز محكومياتهن األشهر  بعيداً عن السجينات 

مما يكون له دور في تخفيف التكدس .
• احلراسة 	 وزيادة  غيرهن  عن  قتل  بقضايا  السجينات  فصل 

األمنية عليهن.
• االجتماعية 	 املشاكل  اإلشراف حلل  مكتب  مع  التنسيق  زيادة 

لبعض السجينات بشكل أسرع.
• إيجاد برامج إعادة تأهيل للسجينات.	
• عليهن 	 القبض  مت  اللواتي  للسجينات  وظائف  توفير  محاولة 

بجرائم سرقة.
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16
1430/11/12

املوافق
2009/10/31

مكة املكرمة

أ/ عادل الثبيتي سجن الطائف
ا/ نايف الثقفي

• مستوى النظافة داخل العنابر فوق املتوسط.	
• مستوى األكل واملعيشة جيد.	
• تواضع خدمات املركز الصحي في تقدمي خدماته للنزالء.	
• ورود شكاوى من النزالء بتأخر الفصل في قضاياهم .	
• تكدس السجناء في العنابر خصوصاً عنبر احلقوق اخلاصة 	

ومطالبتهم إيجاد بدائل للسجون.
• قلة عدد األسرة بالنسبة للنزالء.	
• موقع السجن غير مناسب حيث أنه يوجد في منطقة مكتظة 	

بالسكان.

171430/11/12
املوافق

2009/10/31
جدة

مركز مكافحة التسول
القسم النسائي

أ/ نهى اجلهني 
أ/ جواهر جابر 

• التعاون مع اجلمعية في إعطاء املعلومات واإلجابة عن جميع 	
االستفسارات.

• نظافة املكان.	
• الصيانة أسبوعياً.	
• صغر املكان وقلة عدد األسرة مما يؤدي إلى التكدس الشديد 	

للنزيالت.

181430/11/13
املوافق

2009/11/1
الرياض

دار الرعاية االجتماعية 
للمسنني

عبد  آل  اخلالق  عبد  د/ 
احلي 

أ/ عبد الله السعيد

• القانوني 	 السن  عليها  ينطبق  لم  التي  احلاالت  نقل  ضرورة 
لإليواء وهو ) 60 ( عاماً على خارج الدار.

• ضرورة إيجاد حل للمصاب مبرض الصرع إلى خارج الدار.	

191430/11/21
املوافق

2009/11/9
الرياض

عبد مستشفى اإلميان آل  اخلالق  عبد  د/ 
احلي 

أ/ عبد الله السعيد

• مستوى النظافة ممتازة .	
• توفر الكادر الطبي .	
•  مالحظة عدم وجود زحمة املراجعني واملرضى.	
• إسمنت 	 ومصنع  املستشفى  من  قريبة  منطقة صناعية  وجود 

يسبب التلوث.
• يشكل مصابي حوادث السير ضغطاً كبيرا على املستشفى.	
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20

1430/12/7
املوافق

2009/11/23
مكة املكرمة

بعض مساكن احلجاج في 
مكة املكرمة

أ/ سليمان الزايدي
أ/ محمد كلننت

ا/ عبد الله خضراوي
أ/ خالد الغامدي
أ/ شاكر الشريف

الله  بيت  حجاج  من  الواردة  الشكاوى  ومتابعة  ميدانياً  الوقوف 
احلرام ومتابعة اخلدمات املقدمة لهم:

اإليجابيات :
• مع 	 أعمال احلج  واملشرفني على  املسؤولني واحلجاج  جتاوب 

فريق اجلمعية وتقدمي التسهيالت.
• تضافر جهود األجهزة املعنية في توفير سبل الراحة للحجيج.	
• توفر اإلمكانات املادية والبشرية خلدمة احلجاج .	
• االستعداد التام وتوفر اإلمكانات البشرية في املستشفيات .	
• النظافة بشكل عام جيدة .	
• خصوصا 	 جيدة  كانت  املقدسة  املشاعر  في  التنقل  حركة 

احلركة الترددية.
• احلجاج 	 مشاكل  حل  في  فاعل  بدور  تقوم  كانت  احلج  وزارة 

واملؤسسات العامة . 
• لم تسجل أي حوادث تدافع أو دهس عند اجلمرات.	
• التنظيم اجليد للدخول واخلروج ملنطقة اجلمرات بعد تشغيل 	

جسر اجلمرات .
• أهمية دور الكشافة الواضح في إيصال التائهني والتعاون مع 	

املستشفيات وبعض اجلهات احلكومية التنفيذية .
• السلبيات:	
• احلجاج 	 جميع  الستيعاب  تكفي  ال  منى  في  املوجودة  اخليام 

خادم  معهد  عميد  نائب  إدريس  محمد  الدكتور  أفاد  حيث 
منى  املوجودة في مشعر  اخليام  بأن  احلرمني ألبحاث احلج 
تكفي لسكن 1200000 حاج فقط بينما عدد احلجاج وصل 
هذا العام إلى 2500000 حاج تقريبا وهذا يعني أن هناك أكثر 

من مليون حاج ليس لهم سكن في منى.
• عدم وجود سيارات تنقل للحجاج بعد نقاط الفرز مما جعل 	

كبار السن واملعاقني يعانون من التنقل داخل منى .
• املقدسة 	 العاصمة  العامة في  املواصالت  ارتفاع أسعار أجرة 

ريال من مكة   1000 – النقل بني 200  تكلفة  تراوحت  حيث 
املكرمة إلى املشاعر املقدسة وبالعكس .

• حّدة تعامل بعض أفراد رجال األمن مع احلجاج املفترشني .	
• ضعف الرقابة الصحية على التغذية املقدمة للحجاج.	
• انتشار باعة أطعمة غير مرخص لهم في املشاعر املقدسة.	
• انتشار الدراجات النارية اخلاصة عند املفارز وداخل املشاعر 	

مما يسبب مشاكل للحجاج الراجلني وتعرضهم للدهس )حالة 
دهس واحدة(.

211430/12/7
املوافق

2009/11/23
مكة املكرمة

قسم الطوارئ مبستشفى 
امللك فيصل بالششة

221430/12/7
املوافق

2009/11/23
مكة املكرمة

قسم الطوارئ مبستشفى 
النور التخصصي

231430/12/10,11
املوافق 2009/11/26,27

مكة املكرمة

منطقة اجلمرات ومعهد 
خادم احلرمني الشريفني 

للحج

241430/12/10,11
املوافق 2009/11/26,27

مكة املكرمة

املكان املخصص حلالقي 
الشعر بجوار اجلمرات
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مشاركات اجلمعية

التاريخ
املنطقة

نوع 
املشاركة

مكان الزيارة 
أو 

اجلهة املنظمة
 أهم ما بحثاملشاركونموضوع املشاركة

1 1430/1/3
املوافق

2008/12/31 
مكة املكرمة

جامعة امللك عبد ملتقى
العزيز

 أ/ اجلوهرةحقوق اإلنسان
العنقري

• املقارنة بني مواد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســــــان و 	
ما جاء في الدين اإلسالمي.

• إلقاء الضوء على حقوق املرأة في اإلســــــالم والتأكيد 	
على أن اإلســــــالم كفل للمــــــرأة كامل حقوقها قبل أي 

تشريع.

2 1430/1/22
املوافق

2009/1/22 
مكة املكرمة

جامعة امللك عبد محاضرة
العزيز

 أ/ اجلوهرةالعنف األسري
العنقري

• التعريف باجلمعية وشــــــرح الدور الذي تقوم به فيما 	
يخص قضايا العنف.

• تعريــــــف العنف )أنواعه, أســــــبابه, مخاطــــــره وآثاره( 	
باإلضافة إلى عرض إحصائيات عن العنف.

3 1430/2/7-6
املوافق

2009/2/2-1
مكة املكرمة

مدرسة البتول محاضرة
االبتدائية

العنف ضد 
الطفل

 أ/ اجلوهرة
العنقري

• التعريف باجلمعية وشرح الدور الذي تقوم به فيما 	
يخص قضايا العنف.

4 1430/4/12 -8
املوافق

2009 /4/8 -4

اللجنة الوطنية ورشة عمل
للطفولة بوزارة التربية 
والتعليم بالتعاون مع 

األمانة العامة جلامعة 
الدول العربية

وضع توجيهات 
استراتيجيه 

لإلعالم العربي 
املوجه للطفل 

والبيئة احمليطة 
به

 أ/ جنوى
احلربي

• مناقشــــــة قضايــــــا الطفولــــــة مــــــن منظــــــور املواثيق 	
واالتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنســــــان عامة 

وحقوق الطفل بشكل خاص.
• مناقشة واقع اإلعالم املوجه للطفل العربي وعرض 	

بعض جتارب الدول العربية.
• وموضوع 	 الطفولة  قضايا  دعم  في  اإلعالم  دور 

املسؤولية األخالقية واإلعالم املوجه للطفل.
• مجال 	 في  واملواثيق  املبادرات  عدد  إلى  اإلشارة 

جتارب  تبادل  أهمية  وعلى  للطفل  املوجه  اإلعالم 
الدول العربية في شتى مجاالت الطفولة.

• العنف واملطالبة 	 دور اإلعالم في حماية الطفل من 
بوضع معايير جودة للبرامج املوجهة لألطفال يحفظ 

احلقوق والهوية واالنتماء.

5 1430/4/26-27
املوافق

2009/4/21-22
القاهرة

املؤمتر 
الدولي 
األول

كلية رياض األطفال
- جامعة القاهرة-

حقوق الطفل من 
منظور تربوي

 د/ وفاء محمود
طيبة

محاور املؤمتر:
• األول: حقوق الطفل من منظور تربوي.	
• الثاني: حقوق الطفل من منظور نفسي.	
• الثالث: حقوق الطفل بني الثقافة والتثقيف.	
• الرابع: حقوق الطفل االجتماعية.	
• اخلامس: حقوق الطفل الصحية.	
• السادس: األطفال ذو احلقوق اخلاصة.	
• السابع: املواثيق الدولية واحمللية حلقوق الطفل.	

املتعلقة  التوصيات  قراءة  املشاركة  تضمنت  وقد 
باملؤمتر.
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التاريخ
املنطقة

نوع 
املشاركة

مكان الزيارة 
أو 

اجلهة املنظمة
 أهم ما بحثاملشاركونموضوع املشاركة

6 1430/5/21
املوافق

2009/5/16
الرياض

لقاء 
اخلبراء 
الوطني

 د/مفلحالعنف األسريبرنامج األمان األسري
القحطاني

أبرز احملاور:
•  إيجاد آلية واضحة لكيفية التعامل مع ضحية العنف 	

األسري.
• تكون 	 قد  محايدة  جهة  تكليف  إمكانية  مدى  بحث 

برنامج األمان األسري بتقدمي تقرير عن التقدم في 
اخلبراء  لقاء  عن  الصادرة  التوصيات  تنفيذ  مجال 
والعوائق التي حتول دون تنفيذها وما ينبغي اتخاذه 
وحتديد  العقبات  تلك  على  للتغلب  إجراءات  من 

اجلهات التي لم تقم بدورها في هذا الشأن.
•  بحث الصعوبات التي تواجه اإلدارة العامة للحماية 	

من  وحتد  االجتماعية  الشؤون  بوزارة  االجتماعية 
قيامها مبهامها في مجال التعامل مع العنف األسري 
وشمول خدماتها جميع مناطق اململكة وعدم توفير 
دور إيواء كافية ومناسبة في مختلف مناطق اململكة.

71430/11/12
املوافق

2009/11/1
الشرقية

كلية العلوم الصحية ملتقى
للبنات بالدمام

نشر ثقافة حقوق 
اإلنسان

أ/ رباب 
الدوسري

مت مناقشة اآلتي :
• أهمية نشر الثقافة احلقوقية.	
• اإليجابية 	 وأبعادها  واإلرشاد  التوجيه  أساليب 

والسلبية على أفراد املجتمع.
• األمان 	 على  وأثره  والواجب  احلق  بني  التوازن 

املجتمعي.
• أهمية التدرج في إحداث التغيرات على سبيل املثال 	

 – والتعليم  للتربية  وزير  نائب  منصب  املرأة  تولي 
دخول املرأة مجلس الشورى.

• االنحرافات 	 من  احلد  في  وأثره  األسري  األمان 
السلوكية.

• األدوار االجتماعية لآلباء داخل األسرة.	
• التي عوجلت عن 	 القضايا األسرية  أبرز  استعراض 

طريق فرع اجلمعية. 

81430/11/13
املوافق

2009/11/2
الشرقية

مكتب اإلشراف ملتقى
التربوي لتعليم البنات 

باخلبر

نشر ثقافة حقوق 
اإلنسان

أ/رباب 
الدوسري

مت مناقشة اآلتي :
•  قضايا العنف األسري واآللية املتبعة في عالجها.	
• استعراض بعض قضايا األحوال املدنية والتي يحرم 	

بسبب  اخلدمات  وكافة  التعليم  من  األبناء  بسببها 
جهل أو تعمد األب.

• الرغبة في التعاون مع اجلمعية في عملية التثقيف 	
احلقوقي للطالبات.

• املرأة وخلفيتها النظامية والقانونية.	

91430/11/26
املوافق

2009/11/14
الشرقية

كلية العلوم للبنات ملتقى
بالدمام

نشر ثقافة حقوق 
اإلنسان

أ/ رباب 
الدوسري

مت مناقشة اآلتي :
• تعني 	 ال  واحلرية  احلق  بأن  املجتمع  توعية  أهمية 

جتاوز األنظمة واحلقوق.
• أهمية الثقافة القانونية للمرأة.	
• طغيان كفة احلقوق على كفة الواجبات وأسبابها في 	

نشأة الطالق.
• تفشي ظاهرة العنف بني الطالبات.	
• آداب املطالبة باحلقوق.	
• األفراد 	 سلوك  بلورة  في  وأثرها  األسرية  التنشئة 

مجتمعياً.
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الفعاليات التي نظمتها اجلمعية

التاريخ
 أهم ما بحثاملشاركوناملوضوعنوع الفعاليةاملنطقة

األربعاء1
1430/2 /9

املوافق
2009/2/4

القطيف

حقوق اإلنسان ندوة
اآلفاق والعقبات

د/ عبد اخلالق آل عبد احلي
د/ عبد اجلليل السيف

م/ جعفر الشايب
احملامي د/ بدر البصيص

عبد  آل  اخلالق  عبد  د/  عمل  ورقة  تضمنت 
احلي :

• احلــــــاالت التي ينتــــــج عنها انتهــــــاك حقوق 	
اإلنســــــان كالفقر والتمييز والصراع املسلح 
, الــــــذي تقع فيــــــه معظم انتهــــــاكات حقوق 
اإلنســــــان خصوصــــــاً إذا ما ارتبــــــط الوضع 
بحالة اإلفالت مــــــن العقوبة التي متكن من 
مزيد مــــــن االنتهاكات , وأكد على أن حقوق 

اإلنسان بحاجة إلى بيئة آمنة لتطبيقها.
• عــــــرض مجموعة مــــــن الفجــــــوات التي يتم 	

انتهــــــاك احلقــــــوق مــــــن خاللهــــــا, كالفجوة 
املعرفية وفجوة القدرات املادية والبشــــــرية 

في املؤسسات احلقوقية.
• مواضيــــــع األســــــئلة املطروحــــــة مــــــن قبــــــل 	

احلاضريــــــن والتــــــي أجاب عليهــــــا د/ عبد 
اجلليل السيف :

• قيادة املرأة للسيارة كحق.	
• التمييــــــز بــــــني الشــــــيعة والســــــنة في فرص 	

العمل.
• العنف األسري ضد املرأة والطفل	
• التمييــــــز في األحــــــكام القضائيــــــة في قتل 	

املرتد.
• مدونة األحكام األسرية مثل: عضل النساء, 	

مشاكل الطالق.
• املطالبــــــة بالتوســــــع في نشــــــر ثقافة حقوق 	

اإلنسان.
• مطالبة اجلمعية بنشــــــر احلاالت التي متت 	

معاجلتها بنجاح لرفع معنويات املجتمع.
تضمنت مشــــــاركة احملامي بــــــدر البصيص عن 
دور املجتمع في ترسيخ مفهوم حقوق اإلنسان.

األربعاء2
1430/3/21

املوافق 
2009/3/18

الشرقية

حول حقوق ورشة عمل
املرأة

أ / علي الشرميي
أ/ عالية آل فريد
أ/ رباب الدوسري

• العاملي 	 اليوم  الورشة مبناسبة  هذه  أقيمت 
للمرأة وقد تضمنت :

• مشــــــاركة أ / ربــــــاب التعريــــــف باجلمعيــــــة 	
وأهدافها واختصاصاتها واللجان التابعة لها 

	مشاركة أ /علي الشرميي التي كانت بعنوان
على  اشتملت   ) اإلنسان  حقوق  أساسيات   (

احملاور التالية :
	.ًتطور مفاهيم حقوق اإلنسان تاريخيا 
	.نبذة عن االتفاقيات احلقوقية الدولية 
	.اآلليات الدولية واحمللية 
	.املؤسسات احلقوقية في اململكة 
	 التي تضمنت ورقة عمل أ/ عالية آل فريد 

حملت عنوان ) االتفاقية الدولية للقضاء 
املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على 

“سيداو” ( احملاور التالية :
	.التعريف باالتفاقية ونشأتها 
	.أبرز بنود االتفاقية 
	.التطبيقات العملية لالتفاقية 
	 .حقوق املرأة في اململكة 
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3
الثالثاء

1430/4/11 املوافق 
2009/4/7

جدة

حقوق غير ورشة عمل
املدخنني

من اجلمعية الوطنية 
حلقوق اإلنسان:

د/ حسني الشريف
د/ عمر حافظ 

أ/ إسماعيل سجيني 
أ/ طالل قستي 

أ/ معتوق الشريف 
أ/ياسر خوجة

أ/ نايف الثقفي
من جمعية كفى ملكافحة 

التدخني :
املدير التنفيذي

 أ/ عبد الله سروجي 

	 واالجتماعي االقتصــــــادي  التأثير  مناقشــــــة 
للتدخني على الفرد واملجتمع.

	 مناقشــــــة واقع التدخني في اململكة من حيث
اللوائح واألنظمة واالتفاقيات الدولية.

	 عــــــرض تقرير عــــــن دور اجلمعيــــــة اخليرية
للتوعية بأضرار التدخني واملخدرات.

التوصيات:
	 العمل على إيجاد مذكرة تفاهم بني اجلمعية

الوطنية حلقوق اإلنســــــان واجلمعية اخليرية 
للتوعية بأضرار التدخني واملخدرات ) كفى( 
للتعــــــاون مع اجلهــــــات احلكوميــــــة واألهلية 
والشــــــركات بتفعيــــــل القــــــرارات واألنظمــــــة 
واالتفاقيات املتعلقة مبكافحة التدخني على 

أرض الواقع.

االثنني4
1430/4/24  

املوافق 2009/4/20
الرياض 

حقوق ندوه
املتقاعدين بني 
الواقع واملأمول

من اجلمعية الوطنية 
حلقوق اإلنسان:

د/ مفلح القحطاني
د/ صالح اخلثالن

د/عبد اخلالق آل عبد 
احلي

د/ صالح الشريدة
د/ عبد العزيز هنيدي

أ/ خالد الفاخري
من املؤسسة العامة 

للتقاعد:
نائب محافظ مؤسسة 

التقاعد لشؤون 
املتقاعدين

أ/ عبد الله العجاجي 
من املؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية 
نائب محافظ املؤسسة 

العامة للتأمينات 
االجتماعية لشؤون التأمني

أ/ فهد الهوميل
من اجلمعية الوطنية 

للمتقاعدين رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية الوطنية 

للمتقاعدين
أ.د/ عبد الرحمن األنصاري 

مناقشــــــة واقــــــع املتقاعدين مع اجلهــــــات ذات 
العالقة وكانت ابرز التوصيات :

	 التوجيه بتمثيل اجلمعية الوطنية للمتقاعدين
في مجلسي إدارة املؤسســــــة العامة للتقاعد 

واملؤسسة العامة التأمينات االجتماعية.
	 وضــــــع حــــــد أدنــــــى ملرتبــــــات املتقاعدين من

القطــــــاع العــــــام واخلــــــاص من عســــــكريني 
ومدنيني ال يقل عن
) 3000 شهرياً (.

	 ًمســــــاعدة املتقاعدين الذين ال ميتلكون سكنا
وخاصــــــة ذوي الدخــــــل احملدود مــــــن صغار 
الرتب واملراتــــــب من املدنيني والعســــــكريني 
وذلك بإعطائهم األولوية ضمن مشاريع بناء 
املساكن للمواطنني احملتاجني للسكن أو عن 

طريق أي وسيلة أخرى حتقق الغرض.
	 إصدار بطاقات للمتقاعدين وتوجيه األجهزة

احلكوميــــــة ومؤسســــــات القطــــــاع اخلــــــاص 
بقبولها كبطاقة إثبات عند احلاجة.

	 منــــــح املتقاعد ومن يعولهم شــــــرعاً تخفيض
تذاكر الســــــفر داخل اململكــــــة على اخلطوط 
العربيــــــة الســــــعودية مبــــــا ال يتجــــــاوز مرتني 

بالسنة.
	 توفيــــــر الرعايــــــة الصحية من خــــــالل نظام

للتأمــــــني الصحي للمتقاعدين حيث يعد هذا 
املوضوع من أهم ما يتطلع إليه املتقاعدون.

	 دعــــــم اجلمعية الوطنية للمتقاعدين إلنشــــــاء
مراكــــــز للمتقاعديــــــن) نــــــوادي( فــــــي املدن 
الرئيسية في كافة مناطق اململكة يشتمل كل 
منه على مســــــتوصف صحي صغير, مكتبة , 
صالــــــة رياضية وحديقة وغيره من اخلدمات 

التي يحتاجها املتقاعدون.
	 توجيه اجلهــــــات احلكومية واخلاصة بتزويد

بكامــــــل  للمتقاعديــــــن  الوطنيــــــة  اجلمعيــــــة 
املعلومات الضرورية عن املتقاعدين للتواصل 
معهم ومعرفــــــة أحوالهم ومســــــاعدة احملتاج 
منهم واالجتماع بهم وعمل دراسات اجلمعية 
ومشــــــاريعها على ضوء أعداد املتقاعدين في 
اململكــــــة عمومــــــاً وفي كل منطقــــــة على وجه 

اخلصوص.
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التاريخ
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األربعاء5
1430/6/3 املوافق 

2009/5/27
الشرقية

من اجلمعية الوطنية التلوث البيئياجتماع
حلقوق اإلنسان :

د/ عبد اجلليل السيف
د/ عبد اخلالق آل عبد 

احلي
أ/ جمعه الدوسري

م/ جعقر الشايب
د/ عبد الرحمن حريري

م/ محمد اجلبران
من مركز األرصاد وحماية 

البيئة:
 مدير املركز اإلقليمي 
لألرصاد وحماية البيئة

أ/ محمد الهباش
مدير حماية البيئة 

باملنطقة الشرقية
أ/ خالد بو سبيت

من جمعية الصيادين 
بصفوى :

رئيس اجلمعية
أ/ جعفر الصفواني

عضو مجلس الشورى 
د/ محمد الشريف

من جامعة امللك فهد 
للبترول واملعادن

د/ باسم أبو السعود 
عضو الغرفة التجارية

أ/ خليفة الضبيب

التوصيات
	 إجــــــراء عــــــدد مــــــن الدراســــــات واألبحــــــاث

املتخصصــــــة لوضــــــع برامج وحلــــــول عملية 
نظراً لتعدد مكونات التلوث البيئي واختالف 
األنــــــواع واملصادر وكذلك األضــــــرار الناجتة 

عنها.
	 وضع خطة لدراســــــة اإلنبعاثات اإلشــــــعاعية

وعالقتها باألمراض الســــــرطانية واألمراض 
املختلفة.

	 التأكيد على توصية مجلس الشورى السابقة
بضرورة إنشاء وزارة خاصة للبيئة تكون هي 

املظلة واملرجعية لكل اجلهات.
	 االســــــتفادة مما يــــــدرس حالياً فــــــي مجلس

الشــــــورى )مشــــــروع النظام الوطني للحماية 
مــــــن اإلشــــــعاعات املؤينــــــة وأمــــــان املصادر 
املشــــــعة, وهدفه تنظيــــــم ورقابة اســــــتخدام 
املصادر املشــــــعة وحماية اإلنسان والبيئة من 
مخاطر اإلشــــــعاعات من حيث اســــــتيرادها, 
وطــــــرق   , وتخزينهــــــا  وتقديرها,وتداولهــــــا, 

التخلص منها(

الثالثاء6
1430/6/23

املوافق 
2009/6/16

الرياض

تعليم حقوق ورشة عمل
اإلنسان في 
مؤسسات 
التعليم العام

من اجلمعية الوطنية 
حلقوق اإلنسان: 

د/ مفلح القحطاني
د/ صالح اخلثالن

د/ عبد اخلالق آل عبد احلي
أ/ خالد الفاخري

من جامعة امللك سعود- 
كلية التربية

د/ محمد مدبولي
وكيل وزارة التربية املساعد 

للبحوث سابقًا
د/ علي اخلبتي

إدارة التربية والتعليم 
مبحافظة اخلرج

د/ سعود الزهراني
من جامعة امللك سعود- 

كلية املعلمني
د/ عبد العزيز العمر

من وزارة التربية والتعليم:
د/ نايف الرومي

من مكتب التربية العربي 
لدول اخلليج

د/ عبد الله القرينيس
من مدارس رياض جند 

األهلية بالرياض
أ/ صالح اخلريجي

	 تشخيص واقع حقوق اإلنسان في مؤسسات
التعليم العام.

	 اإلنسان حقوق  تعليم  سبل  أفضل  حتديد 
والتربية عليها.
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التاريخ
 أهم ما بحثاملشاركوناملوضوعنوع الفعاليةاملنطقة

شعبان/أغسطس7
-17-13-12-11
1430/8/26-25

املوافق
-16-8 -4-3-2

2009/8/17
ذواحلجة/ديسمبر

-22-15
1430/12/29

املوافق
2009/12/16-2-9

الشرقية

ورشة عمل أقيمت في أيام وأماكن 
للنساء  مخصصة  متعددة 

والرجال في كاًل من:
	 االجتماعية التنمية  جلنة 

األهلية
	 للتدريب السعيد  البيت  مركز 

االجتماعي
	نادي املنطقة الشرقية األدبي
	الغرفة التجارية

مبادئ 
وأساسيات 

حقوق اإلنسان

م/ جعفر الشايب
أ/ ذاكر احلبيل

أ/ موسى الهاشم 
أ/ سماهر الضامن

أ/ فوزية العيوني
د/ منصور القطري
أ/ صادق الرمضان

أ/صادق اجلبران

باإلضافة إلى عدد من 
املتدربني واملتدربات من 

خارج اجلمعية 

	 عرض فيلــــــم وثائقي حول اإلعــــــالن العاملي
حلقوق اإلنسان.

	.تعريف مببادئ حقوق اإلنسان ومصادرها
	.مناقشة أبرز مفاهيم حقوق اإلنسان
	 القيــــــام بعمــــــل تدريبــــــات عملية حــــــول هذه

املفاهيم.
	: النتائج
	 اكتساب معلومات مفاهيم عن حقوق اإلنسان

املختلفة.
	 التعرف على دور اجلمعيــــــة الوطنية حلقوق

اإلنسان.
	 التعرف على حقوق عامة وشــــــاملة ألفراد لم

تكن معروفة مسبقاً.
	 التعــــــرف علــــــى املواثيــــــق الدوليــــــة حلقــــــوق

اإلنسان.

األربعاء8
1430/12/22

املوافق 
2009/12/9

الشرقية

أضواء حول محاضرة
مسيرة حقوق 
اإلنسان في 

اململكة العربية 
السعودية

د/ عبد اجلليل السيف
احملامي د/ بدر البصيص

تأتي هذه املشاركة مبناسبة اليوم العاملي حلقوق 
اإلنسان وقد تناولت احملاضرة :

	 مشــــــاركة د/ عبد اجلليــــــل عنوانها )أضواء
حول مســــــيرة حقوق اإلنســــــان فــــــي اململكة 
العربية السعودية( وتضمنت احملاور التالية :

	 خلفية ســــــريعة عن اإلعــــــالن العاملي حلقوق
اإلنسان وأهدافه.

	 آليــــــات عمــــــل اجلمعيــــــة الوطنيــــــة حلقــــــوق
اإلنسان.

	 فــــــرع اجلمعيــــــة الوطنيــــــة حلقوق اإلنســــــان
باملنطقة الشرقية )النشأة واإلجناز(.

	 مشــــــاركة د/ بدر البصيــــــص عنوانها ) دور
املجتمــــــع التكاملي في تعزيــــــز ثقافة حقوق 

اإلنسان( وتضمنت ما يلي :
	.حقوق اإلنسان في اململكة العربية السعودية
	 دور املجتمع في ترســــــيخ ونشر ثقافة حقوق

اإلنسان.
	.إشكالية ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان

األحد9
 1430/12/26

املوافق 
2009/12/13

اجلوف

العنف األسري محاضرة
األسباب والعالج

الشيخ / عيسى الدريويش 
 

	 تأتي هذه املشــــــاركة مبناســــــبة اليوم العاملي
حلقوق اإلنســــــان ’ مت تســــــليط الضوء فيها 
على بعض حاالت العنف األسري الفعلية من 

التجارب الواقعية. 

األحد10
1431/1/3  

املوافق 
2009/12/20

الرياض

احلق في العيش ندوة
الكرمي

د/ مفلح القحطاني 
رئيس اجلمعية الوطنية 

حلقوق اإلنسان 
أ.د/ عبد الرزاق الزهراني 
رئيس اجلمعية السعودية 
لعلم االجتماع واخلدمة 

االجتماعية
د/ عبد الله اليوسف
وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية للرعاية 
والتنمية االجتماعية

تأتي هذه املشــــــاركة مبناســــــبة اليــــــوم العاملي 
حلقوق اإلنسان , وتضمنت الندوة:

	 مشــــــاركة د/ مفلح القحطاني عنوانها )سبل
ضمان احلق فــــــي العيش الكرمي ( وتضمنت 

احملاور التالية :
	.احلياة املعيشية في ظل األزمات االقتصادية
	 والثقافيــــــة االجتماعيــــــة  احلقــــــوق  بعــــــض 

األساسية.
	 مشــــــاركة د/ عبد الرزاق الزهراني عنوانها

)دور وزارة الشــــــؤون االجتماعية واخلدمات 
التي تقدمها لدعم احلق في العيش الكرمي (

	 مشــــــاركة د/ عبــــــد اللــــــه اليوســــــف )الواقع
واملأمول للحق في العيش الكرمي(
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مذكرات التفاهم التي وقعتها اجلمعية مع عدد من اجلهات 

أواًل: توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة تبوك:
جامعة تبوك هي إحدى اجلامعات التي تهتم باإلسهام الفاعل في إثراء املعرفة اإلنسانية بكافة فروعها, وتنمية الفكر العلمي, 
وخدمة املجتمع في نطاق اختصاصاتها من خالل إعداد الدراسات والبحوث وتقدمي املشورة العلمية النظرية والتطبيقية في كافة 

املجاالت.
املتعلقة باحلقوق  الواسع سواًء  اإلنسان مبفهومها  املتعلقة بحقوق  واألبحاث  بالدراسات  القيام  ونظرا إلدراك اجلمعية أهمية 
املدنية أو احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملشاركة الشعبية واحلق في التنمية , فقد مت إبرام مذكرة تفاهم مع اجلامعة 
لهذا الغرض إمياناَ بأهمية حقوق اإلنسان ونشر ثقافتها في املجتمع وفق األسس السليمة املستمدة من املبادئ اإلسالمية واألنظمة 
احمللية واملواثيق واملعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان, بحيث يتم التعاون بني اجلمعية واجلامعة وفق األنظمة والقرارات 
واللوائح النافذة في اململكة ومبا ال يخالف أو يتعارض مع أنظمه ولوائح كل منهما , وان يسهم كل طرف بشكل فاعل في نشر مفاهيم 
ومبادئ حقوق اإلنسان وتطويرها من خالل التعاون بشكل وثيق و مستمر , و يتعاون الطرفان في املجاالت الفكرية ومجال الدراسات 
والبحوث والندوات وحلقات النقاش وورش العمل , كما يعمل الطرفان من أجل االهتمام ببرامج التدريب في مجال حقوق اإلنسان, 

و تدعم اجلامعة األبحاث والدراسات التي تعنى بحقوق اإلنسان والتي تقترحها اجلمعية بعد املوافقة عليها من قبل الطرفني . 
كما أكدت املذكرة على أن يعمل الطرفان من أجل إنشاء قواعد بيانات مشتركة حول ثقافة حقوق اإلنسان , و إنشاء حتديد 
مفاهيم حقوق اإلنسان املناسبة كمواضيع لرسائل املاجستير والدكتوراه , وان يتم تبادل التقارير الدورية بني الطرفني لتقييم سير 

هذه املذكرة , وأخيراً أن يتم تسمية منسق من كل طرف لتفعيل بنود هذه املذكرة.

ثانيًا: توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان في دولة قطر:
التعاون مع  تعزيز  إلى  والتي تهدف  السعودية  العربية  اململكة  الوطنية حلقوق اإلنسان في  انطالقا من اختصاصات اجلمعية 
املنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق اإلنسان, وانطالقاً من اختصاصات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان في دولة قطر والتي 
تهدف إلى التعاون مع املنظمات الدولية و اإلقليمية املعنية بحماية حقوق اإلنسان وحرياته فقد تالقت إرادة الطرفني في يوم 17/ 
1/ 1430 هــ املوافق 14/ 1 /2009 م على توقيع مذكرة تفاهم مدتها خمسة سنوات لهدف التعاون بني الطرفني والعمل معاً على 
نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتثقيف أفراد املجتمع , من خالل إقامة املؤمترات و الندوات وورش العمل, وأن يعمل الطرفان في كال 
البلدين على إعداد البرامج التدريبية وإقامة الدورات تدريبية املتخصصة في حقوق اإلنسان ,و تبادل البحوث والدراسات واملعلومات 
والبيانات والتقارير اخلاصة بحقوق اإلنسان ,وأن يتم تبادل اخلبرات العلمية و العملية بني الطرفني فيما يتعلق باملشاريع وورش 
العمل والدورات التدريبية للمستفيدين من مذكرة التفاهم هذه, باإلضافة إلى تعاون الطرفني في إزالة أسباب الشكاوى التي ترد 

إلى أي من الطرفني فيما يدخل في اختصاص الطرف اآلخر, وأخيراً يتبادل الطرفان دورياً النتائج املترتبة على هذه االتفاقية. 
وقد وقع املذكرة كال من سعادة الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني بصفته رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان , و سعادة 

الدكتور على بن صميخ املري بصفته رئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان في دولة قطر.
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ثالثًا: توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة طيبة:
جامعة طيبة هي إحدى اجلامعات التي تهتم باإلسهام الفاعل في إثراء املعرفة اإلنسانية بكافة فروعها, وتنمية الفكر العلمي وخدمة 
املجتمع في نطاق اختصاصاتها , من خالل إعداد الدراسات والبحوث وتقدمي املشورة العلمية النظرية والتطبيقية في كافة املجاالت, 
وقد جاء توقيع مذكرة تفاهم بني اجلمعية واجلامعة من أجل القيام بالدراسات واألبحاث املتعلقة بحقوق اإلنسان مبفهومها الواسع سواء 
املتعلقة باحلقوق املدنية أو احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملشاركة الشعبية واحلق في التنمية, وإيضاح املجاالت التي ميكن 
العمل املشترك فيها , إمياناَ منهما بأهمية حقوق اإلنسان ونشر ثقافتها في املجتمع وفق األسس السليمة املستمدة من املبادئ اإلسالمية 

واألنظمة احمللية واملواثيق واملعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان.

لذا فقد مت توقيع املذكرة بني الطرفني في تاريخ 1430/5/18هـ املوافق 2009/5/13م ومدتها خمسة سنوات, ممثلة في رئيس 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان سعادة الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني و مدير جامعة طيبة معالي الدكتور منصور بن محمد 

النزهة حيث تضمنت املذكرة التالي:
• يتم التعاون بني اجلمعية واجلامعة وفق األنظمة والقرارات واللوائح النافذة في اململكة ومبا ال يخالف أو يتعارض مع أنظمه 	

ولوائح كل منهما .
• يسهم كل طرف بشكل فاعل في نشر مفاهيم ومبادئ حقوق اإلنسان وتطويرها من خالل التعاون بشكل وثيق و مستمر.	
• يتعاون الطرفان في املجاالت الفكرية ومجال الدراسات والبحوث.	
• يتعاون الطرفان في مجال إقامة الندوات وحلقات النقاش وورش العمل.	
• يعمل الطرفان من اجل االهتمام ببرامج التدريب في مجال حقوق اإلنسان.	
• تدعم اجلامعة األبحاث والدراسات التي تعنى بحقوق اإلنسان, والتي تقترحها اجلمعية بعد املوافقة عليها من قبل الطرفني . 	
• يعمل الطرفان من اجل إنشاء قواعد بيانات مشتركة حول ثقافة حقوق اإلنسان.	
• يعمل الطرفان من اجل حتديد مفاهيم حقوق اإلنسان املناسبة كمواضيع لرسائل املاجستير والدكتوراه.	
• يتبادل الطرفان التقارير الدورية لتقييم سير هذه املذكرة.	
• يتفق الطرفان على الدراسات املراد إجراؤها وكيفية متويلها .	
• يتم تسمية منسق من كل طرف لتفعيل بنود هذه املذكرة .	

رابعًا: توقيع مذكرة تفاهم مع املؤسسة السعودية للتعليم والتدريب:
أبناء  والفتيات من  للشباب  إلى تقدمي املساعدة  للربح( تهدف  والتدريب هي مؤسسة )غير هادفة  للتعليم  السعودية  املؤسسة 
األسر السعودية احملتاجة, في مجال التعليم والتدريب , وذلك من خالل برامج ومنح تتبناها املؤسسة بالتنسيق مع اجلهات التعليمية 

والتدريبية والداعمني واملستفيدين .
ونظرا اللتقاء الرغبة بني الطرفني في التعاون والتنسيق لترتيب وعقد برامج ودورات تدريبية وتعليمية وبرامج تأهيلية في جميع 
واللغة  اآللي  مثل احلاسب   , العمل(  )دعم احلق في  العمل  للحصول على فرص وظيفية في سوق  واملساعدة  املؤهلة  املتاحة  املجاالت 
اإلجنليزية والتخصصات الفنية واحلرف املهنية والبرامج الصحية وغيرها للباحثني عن عمل من أبناء وبنات األسر السعودية احملتاجة 
والذين يتقدمون بقضاياهم وحاالتهم إلى اجلمعية ويتم إحالتهم إلى املؤسسة لتقدمي املساعدة لهم في مجال التدريب والتعليم والتوظيف .
كما مت توقيع مذكرة تفاهم يوم األربعاء 16/ 2/ 1430 هــ املوافق 11/ 2 / 2009 م بني اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان ميثلها 
سعادة الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني بصفته رئيس اجلمعية , و املؤسسة السعودية للتعليم والتدريب وميثلها سعادة األستاذ عبد 

الله بن فيصل بن تركي العبد الله آل سعود بصفته رئيس املؤسسة .
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املخاطبات الصادرة و الواردة للجمعية
أواًل : املخاطبات الصادرة و الواردة للمقر الرئيسي للجمعية في مدينة الرياض :

عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

10الديوان امللكي
100خادم احلرمني الشريفني

10ولي العهد
10مستشار خادم احلرمني الشريفني

11ديوان املظالم
40رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

10مجلس الشورى
31املجلس األعلى للقضاء

20أمير منطقة مكة املكرمة
568378وزارة الداخلية

1913وزارة العمل
2414وزارة التربية والتعليم
42وزارة املياه والكهرباء

33وزارة الثقافة واإلعالم
8524وزارة الشؤون االجتماعية

63وزارة اخلارجية
77وزارة الدفاع والطيران

128وزارة الشؤون البلدية والقروية
34وزارة الزراعة

22وزارة املالية
41وزارة اخلدمة املدنية

11وزارة الشؤون اإلسالمية
319وزارة العدل
10وزارة احلج

3823وزارة الصحة
1411وزارة التعليم العالي

10وزارة البترول
30وزارة التجارة

144103هيئة التحقيق واالدعاء العام
21هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
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عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

10هيئة حقوق اإلنسان
32هيئة الرقابة والتحقيق

11الهيئة العامة للطيران املدني
11الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس

11الهيئة العامة لالستثمار
10الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

10هيئة الهالل األحمر بالرياض
11املؤسسة العامة للتدريب التقني و املهني

41املؤسسة العامة للتقاعد
11املؤسسة العامة للموانئ

87مؤسسة النقد العربي السعودي
10شركة االتصاالت السعودية

31اخلطوط اجلوية العربية السعودية
21السفارة السعودية في اليمن

11سفارة دولة اإلمارات العربية املتحدة في السعودية
11السفارة السعودية في مصر
10السفارة السعودية في لبنان

10السفارة السعودية في الكويت
10السفارة السعودية في املغرب

10السفارة السعودية في باكستان
10سفارة جمهورية السودان في السعودية

20السفارة السعودية في الواليات املتحدة األميركية
10السفارة األمريكية في السعودية

20سفارة دولة الكويت في السعودية
10السفارة اليمنية في السعودية

10األرصاد وحماية البيئة
175جمعية البر اخليرية بجميع فروعها

11جمعية رعاية األيتام )إنسان (
20جمعية النهضة النسائية

10جمعية األمير فهد بن سلمان اخليرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي
11اجلمعية الوطنية للمتقاعدين

21شركة ارامكو السعودية
11شركة اس ايه بي خلدمة البرمجيات احملدودة

11شركة املياه الوطنية
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عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

33الشركة السعودية للكهرباء
11شركة السالم للطائرات )الطيران اخلاص مطار امللك خالد الدولي (

10شركة توكيالت اجلزيرة للسيارات

11معهد بوابة املستقبل للتعليم الطبي

11مستشفى امللك فيصل التخصصي

21املجلس القومي حلقوق اإلنسان

21) القوات املسلحة ( اخلدمات الطبية بالقوات املسلحة

11اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بقطر

10املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق

20امللحق الصحي األملاني

10 شرطة دبي

10منظمة سياج حلماية الطفولة باجلمهورية العربية املصرية

10جمعية األمير سلمان لإلسكان اخليري

10برنامج األمان األسري

10مدير عام اجلمعية اخليرية لرعاية األيتام

10 برنامج اخلليج لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية

10الصندوق الوطني اخليري

10برنامج عبد اللطيف جميل خلدمة املجتمع

10فرع صندوق التنمية العقاري مبكة

10امللحق الثقافي في السفارة السعودية بواشنطن

40مكتب البعثة اإلقليمية للصليب األحمر بالكويت

10الشؤون الصحية باحلرس الوطني

10 مكتب هيئة األمم املتحدة بالرياض

10املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان

10 دار الفتيات مبدينه الرياض

10 معهد الدراسات الدبلوماسية

10 املؤسسة السعودية للتعليم والتدريب

10دارة امللك عبد العزيز

10 إدارة اخلدمات التعليمية بالهيئة امللكية باجلبيل وينبع

10 جامعة عمان

10 جامعة نايف العربية

1104647املجموع
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ثانيًا: املخاطبات الصادرة و الواردة لفرع اجلمعية في مدينة جدة :

عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

4123وكيل وزارة الداخلية لألحوال املدنية
11مساعد وزير الداخلية للشئون األمنية 

169وكيل وزارة الداخلية 
4241إمارة منطقة مكة املكرمة

1817وكيل إمارة منطقة مكة املكرمة
33إمارة منطقة الباحة 

65إمارة منطقة املدينة املنورة
22محافظة القنفذة 

1816محافظة جدة 
74أمير منطقة عسير 
31بلدية محافظة جدة
10بلدية محافظة ثول

00بلدية العاصمة املقدسة 
42بلدية محافظة الطائف 

00مستشفى امللك فهد مبحافظة جدة 
10الشؤون الصحية باحلرس الوطني

21مستشفى حي اجلامعة
10مستشفى امللك فهد مبحافظة جدة 

21مستشفى الصحة النفسية مبحافظة الطائف
32مستشفى باقدو و الدكتور عرفان

01مستشفى الصحة النفسية مبحافظة جدة
43مستشفى جامعة امللك عبد العزيز مبحافظة جدة

33مستشفى األمل مبحافظة جدة
1614جلنة احلماية االجتماعية مبنطقة مكة املكرمة

1716رئيس جلنة العفو إلصالح ذات البني مبنطقة مكة املكرمة 
1412جلنه احملامني بالغرفة التجارية الصناعية بجدة 

22رئيس جلنة العفو إلصالح ذات البني مبنطقة الباحة 
42وزارة الصحة 

32إدارة الشؤون الصحية مبحافظة جدة
11وزارة الزراعة 

10األمني العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية
41وزارة التربية والتعليم بنات
31وزارة التربية والتعليم بنني
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عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

31وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
10رئيس االستخبارات العامة

65هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة املدينة املنورة
20هيئة حقوق اإلنسان 

21هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة الباحة
33هيئة التحقيق واالدعاء العام مبحافظة الطائف

41هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة مكة املكرمة
32هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

1917هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة مكة املكرمة
149جوازات منطقة مكة املكرمة

21جوازات منطقة املدينة املنورة
86إدارة الوافدين 

10شرطة محافظة الطائف
32شرطة محافظة جدة

10جامعة امللك عبد لله للعلوم والتقنية
00سجن محافظ الليث

11أمني عام منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان
30منظمة مراقبة حقوق اإلنسان )هيومن رايتس واتش(

10رئيس املجلس القومي حلقوق اإلنسان مبصر
00رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
11ديوان املظالم مبنطقة مكة املكرمة

11رئيس احملكمة العامة مبحافظة الطائف
10رئيس احملكمة اجلزئية مبحافظة جدة

33رئيس احملكمة العامة مبحافظة جدة
30وكيل وزارة العمل للشئون العمالية

11رئيس الهيئة العليا لتسوية اخلالفات 
71مكتب العمل مبحافظة جدة

3128الشؤون االجتماعية مبنطقة مكة املكرمة
167الضمان االجتماعي مبنطقة مكة املكرمة

32الشؤون االجتماعية مبنطقة الباحة 
64جلنة احلماية االجتماعية مبنطقة مكة املكرمة

30الشؤون االجتماعية مبنطقة تبوك 
32مؤسسة النقد العربي السعودي
52شركة الكهرباء باملنطقة الغربية
33مطار امللك عبد العزيز الدولي
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عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

11معالي وزير الزراعة

10معالي مدير عام اخلطوط اجلوية العربية السعودية

10معالي وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف

40معالي وزير الشؤون االجتماعية

20احملكمة اإلدارية مبنطقة مكة املكرمة

22الغرفة التجارية بجدة

31شرطة محافظة بلجرشي

40ممثل منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسيف( لدول اخلليج العربي 

12مدير قسم مكافحة التزييف والتزوير

10مدير عام املستودع اخليري مبنطقة مكة املكرمة

11املدير التنفيذي للجمعية اخليرية للتوعية بأضرار التدخني واملخدرات مبنطقة مكة املكرمة

10أسرة جمعية النهضة النسائية اخليرية

11معهد نيو هورايزن

10قائد جناح الزوارق الساحلية السريعة بالقوات البحرية

10شركة االتصاالت السعودية

10شـركة زين لالتصاالت 

10شركة موبايلي لالتصاالت

 21هيئة االتصاالت وتقنية واملعلومات

10مركز البحرين حلماية الطفولة 

10صاحب السمو امللكي نائب وزير الدفاع والطيران واملفتش العام

10 األمني العام املساعد للجنة الوطنية للطفولة

10صاحب السمو امللكي الرئيس العام لألرصاد وحماية البيئة

10معالي وزير الثقافة واإلعالم

11معالي محافظ ينبع

11شركة الكهرباء باجلبيل 

444301املجموع 
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ثالثًا: املخاطبات الصادرة و الواردة لفرع اجلمعية في املنطقة الشرقية :

عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

2117الشؤون االجتماعية

79هيئة التحقيق واالدعاء العام

87الشـــــــرطة

54مكتب العمل

11وزارة اخلدمة املدنية

43الشؤون الصحية

11إدارة املرور

24األمانة والبلديات

160اإلمـــارة

31الســــجون

11التأمينات االجتماعية

10التربية والتعليم

10احملــــــاكم

40األحوال املدنية

10إدارة الوافدين

10مركز التأهيل الشامل

77املجمـــــــوع  48
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رابعًا: املخاطبات الصادرة و الواردة لفرع اجلمعية في مدينة جازان :

عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

112 األحوال املدنية مبنطقة جازان

94الضمان االجتماعي مبنطقة جازان

95سجون منطقة جازان

64أمني منطقة جازان

65 إمارة جازان

62حرس احلدود مبنطقة جازان

74جوازات منطقة جازان

53مكتب العمل مبنطقة جازان

52الشؤون الصحية مبنطقة جازان

40فرع البنك األهلي مبنطقة جازان

43شرطة منطقة جازان

31شركة الكهرباء السعودية مبنطقة جازان

22وزارة الزراعة مبنطقة جازان

22هيئة التحقيق واإلدعاء العام مبنطقة جازان

38املدير العام للتربية والتعليم للبنات بحازان

21وزارة التربية والتعليم بنني مبنطقة عسير

46مستشفى الصحة النفسية مبنطقة جازان

32جمعية امللك فهد اخليرية النسائية مبنطقة جازان

20جلنة اإلسكان اخليري مبنطقة جازان

23محافظ محافظة أبي عريش

21محافظ محافظة صامطة

22احملكمة العامة مبحافظة أبي عريش

20رئيس محاكم مبحافظة صامطة

20محافظ محافظة بيشة

22الشؤون االجتماعية مبنطقة جازان
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عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

10محافظ محافظة الدرب

10محافظ محافظة الدائر

11محافظ محافظة صبيا

10وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف مبنطقة جازان

11مستشفى جازان العام

10مكتب اخلطوط السعودية بجازان

10وزارة التربية والتعليم بنني مبنطقة جازان

20أمير منطقة جازان

11محافظ محافظة أحد املسارحة

10شرطة محافظة أحد املسارحة

11األحوال املدنية بأبي عريش

10 وزارة املياه مبنطقة جازان

11رئيس مركز فيفا

12فرع الضمان االجتماعي مبحافظة صبيا

11قائد قوة الطوارئ اخلاصة مبنطقة جازان

20رئيس محاكم جازان املساعد

10األحوال املدنية مبحافظة صبيا

10فرع املؤسسة العامة للتقاعد

10محافظ محافظة بني مالك

11جمعية البر اخليرية مبحافظة صامطة

10مصرف الراجحي

22االتصاالت السعودية مبنطقة جازان

10اجلمعية اخليرية مبنطقة جازان

10رئيس احملكمة العامة بالفطيحة

10وكيل إمارة جنران

10مدير عام السجون مبنطقة عسير
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عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

11فرع الضمان االجتماعي مبنطقة عسير

11مكافحة املخدرات مبنطقة عسير

11شركة الكهرباء مبنطقة عسير

10أمني منطقة عسير

11شرطة عسير

11ديوان املظالم مبنطقة عسير

10وزارة التربية والتعليم بنات مبنطقة عسير

01الهيئة العامة لالستثمار

01مدير شرطة محايل

01رئيس محكمة صبيا

02شرطة محافظة صامطة

01شرطة الشقيق

01شرطة محافظة صبيا

01احملكمة اإلدارية مبنطقة عسير

10محكمة مركز صميخ مبحافظة بيشة

10كلية التربية مبنطقة جازان

10كلية التربية مبحافظة صيبا

10دار املالحظة مبحافظة بيشة

10هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

10هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة جازان

01فرع البنك العربي بجازان

01بلدية صبيا

14790املجموع
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خامسًا: املخاطبات الصادرة و الواردة لفرع اجلمعية في مدينة اجلوف :

عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

12وزارة الداخلية

10وزارة التربية والتعليم

11إدارة التربية والتعليم مبنطقة اجلوف

02إمارة منطقة اجلوف

10إمارة منطقة تبوك

42هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة اجلوف

20هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة تبوك

10الشؤون الصحية مبنطقة اجلوف

10الشؤون الصحية مبنطقة تبوك

11الشؤون الصحية مبنطقة احلدود الشمالية

10وزارة الدفاع والطيران

20جلنة رعاية السجناء مبنطقة اجلوف

10إدارة السجون مبنطقة الرياض

10أمانة منطقة اجلوف

11محافظة القريات التابعة ملنطقة اجلوف

12اإلدارة العامة للسجون مبنطقة اجلوف

11اإلدارة العامة للسجون مبنطقة تبوك

10مؤسسة عبد الرحمن السديري اخليرية

01الهيئة الصحية الشرعية باملدينة املنورة

01مكتب اإلغاثة اإلسالمية

01محافظة طريف التابعة ملنطقة احلدود الشمالية

2215املجموع
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سادسًا: املخاطبات الصادرة و الواردة ملكتب اجلمعية في مدينة مكة املكرمة :

عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

2510أمارة منطقة مكة املكرمة

65أمانة العاصمة املقدسة

31وزارة الشؤون البلدية والقروية

126وزارة الصحة

22هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة مكة املكرمة

11هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة املدينة املنورة

2711وزارة الداخلية

11بنك التسليف واالدخار السعودي

107وزارة العمل

108وزارة الشؤون االجتماعية

1713وزارة التربية والتعليم

32جامعة أم القرى

10جلنة املواليد بالعاصمة املقدسة

10جلنة املواليد مبحافظة جدة

21إدارة اجلوازات

21وزارة التجارة والصناعة

11مستشفى القوات املسلحة مبحافظة اخلرج

124وزارة العدل

54اللجنة التنفيذية إلصالح ذات البني

13محافظ الطائف

11اخلطوط اجلوية السعودية

11وزارة احلج

10مؤسسة احلساب للمقاوالت العامة مبكة املكرمة

30فرع شركة الكهرباء مبكة املكرمة

21بنك الرياض

11املؤسسة العامة للتقاعد
15185املجموع
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إصدارات وبيانات اجلمعية

أواًل : إصدارات اجلمعية 
أصدرت اجلمعية مجموعة من اإلصدارات تنوعت فيما بني توثيقية وتثقيفية : 

التقرير السنوي اخلامس

يعد هذا اإلصدار اخلامس لسلسلة التقرير السنوي للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 
لعام 1429هـ/املوافق لعام 2008م, حيث يتضمن:

 )إحصائيات القضايا الواردة, النشــــــاطات, املخاطبــــــات, اإلصدارات,البيانات( وهو 
اإلصدار السابق لهذا التقرير.

اتفاقية حقوق الطفل

مت إعادة إصدار اتفاقية حقوق الطفل الصادرة مبوجب قرار األمم املتحدة 52/44 
املؤرخ في 02 تشرين الثاني / نوفمبر 9891م, ولكن بحجم اصغر كي يسهل الرجوع 

إليه واالستفادة منه بشكل أفضل. 

مجلة حقوقي

مت إصدار هذه املجلة حتت شــــــعار )نعم لبيئة تعي حقوقــــــي وتلبي احتياجاتي( وهي 
تعنى بتثقيف الطفل بحقوقه من خالل الرسم والتلوين, و الصور التعبيرية , واجلمل 
التثقيفية باإلضافة إلى امللصقات, مما يجذب انتباه الطفل ويكســــــبه ثقافة بحقوقه 
األساســــــية وهي مناسبة لألطفال من عمر )4-21( ســــــنة , حيث تناولت )41( حقاً 

للطفل وهي :
)حق احملبة, حق الهوية , حق البيئة املناسبة , حق الصحة والغذاء , حق التعلم, حق 
االحترام , حق املســــــاواة , حق الصحبة , حق االختيار, حق التعبير عن الرأي , حق 

األمن والرعاية , حق التربية , حق اللعب واخليال, حق احلماية(.
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ثانيًا :البيانات الصادرة من اجلمعية 

تاريخ البيان: 1430/6/26هـ املوافق 18 يونيو 2009م 

بيان اجلمعية مبناسبة ذكرى مرور أربع سنوات على تولي خادم احلرمني الشريفني مقاليد احلكم
واإلشادة مبا قام به ملك اإلنسانية من إصالحات تصب في مجال حقوق اإلنسان

أربعة سنوات من عمر الزمان مرت مبرور يوم اجلمعة 1430/6/26هـ املوافق 1/18/ 2009م , ذلك اليوم الذي 
ميثل ذكرى تولي خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود مقاليد احلكم في البالد.

ولئن توقفنا أمام هذه املناسبة الكبيرة في تاريخ بالدنا من وجهة نظر ما حتقق من االجنازات املتسارعة في شتى 
املجاالت والتي ما كانت لتتم تلك بعد توفيق الله إال بفضل اجلهود البناءة واملساعي املثمرة التي بذلها ويبذلها 
خادم احلرمني الشريفني وسمو ولي عهده األمني في سبيل حتقيق تطلعات شعبها على كافة األصعدة مبا يجسده 
خادم احلرمني الشريفني في شخصيته وسلوكياته التي أرساها في التعامل اإلنساني ليطلق عليه بحق ) ملك 
اإلنسانية ( ليس من قبل إنسان هذه البالد لوحده بل عبرت حدود كل املعمورة ليشهد بها العالم أجمع والتي 
تنطلق من فهم عميق ملبادئ وعقيدة األمة القائمة على الفهم الصحيح ألحكام الشريعة اإلسالمية والتي تستمد 

منها مواثيق حقوق اإلنسان احلديثة قيمها وعدالتها.
إن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان وكافة أعضائها ومنسوبيها يشيدون ويقدرون خلادم احلرمني الشريفني دوره 
يثمنون  كما  سياستها  ورسم  عملها  في  استقاللها  على  وتأكيده  بأعمالها  القيام  من  مكنها  مبا  اجلمعية  دعم  في 
دوره حفظه الله في إرساء مفاهيم وآليات احلوار الوطني داخل اململكة ودعوته وسعيه لتحقيق احلوار بني األديان 
والثقافات والتقريب بينها على املستوى الدولي ليحل السالم بدل احلروب واحملبة والتسامح بدل الكراهية والتمييز 
وكان االهتمام بحقوق اإلنسان لدى خادم احلرمني الشريفني واضحاً منذ تسلمه مقاليد احلكم حيث أكد على أنه 
سيعمل من أجل إحقاق احلق وإرساء العدل والعمل بدون تفريق وقال مقولته املشهورة ) من حقكم علّي أن أضرب 

بالعدل هامة اجلور والظلم( .
وتأكيداً لهذا التوجه أولى خادم احلرمني الشريفني مرفق القضاء عناية خاصة من خالل تخصيص ما يقارب 
سبعة مليارات ريال لتطوير هذا املرفق وإعادة هيكلته وحتديثه مبا يحقق املزيد من العدالة للمتقاضني ويساعد 
على الفصل في املنازعات بشكل سريع ويحقق مبادئ احملاكمة العادلة و حتديد اختصاصات وزارة العدل واملجلس 
األعلى للقضاء وديوان املظالم وإنشاء احملكمة العليا واحملكمة اإلدارية العليا يدل دالله قوية على توجه القيادة 

الرشيدة لضمان تعزيز استقالل القضاء. 
والشؤون  والتعليم  كالصحة  األخرى  املجاالت  الشريفني في  بها خادم احلرمني  أمر  التي  أن اإلصالحات  كما   
االجتماعية ومكافحة الفساد تعزز من قدرة حصول املواطنني على حقوقهم في هذه املجاالت , وهذا يدل على 
حرص القيادة على حقوق املواطنني واملقيمني وهو ما انعكس على إعادة انتخاب اململكة في مجلس حقوق اإلنسان 
والذي يشير إلى التقدم امللحوظ في مجال حقوق اإلنسان في بالدنا ونحن على ثقة باستمرارية هذه اإلصالحات 
في ظل القيادة الرشيدة.. قيادة ملك اإلنسانية: عبدالله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده األمني سلطان بن عبد 

العزيز ونائبه الثاني سمو األمير نايف بن عبد العزيز 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
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تاريخ البيان: 18 - 10 -1430 هـ املوافق 2009/10/7 م 

بيان اجلمعية بشأن تطبيق عقوبة اجللد على مجموعة من الشباب الذين أثاروا الفوضى على 
كورنيش مدينة اخلبر و أتلفوا بعض املمتلكات العامة و اخلاصة 

  
تعليقاً على ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم عن موقف اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن تطبيق عقوبة 
اجللد على مجموعة من الشباب الذين أثاروا الفوضى على كورنيش مدينة اخلبر و أتلفوا بعض املمتلكات 

العامة و اخلاصة ترغب اجلمعية أن توضح ما يلي :

أثناء االحتفال  العامة واخلاصة  املمتلكات  الشباب من تعدي على  به هؤالء  أوالً: اجلمعية تستنكر ما قام 
مبناسبة عزيزة على اجلميع تتمثل في اليوم الوطني. 

ثانياً: اجلمعية تؤيد تطبيق العقوبة املناسبة بحق من تثبت إدانته من هؤالء الشباب بالتعدي على املمتلكات 
العامة أو اخلاصة وفق ما تقضى به القواعد الشرعية و األنظمة املرعية وبعد اإلحالة للقضاء. 

النظام  من  والثالثون  الثامنة  املادة  نص  مع  يتعارض  نهائي  قضائي  حكم  دون  اجللد  عقوبة  تنفيذ  ثالثا: 
األساسي للحكم والتي تقضي بأن العقوبة شخصية وال جرمية وال عقوبة إال بناء على نص شرعي أو نص 
نَظامي. والتي ال جتيز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إال على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو 
نَظاماً وبعد ثبوت إدانته بناًء على حكم نهائي بعد محاكمة جترى وفقاً للوجه الشرعي. و أيضا ما نصت عليه 
املادة السابعة من نظام املناطق والتي تلزم بكفالة حقوق األفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء ميس تلك 

احلقوق و احلريات إال في احلدود املقررة شرعاً و نظاماً .

رابعا: تقدر اجلمعية للجهات التنفيذية حرصها على ردع من يتعدى على املمتلكات العامة أو اخلاصة إال 
أنها تأمل أن يتم ذلك وفق ما تقضي به األنظمة السارية ولعل إيجاد آلية لإلسراع في إحالة املتهمني إلى 
القضاء ومن ثم تنفيذ ما يصدر بحقهم من أحكام يحقق العدالة ويردع من تسول لهم أنفسهم إحلاق األذى 

باملمتلكات العامة أو اخلاصة. 

خامسا: تدعو اجلمعية إلى إجراء دراسات اجتماعية ونفسية متخصصة تبحث في أسباب ما يبدر من بعض 
الشباب من سلوكيات وممارسات خاطئة خالل االحتفال باملناسبات الوطنية وإيجاد العالج املناسب لها.

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
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تاريخ البيان: 5- 9 -1430 هـ املوافق 2009/8/26م 

بيان اجلمعية بشأن مكرمة خادم احلرمني الشريفني   بالعفو عن السجناء املتبقني 
من أحداث جنران

  أصدرت اجلمعية يوم األربعاء5 /9/ 1430هـ املوافق 2009/8/26م البيان الصحفي التالي:
السجناء  عن  بالعفو  القاضي  الشريفني  الكرمي  احلرمني  خادم  أمر  اإلنسان  الوطنية حلقوق  اجلمعية    تثمن 
املتبقني من أحداث جنران وشمولهم بالعفو مع بداية شهر رمضان املبارك بناء على ما رفعه صاحب السمو امللكي 
األمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني ووزير الداخلية املبني على االلتماس املرفوع من صاحب السمو امللكي 

مشعل بن عبد الله أمير منطقة جنران.

 وتؤكد اجلمعية أن هذه املبادرة الكرمية ترسخ مبادئ التسامح وتدل على تلمس القيادة لهموم املواطنني وحرصها 
على إغالق ملف هذه اإلحداث املؤسفة وإنهاء معاناة اسر هؤالء السجناء وتتطلع اجلمعية أن يتم إدماج هؤالء 
السجناء في املجتمع من خالل قيام اجلهات املعنية بدورها في هذا الشأن مبا يكفل لهم وأفراد أسرهم العيش 

الكرمي.  
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تاريخ البيان: 14 - 12 -1430 هـ املوافق 2009/12/1 م 

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان تثمن أمر خادم احلرمني الشريفني للتحقيق في أسباب 
األحداث املأساوية التي نتجت عن هطول األمطار على محافظة جدة

البيان  املوافق 2009/12/1م  الثالثاء 12/14/ 1430هـ  يوم  اإلنسان  الوطنية حلقوق  أصدرت اجلمعية 
الصحفي التالي:

تشيد اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان و تثمن أمر خادم احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز 
القاضي بتشكيل جلنة للتحقيق وتقصي احلقائق في أسباب األحداث املأساوية التي نتجت عن هطول 
األمطار على محافظة جدة , وحتديد مسؤولية كل جهة أو أي شخص ذو عالقة بها , وحصر شهداء الغرق 

واملصابني واخلسائر في املمتلكات وتعويضهم وصرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد .
أن األمر السامي الكرمي قد متيز بالشفافية والشجاعة والوضوح و الرغبة األكيدة في محاسبة كل مقصر 
, كما تضمن لفتة إنسانية عادلة ألسر الضحايا من خالل تعويضهم , وشخص األوضاع ورسم الطريق 
يقبل  ال  الذي  الصحيح  نصابها  في  األمور  ووضع  واملتسببني,  املقصرين  على محاسبة  وأكد   , لعالجها 
التبريرات أو املواربة أو األعذار, و أثلج صدور من تألم لهول هذه الكارثة وخفف من اآلم من أصيب  في 

أسرته أو ممتلكاته.
التصدي ألسباب هذه الكارثة وحتديد املسؤولية  إن تأكيد خادم احلرمني الشريفني بأن املتعني  شرعاً 
فيها واملسؤولني عنها, سواء أكان جهات أو أشخاصاً, ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم دون أن 
يأخذه في ذلك لومة الئم جتاه من يثبت إخالله باألمانة واملسؤولية امللقاة عليه والثقة املناطة به  يقتضي 
من اللجنة املكلفة بالتحقيق في هذه الفاجعة التقصي عن أسباب وقوعها  ومبا يضمن محاسبة كل مقصر 
أو متهاون مهماً كان ويقتضي من اجلميع التعاون مع هذه اللجنة من اجل متكينها من القيام مبهامها على 

أكمل وجه.
كما تؤكد اجلمعية على أهمية صرف التعويضات للمتضررين على وجه السرعة ومعاجلة أوضاع من عانى 
من هذه الكارثة حفظ الله بالدنا من كل مكروه وحفظ خادم احلرمني الشريفني وسمو ولي العهد وسمو 

النائب الثاني لنصرة احلق .
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تاريخ البيان: 18- 12 - 1430 هـ املوافق 2009/10/5م 

بيان اجلمعية حول حظر إنشاء مآذن املساجد في سويسرا

  أصدرت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان اليوم السبت 18 /1430/12هـ املوافق 5/ 2009/12 
بياناً صحفياً استنكرت فيه نتيجة االستفتاء الشعبي الذي مت مؤخراً في سويسرا والذي نتج عنه 

حظر إنشاء مآذن املساجد وقد تضمن البيان :
  إن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان في اململكة العربية السعودية تعرب عن أسفها وقلقها البالغ 
لعمل مثل هذا االستفتاء والذي يعتبر انتهاكاً حلرية األديان , ويخالف ما جاء في املادة الثامنة عشر 
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والتي أعطت لكل شخص حقه في إظهار دينه أو معتقده وإقامة 
شعائره الدينية , واجلمعية تؤكد أن مثل هذا االستفتاء يؤجج الصراع بني األديان ويوسع الهوة التي 
سببتها املواقف العدائية ضد اإلسالم من قبل بعض السياسيني الغربيني مما يعد انتهاكاً واضحاً 
حلقوق اإلنسان و ال يخدم التعايش بني الشعوب ويعرقل احلوار بني األديان وتدعو جميع املؤسسات 
احلقوقية و اإلنسانية في العالم إلى العمل من اجل نبذ مثل هذه املمارسات التي تدعو إلى الكراهية 

وعدم احترام التنوع الثقافي و الديني.
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