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املقدمة

على  ويـحتوي  سنوياً،  اجلمعية  بها  تقوم  التي  واألعمال  اجلهود  خالصة  عشر  الثاني  عــدده  يف  التقرير  هذا  يقدم 
إحصائيات القضايا الواردة وأنشطة اجلمعية للعام 1436هـ، حيث تهدف اجلمعية من خالل إصدار هذا التقرير ومن خالل 
اإلحصائيات الواردة به إلى أن يكون مرجعاً للباحثني واملهتمني بقضايا حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى أنه مؤشر للجمعية 
ولألجهزة احلكومية وغير احلكومية على حد سواء للتعرف على اإلشكاليات التي تواجه أفراد املجتمع عند تعاملهم مع هذه 
األجهزة، وما ينبغي عمله من أجل تطوير وحتسني أدائها، وميّكن اجلمعية من إجراء مقارنة لهذا األداء بني السنة احلالية 
أو ظاهرة تستلزم إجراء دراسات  اعتباره مشكلة،  التقريرعلى معرفة وحتديد ما ميكن  املاضية، كما يساعد  والسنوات 
شاملة ومعمقة بهدف إيجاد حلول لها، ويضم هذا التقرير إحصائيات للشكاوى الواردة إلى اجلمعية لـعام 1436هـ والتي 
بلغت )8307( شكوى تنقسم إلى تصنيفات رئيسية )إدارية، سجناء، عنف أسري، عمالية،  قضائية، أحوال شخصية، أحوال 
مدنية، عنف ضد الطفل، وأخرى(، يبنينَ فيها بيانات مقدم الشكوى )نوعه، جنسيته، مقر إقامته، اجلهة املخاطبة ملعاجلة 
لقضايا عام 1436هـ  املتغيرات اإلحصائية  قراءة  إلى  باإلضافة  للشكوى(،  الفرعي  والتصنيف  منها،  املتظلم  أو  الشكوى 
مقارنة باألعوام املاضية، كما يضم التقريركافة نشاطات اجلمعية من حيث: الزيارات امليدانية، والوفود الزائرة للجمعية، 

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

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

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

1- اإدارية:

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

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

2- �سجناء:

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

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

3- عنف اأ�سري :

هي ما يرد إلى اجلمعية من شكاوى متعلقة بعنف داخل محيط األسرة بسبب عنف بدني، نفسي، عنف ناجت عن إدمان، اتهام 
وقذف، حترش جنسي، اغتصاب جنسي، حرمان من التعليم، حرمان من العمل، حرمان من الراتب أو تعدي على ممتلكات، حرمان 

من الزواج، حرمان من األم، طلب إيواء.

4- عمالية:

هي ما يرد إلى اجلمعية من شكاوى متعلقة باألفراد اخلاضعني لنظام العمل، وحرمان العامل من أوراقه الثبوتية، اعتراض على 
قرار، تأخر قرار التعيني، حرمان من الترقية، تخفيض الدرجة الوظيفية، ترحيل إجباري، طلب نقل كفالة، تعرض العامل لعنف 
نفسي، فصل بسبب تهمة، فصل تعسفي، حرمان العامل من حقوقه املالية، إجباره على عمل غير املتفق عليه في عقد العمل، 

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

5- ق�سائية:

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

املنع من السفر بسبب حكم قضائي.

6- اأحوال �سخ�سية:

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



7- اأحوال مدنية:

 هي ما يرد إلى اجلمعية من طلبات، أو شكاوى متعلقة بسحب اجلنسية، طلب استردادها، سحب األوراق الثبوتية، عدم إضافة 
األبناء، أو عدم توثيق بعض الوقائع اخلاصة باألحوال املدنية.

8- عنف �سد الطفل:

مت إعتماد هذا التصنيف عام 1430هـ في حني كان يندرج حتت قضايا العنف األسري قبل ذلك، ويشمل أنواع من العنف يتعرض 
لها أطفال )18 سنة فما دون( من إساءة جسدية أو نفسية أو جنسية، أو أطفال حرموا من التعليم و من أوراقهم الثبوتية، أيضاً 
حرمان الطفل من األم و من األب أو حجزه أو إهماله، باإلضافة إلى قضايا زواج القاصرات ويبلّغ عن هذا النوع من القضايا 

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

9- ق�سايا اأخرى:

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

طلبات املساعدات املالية، املطالبة بتبني بعض املقترحات، تقدمي استشارات قانونية وشرعية.
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اإح�سائيات الق�سايا الواردة اإىل اجلمعية

اأوًل: اإجمايل  الق�سايا  الواردة  اإىل اجلمعية منذ الإن�ساء وحتى عام 1436هـ

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

جدول 9/1/1

 التصنيف

                  العام 
عنف سجناءإدارية

أحوال قضائيةعماليةأسري
شخصية

أحوال 
مدنية

عنف ضد 
املجموعأخرىالطفل 

1581114 19327137289564466عام 1425هـ -2004م
9953879 822636296378251284217عام 1426هـ - 2005م
4653575 912603298422183385307عام 1427هـ -2006م
4433801 1247670294341210265331عام 1428هـ -2007م
4484522 1530794294543242306365عام 1429هـ -2008م
1556558311386176257239724464001عام 1430هـ -2009م
1748709356555130382361824604783عام 1431هـ -2010م
1437759312584146370473955164692عام 1432هـ -2011م
109486125532997338276794843813عام 1433هـ- 2012م
794770360269812332941123903303عام 1434هـ 2013 م
640573312193552053831733042838عام 1435هـ 2014 م
4764222952143715162521543068307عام 1436هـ 2015 م

12449762634204503166432209564767541548628املجموع

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

�سكل )1(

الف�سل الأول



اإجمايل الق�سايا الواردة اإىل اجلمعية ح�سب الأعوام 

 �سكل )2(

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

جدول 9/2/1

                   الفرع

                       العام                   
مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

 املكرمة
املدينة

املجموععسير املنورة 

1114------787327عام 1425هـ -2004م

3879-----18221940117عام 1426هـ -2005م

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

3801--1581124143530143200عام 1428هـ -2007م

4522--20081031689391126277عام 1429هـ -2008م

4001--153686776443593306عام 1430هـ -2009م

4783-1877608108861467324205عام 1431هـ -2010م

4692-217861775552063282277عام 1432هـ -2011م

3813-189743935939948316355عام 1433هـ- 2012م

3303-159046933934440258263عام 1434هـ- 2013م

1330290352222611453001382838عام 1435هـ- 2014م

46241782650270451302571538307عام 1436هـ- 2015م

224149510817637565862238165729148628املجموع
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اإجمايل الق�سايا الواردة اإىل اجلمعية ح�سب الفرع امل�ستلم للق�سية  

�سكل )3(

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

جدول 9/3/1

 النوع
املجموعذكورإناث  العام                       

2678471114عام 1425هـ -2004م
102828513879عام 1426هـ - 2005م
109524803575عام 1427هـ -2006م
126025413801عام 1428هـ -2007م
149530274522عام 1429هـ -2008م
129727044001عام 1430هـ -2009م
313216514783عام 1431هـ -2010م
163130614692عام 1432هـ -2011م
138624273813عام 1433هـ- 2012م
116921343303عام 1434هـ- 2013م
112117172838عام 1435هـ- 2014م
629120168307عام 1436هـ- 2015م

211722745648628املجموع

اإجمايل الق�سايا الواردة اإىل اجلمعية ح�سب نوع املتقدم

 �سكل )4(

ذكور

اإناث

 املدينةمكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املنورة

عسير



ثانيًا: اإجمايل الق�سايا الواردة اإىل اجلمعية ف عام 1436هـ:

اإجمايل الق�شايا الواردة اإىل اجلمعية لعام 1436هـ ح�شب الت�شنيف: 

جدول 9/4/1

التصنيف
عنف سجناءإداريةالعام

أحوال قضائيةعماليةأسري
شخصية

أحوال 
مدنية

العنف ضد 
املجموعأخرىالطفل

4764222952143715162521543068307عام 1436هـ-2015م

اإجمايل الق�سايا الواردة اإىل اجلمعية لعام 1436هـ ح�سب الت�سنيف 

�سكل )5(

اإجمايل الق�شايا الواردة اإىل اجلمعية لعام 1436هـ ح�شب الفرع: 

جدول 9/5/1

الفرع
املجموععسيراملدينة املنورةمكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياضالعام

46241782650270451302571538307عام 1436هـ-2015م
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اإجمايل الق�شايا الواردة اإىل اجلمعية لعام 1436هـ ح�شب الت�شنيف والفرع:

جدول 9/6/1

الفرع

 التصنيف
املجموععسيراملدينة املنورةمكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

20228464116515141476إدارية
2472923424184118422سجناء

962150377234318295العنف األسري
901619441081116214عمالية
16354033337قضائية

5712823223314151أحوال شخصية
369336246133171566252أحوال مدنية

81128409346154العنف ضد الطفل
142213042592631306أخرى

46241782650270451302571538307املجموع

اإجمايل الق�شايا الواردة اإىل اجلمعية لعام 1436هـ ح�شب نوع املتقدم والفرع:

جدول 9/7/1

الفرع

النوع
املجموع عسيراملدينة املنورة مكة املكرمة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض

394610117511813069931206291ذكور

67877899891561164332016إناث

46241782650270451302571538307املجموع

اإجمايل الق�سايا الواردة اإىل اجلمعية لعام 1436هـ ح�سب الفرع

�سكل )6(



اإجمايل الق�شايا الواردة اإىل اجلمعية لعام 1436هـ ح�شب الت�شنيف وال�شهر:

جدول 9/8/1

     التصنيف

الشهر 
عنف سجناءإدارية

أحوال قضائيةعماليةأسري
شخصية

أحوال 
مدنية

العنف ضد 
املجموعأخرىالطفل

5742372531869621278محرم 
495532153111761724382صفر 

355033193132631422452ربيع أول 
323523111126851518832ربيع ثاني 
32243216114111221261278جماد األول
4431171931882520371014جماد الثاني

3330182011187015281026رجب
3331242021017874201931شعبان
161511617133310202رمضان
42291320210123919267شوال

66503324971652340417ذي القعدة
3730221982044741228ذي احلجة
4764222952143715162521543068307املجموع

اإجمايل الق�شايا الواردة اإىل اجلمعية لعام 1436هـ ح�شب الفرع امل�شتلم للق�شية وال�شهر:

جدول 9/9/1

  الفرع

الشهر 
مكة اجلوفالدمامجازانجدة الرياض

املكرمة 
املدينة 
املجموع عسيراملنورة 

1361744146182221278محرم 
259183675182019382صفر 

2382912910682210452ربيع أول 
40323347104141912832ربيع ثاني 
372178191331428121278جماد األول
57526315421837101014جماد الثاني

82016115203432161026رجب
111610740214920111931شعبان
15234243547202رمضان
17872026410139267شوال

288340213222515417ذي القعدة
8794162301511228ذي احلجة
46241782650270451302571538307املجموع
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ثالثًا: قراءة املتغريات الإح�سائية لق�سايا عام 1436هـ مقارنة بالأعوام املا�سية:

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

جدول 3/1/2

            التصنيف
عنف سجناءإداريةالعام       

أحوال قضائيةعماليةأسري
شخصية

أحوال 
مدنية

عنف ضد 
املجموعأخرىالطفل 

2.29%2.92% 0.69%1.37%3.37%6.42%1.08%3.55%1.55%عام 1425هـ -2004م

7.98%18.37% 2.27%8.82%15.08%8.39%8.65%8.34%6.60%عام 1426هـ - 2005م

7.35%8.59% 3.21%11.96%11.00%9.37%8.71%7.91%7.33%عام 1427هـ -2006م

7.82%8.18% 3.46%8.23%12.62%7.57%8.60%8.79%10.02%عام 1428هـ -2007م

9.30%8.27% 3.82%9.50%14.54%12.06%8.60%10.41%12.29%عام 1429هـ -2008م

8.23%8.24%9.39%2.50%7.98%10.58%8.57%9.09%7.32%12.50%عام 1430هـ -2009م

9.84%8.49%10.69%3.77%11.86%7.81%12.33%10.41%9.30%14.04%عام 1431هـ -2010م

9.65%9.53%12.39%4.95%11.49%8.77%12.97%9.12%9.95%11.54%عام 1432هـ -2011م

7.84%8.94%10.30%2.89%10.50%5.83%7.31%7.46%11.29%8.79%عام 1433هـ - 2012م

6.79%7.20%14.60%3.07%7.24%4.87%5.97%10.53%10.10%6.38%عام 1434هـ - 2013 م

5.84%5.61%22.56%4.00%6.37%3.31%4.29%9.12%7.51%5.14%عام 1435هـ - 2014 م

17.08%5.65%20.08%65.37%4.69%2.22%4.75%8.63%5.53%3.82%عام 1436هـ - 2015 م

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

�سكل )7(



قراءة املتغريات الإح�سائية لعام 1436هـ وفقًا للت�سنيفات الرئي�سية للق�سايا:

وفقاً لقراءة املتغيرات اإلحصائية لعام 1436هـ بشكل عام نالحظ أنه قد شهد ارتفاعاً يف عدد القضايا املسجلة حيث بلغت 8307 قضية، 
بنسبة 17.08%  حيث حققت أعلى نسبة مقارنة ببقية األعوام .  

• بلغت نسبة القضايا اإلدارية املسجلة لعام 1436هـ 3.82% من إجمالي القضايا اإلدارية الواردة إلى اجلمعية منذ التأسيس، بنسبة 	
تراجع قدرها 1.32% عن العام املاضي .

• بلغت نسبة قضايا السجناء املسجلة لعام 1436هـ 5.53% من إجمالي قضايا السجناء الواردة إلى اجلمعية منذ التأسيس، بنسبة 	
تراجع قدرها1.98%عن العام املاضي .

• بلغت نسبة قضايا العنف األسري املسجلة لعام 1436هـ 8.63% من إجمالي قضايا العنف األسري الواردة إلى اجلمعية منذ 	
التأسيس، بنسبة تراجع قدرها0.50% عن العام املاضي .

• بلغت نسبة القضايا العمالية املسجلة لعام 1436هـ 4.75% من إجمالي القضايا العمالية الواردة إلى اجلمعية منذ التأسيس، 	
بنسبة ارتفاع قدرها 0.47% عن العام املاضي .

• بلغت نسبة القضايا القضائية املسجلة لعام 1436هـ 2.22% من إجمالي القضايا القضائية الواردة إلى اجلمعية منذ التأسيس، 	
بنسبة تراجع قدرها 1.09% عن العام املاضي .

• بلغت نسبة قضايا األحوال الشخصية املسجلة لعام 1436هـ4.69% من إجمالي قضايا األحوال الشخصية الواردة إلى اجلمعية 	
منذ التأسيس، بنسبة تراجع  قدرها 1.68% عن العام املاضي .

• بلغت نسبة قضايا األحوال املدنية املسجلة لعام 1436هـ 65.37% من إجمالي قضايا األحوال املدنية الواردة إلى اجلمعية منذ 	
التأسيس، بنسبة ارتفاع قدرها 61.37%عن العام املاضي حيث حققت أعلى نسبة، وقد كان االرتفاع يف حال نوع املتقدم ذكر 
وبحسب املنطقة فقد ارتفعت يف كل من منطقتي جازان والرياض، ووفقاً لتصنيف القضية فقد ارتفع التصنيف يف حال كانت 

طلباً للجنسية أو األوراق الثبوتية .
• بلغت نسبة قضايا العنف ضد الطفل املسجلة لعام 1436هـ 20.08% من إجمالي قضايا العنف ضد الطفل الواردة إلى اجلمعية 	

منذ التأسيس, بنسبة تراجع قدرها 2.48%عن العام املاضي.
• بلغت نسبة القضايا األخرى املسجلة لعام 1436هـ 5.65% من إجمالي القضايا األخرى الواردة إلى اجلمعية منذ التأسيس، بنسبة 	

ارتفاع قدرها 0.04% عن العام املاضي .

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

جدول  3/2/2 

                 الفرع
املدينة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياضالعام

املجموععسيراملنورة 

2%------3%4%عام 1425هـ -2004م
8%-----1%20%8%عام 1426هـ -2005م
7%----7%8%16%5%عام 1427هـ - 2006م
8%--9%7%8%5%13%7%عام 1428هـ -2007م
9%--12%22%10%8%11%9%عام 1429هـ -2008م
8%--14%16%12%9%9%7%عام 1430هـ -2009م
10%-12%14%11%16%13%6%8%عام 1431هـ -2010م
10%-17%13%11%14%9%6%10%عام 1432هـ -2011م
8%-21%14%8%11%4%5%8%عام 1433هـ - 2012م
7%-16%12%7%9%4%5%7%عام 1434هـ - 2013م
6%47%18%6%10%6%4%3%6%عام 1435هـ - 2014م
17%53%16%6%8%7%32%2%21%عام 1436هـ - 2015م

100%100%100%100%100%100%100%100%100%املجموع
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وفقًا للمتغريات الإح�سائية لعام 1436هـ ح�سب فروع اجلمعية نالحظ التايل:

• سجل املقر الرئيسي للجمعية يف الرياض ارتفاعاً يف عدد القضايا الواردة له عام 1436هـ بنسبة 15% عن العام املاضي .	
• سجل مكتب جدة تراجعاً يف عدد القضايا الواردة له عام 1436هـ بنسبة 1% عن العام املاضي.	
• سجل فرع جازان ارتفاعاً  يف عدد القضايا الواردة له  عام 1436هـ بنسبة 28% عن العام املاضي .	
• سجل فرع الدمام ارتفاعاً يف عدد القضايا الواردة له عام 1436هـ بنسبة 1% عن العام املاضي .	
• سجل فرع اجلوف تراجعاً يف عدد القضايا الواردة له عام 1436هـ بنسبة 2% عن العام املاضي.	
• سجل فرع  مكة املكرمة تعادالً يف عدد القضايا الواردة له عام 1436هـ مع العام املاضي بنسبة بلغت %6.	
• سجل فرع املدينة املنورة تراجعاً يف عدد القضايا الواردة له عام 1436هـ بنسبة 2% عن العام املاضي .	
• سجل فرع عسير ارتفاعاً يف عدد القضايا الواردة له عام 1436هـ بنسبة 6% عن العام املاضي. 	

ن�شبة الق�شايا الواردة اإىل اجلمعية يف عام 1435هـ وعام 1436هـ والفرع امل�شتلم للق�شية 

جدول  3/3/2

                الفرع
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض   العام       

املكرمة
املدينة 
عسيراملنورة 

1.2%2.7%1.3%0.5%2.0%3.2%2.6%11.9%عام 1435هـ - 2014م

1.4%2.3%1.2%0.4%2.4%23.8%1.6%41.5%عام 1436هـ - 2015م

• تصدر املقر الرئيسي الرياض يف عدد القضايا املستلمة يف عام 1436هـ باختالف أنواعها، حيث بلغت نسبتها41.5% حيث حقق 	

أعلى نسبة .

• سجل مكتب جدة تراجعاً عن العام 1435هـ  بنسبة 1%، حيث بلغت نسبة القضايا املستلمة خالل عام 1436 هـ  %1.6  .	

• سجل فرع جازان ارتفاعاً عن العام 1435هـ  بنسبة 20.6%، حيث بلغت نسبة القضايا املستلمة خالل عام 1436 هـ  %23.8  . 	

• سجل فرع الدمام ارتفاعاً عن العام 1435هـ  بنسبة 0.4%، حيث بلغت نسبة القضايا املستلمة خالل عام 1436 هـ  %2.4  .	

• سجل فرع اجلوف تراجعاً عن العام 1435هـ  بنسبة 0.1%، حيث بلغت نسبة القضايا املستلمة خالل عام 1436 هـ  %0.4  .	

• سجل فرع مكة املكرمة تراجعاً عن العام 1435هـ  بنسبة 0.1%، حيث بلغت نسبة القضايا املستلمة خالل عام 1436 هـ  %1.2  .	

• سجل فرع املدينة املنورة تراجعاً عن العام 1435هـ  بنسبة 0.4%، حيث بلغت نسبة القضايا املستلمة خالل عام 1436 هـ  %2.3  .	

• سجل فرع عسير ارتفاعاً عن العام 1435هـ  بنسبة 0.2% ، حيث بلغت نسبة القضايا املستلمة خالل عام 1436 هـ  %1.4  .	
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الق�سايا الواردة اإىل اجلمعية ح�سب الت�سنيفات الرئي�سية لعام 1436هـ:

اأوًل: الق�سايا الإداريــــــــة:

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

جدول 5/1/3

             الفرع
املدينة مكة املكرمة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض  النوع  

املجموع عسيراملنورة 

16115373612332937360ذكر
411395418224116أنثى

20228464116515141476املجموع

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

جدول 5/2/3

             الفرع
املدينة مكة املكرمة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض  اجلنسية  

املجموع عسيراملنورة 

15721363713404437385سعودية
6110032114مينية

5203322118مصرية
800000008سورية
100000001هندية

200001104سودانية
520002009فلسطينية

100001002أردنية
100000102باكستانية
000001001مغربية

100000001بنجالدشية
010000001تشادية
000100001عمانية
000000101تركية

15190010228غير محددة 
20228464116515141476املجموع

الف�صل الثاين



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

جدول 5/3/3

             الفرع
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة     

املكرمة
املدينة 
املجموععسيراملنورة 

90000000090الرياض
130041000054الدمام
800000008القصيم
600000006الباحة
150460000061جازان
300000003جنران
130000004154عسير

23280005100102مكة املكرمة
110000051062املدينة املنورة

500010006حائل
100030004تبوك

6000400010احلدود الشمالية
2000800010اجلوف

600000006خارج اململكة
20228464116515141476املجموع
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4. ح�سب اجلهة املتظلم منها اأو اجلهة التي مت خماطبتها لإزالة اأ�سباب التظلم والفرع امل�ستلم للق�سية: 
جدول 5/4/3

                             
مكة اجلوف الدمامجازان جدة الرياض  اجلهة التابعة                   الفرع     اجلهة

املكرمة 
املدينة 
املجموع عسيراملنورة 

وزارة الشؤون 
البلدية والقروية

100000001ديوان وزارة الشؤون البلدية والقروية

11001021217أمانات املناطق

3423040521البلديات

200000013جلنة إزالة التعديات و مراقبة األراضي

وزارة التعليم

11712631413470ديوان وزارة التعليم

14110000016مدارس حكومية

001000001املركز الوطني للقياس والتقومي

000000112املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني

وزارة الداخلية

100104006ديوان وزارة الداخلية

12100400219أمارات املناطق

300100037هيئة التحقيق واإلدعاء العام

200000013إدارة الترحيل 

4425051324املديرية العامة للشرطة 

4311122317املديرية العامة للجوازات

202000004املديرية العامة حلرس احلدود

300100004إدارة الوافدين

101000002املديرية العامة للدفاع املدني

500000005األحوال املدنية

200000002قوات األمن

100000001املديرية العامة للسجون

500111008املديرية العامة ملكافحة املخدرات

100000001احلقوق املدنية

3120213113اإلدارة العامة للمرور

300200207املباحث العامة

300000003البحث اجلنائي 

وزارة الصحة

010102206ديوان وزارة الصحة

26134025344املستشفيات احلكومية

200000002الهيئة السعودية للتخصصات الطبية

12231119130املديرية العامة للشؤون الصحية



                             
        اجلهة 

                                 الفرع
املدينة مكة املكرمة اجلوف الدمامجازان جدة الرياض   اجلهة التابعة

املجموع عسيراملنورة 

وزارة املياه 
والكهرباء

1026002011ديوان وزارة املياه والكهرباء

300000003املديرية العامة للمياه

وزارة الدفاع 
والطيران 

واملفتشية العامة

000000011ديوان وزارة الدفاع والطيران

200000103القوات البرية

200000013القوات اجلوية

وزارة العدل
310001106ديوان وزارة العدل

11131123123احملكمة العامة

300001004ديوان وزارة املاليةوزارة املالية

200000002شركة االتصاالت السعودية

101000002الشركة  السعودية للكهرباء

وزارة الشؤون 
االجتماعية

100003004دار الرعاية االجتماعية

100000247ديوان وزارة الشؤون االجتماعية

202011118مركز التأهيل الشامل للمعاقني

000012014الضمان االجتماعي

300000003الرئاسة العامة لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

000000101الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي

12030030119مؤسسة النقد العربي السعودي

001100002املؤسسة العامة للـتأمينات االجتماعية

100000001املؤسسة العامة للتقاعد

وزارة العمل
200110004مكتب العمل

100000001الهيئة العليا لتسوية اخلالفات العمالية

100000001ديوان وزارة الزراعةوزارة الزراعة

210000003ديوان وزارة اخلارجيةوزارة اخلارجية

400000004ديوان وزارة  اخلدمة املدنية

000100001الهيئة السعودية للمهندسني 

300000014ديوان وزارة النقلوزارة النقل

 وزارة احلرس 
000100001ديوان وزارة احلرس الوطنيالوطني

000100001هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات

200000002صندوق تنمية املوارد البشرية

004100106ديوان وزارة االسكانوزارة اإلسكان

الهيئة العامة 
200000002اخلطوط اجلوية العربية السعوديةللطيران املدني

20228464116515141476املجموع
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5. ح�سب الت�سنيف والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/5/3

                الفرع 
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض   تصنيف القضية 

املكرمة
املدينة 
املجموععسيراملنورة 

3073016519913129طلب إعادة نظر
462612371912107اعتراض على قرار

110000114تعديل الوضع الوظيفي
3010212211مطالبة مستحقات مالية لدى اإلدارة

72134178298جتاوز أو تعدي من بعض اجلهات اإلدارية
9301124323طول مدة اإلجراءات

021001105مطالبة بتنفيذ حكم قضائي
7110102113فصل تعسفي

021100004بطالة
511001019اعتداء على ممتلكات

5111120112طلب تعويضات
100010002طلب إعادة للوظيفة

6303121117طلب نقل
2101023211أخطاء طبية

120100105منع من السفر بسبب قرار إداري

600001018*عنف أو إهمال
010000001نقل تعسفي
100000001تلوث بيئي

001001002مالحقة غير نظامية
200004017ترحيل إجباري

200000002فصل بسبب تهمة
000001001طلب عفو

100100002طلب ترحيل 
100000001أضرار السيول 

100000001متعثرين عن سداد الديون
20228464116515141476املجموع

*مدرجة سابقاً تحت عنف نفسي على موظف



ثـانيـًا: ال�سجـــنـــاء:

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

جدول 5/1/4

                الفرع 
مكة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض   النوع 

املكرمة 
املدينة

املجموع عسير املنورة 

1802616373123417325ذكر
67375167197أنثى

2472923424184118422املجموع

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

جدول 5/2/4

                الفرع 
مكةاجلوف الدمام جازان جدة الرياض   اجلنسية 

 املكرمة 
املدينة 
املجموع عسيراملنورة 

1641420403111910281سعودية
14310021122مينية

11100006018مصرية
21100023330سورية
100100002هندية

210000104سودانية
310000116فلسطينية

110010003أردنية
200000103باكستانية
110000013أثيوبية
000001001لبنانية
010000001مغربية

110000002صومالية
100000001بنجالدشية

000000101أفغانية
000100001بحرينية
000000101موريتانية
020000305تشادية
100000001أمريكية
100000001كندية
100000001كويتية

100000001فيتنامية
000001102اندونيسية
000000202جزائرية

21220011229غير محددة 
2472923424184118422املجموع
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3. ح�سب املنطقة التي ينتمي اإليها �ساحب ال�سكوى اأو التي يقطن بها والفرع امل�ستلم للق�سية

جدول 5/3/4

                الفرع 
املجموععسيراملدينة املنورة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة 

1450000000145الرياض
90041000050الدمام
12000000012القصيم
500001006الباحة
110230000034جازان
700000007جنران
190000001635عسير

1929000170166مكة املكرمة
40000041146املدينة املنورة

200000002حائل
300000003تبوك

200010003احلدود الشمالية
300030006اجلوف

600100007خارج اململكة
2472923424184118422املجموع

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

جدول 5/4/4

                الفرع اجلهة  
مكة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض   اجلهة التابعة 

املكرمة 
املدينة 
املجموع عسيراملنورة 

وزارة 
الداخلية 
واجلهات 
التابعة لها

1090001011وزارة الداخلية
881651018153146املديرية العامة للسجون
9110002114املديرية العامة للجوازات

5100034013إدارة الوافدين
210001004البحث اجلنائي
344028001370املباحث العامة

120001217اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات
15254046844الشرط

202010005حرس احلدود
9021021102108هيئة التحقيق واإلدعاء العام

2472923424184118422املجموع 



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

جدول 5/5/4

                الفرع 
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض   تصنيف القضية 

املكرمة
املدينة
املجموععسيراملنورة 

17424014436التظلم من عدم احملاكمة
13110627316234220مطالبة بإطالق السراح

14202001120إنتهاء احملكومية ولم يطلق سراحه
سوء معاملة و تعدي و جتاوز 

16111106228لألنظمة داخل  السجن

111100116طلب عفو عن بقية املدة
15412002024ضعف الرعاية الصحية لدى السجن

14000000115منع الزيارة
7501002015اعتراض على ترحيل سجني
800000008طلب نقل إلى سجن آخر

420201009طلب ترحيل
100000001ضغط معنوي على السجني

160121001535اعتراض على قرار 
300100105متعثرين من سداد الديون 

2472923424184118422املجموع

ثالثًا: العنف الأ�سري:

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

جدول 5/1/5

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

21368230649ذكر
751844295204312246أنثى

962150377234318295املجموع
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2.   ح�سب اجلن�سية والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/2/5

                الفرع 
مكةاجلوف الدمام جازان جدة الرياض   اجلنسية 

 املكرمة 
املدينة 
املجموع عسيراملنورة 

791731346193418238سعودية
20140101018مينية

200102207مصرية
310000206سورية

100000102سودانية
010000001فلسطينية

100000001أردنية
010100103باكستانية
001001002مغربية

010000001بنجالدشية
100000001قطرية
000100001بحرينية
000001001نيجيرية

000000101سيرالنكية
100000001كويتية

100000001أوكرانية
5040001010غير محددة 

962150377234318295املجموع

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

جدول 5/3/5

                الفرع 
املجموععسيراملدينة املنورة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة 

68000001069الرياض
30037000040الدمام
500000005القصيم
000000000الباحة
30500000053جازان
300000003جنران
20000001820عسير



                الفرع 
املجموععسيراملدينة املنورة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة 

621000230050مكة املكرمة

10000042043املدينة املنورة

000010001حائل

300000003تبوك

000010001احلدود الشمالية

200050007اجلوف

000000000خارج اململكة

962150377234318295املجموع

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

جدول 5/4/5

                الفرع 
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض   اجلهة 

املكرمة
املدينة

املجموععسير املنورة 

100100103أم
292614353567أب
010001103ابن
5134003117أخ
410000106عم
100000001خال

20431027138األسرة
31112914210226125زوج
010200014زوجة

002020105أهل الزوج
000000011أخ الزوج
4071034120طليق

000002013أهل الزوجة 
100000012أهل األم 
962150377234318295املجموع
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5. ح�سب الت�سنيف والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/5/5

                الفرع 
مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   تصنيف القضية 

 املكرمة
املدينة

املجموععسير املنورة 

761536282183112218عنف بدني ونفسي

3012123012حرمان من التعليم

7301000011عنف ناجت عن إدمان

6113011013حرمان من الزواج

012200106حترش جنسي

1010404010طلب إيواء

100000034اتهام وقذف

0050022211حرمان من األم

102000014حرمان من الراتب أو تعدي على ممتلكات

111100004حرمان من األب 

001000102هروب 

962150377234318295املجموع

رابعًا: الق�سايا العمالية:

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

جدول 5/1/6

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

7914144397915190ذكر
11251112124أنثى

901619441081116214املجموع



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

جدول 5/2/6

                الفرع 
مكة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض   اجلنسية 

املكرمة 
املدينة

املجموع عسير املنورة 

10175110025سعودية

4112021213مينية

1765123371063مصرية

11003200117سورية

31013100220هندية

15213000021سودانية

510000006فلسطينية

400200006أردنية

6132111015باكستانية

200000002لبنانية

100000102مغربية

201000003بنجالدشية

000100001تونسية

200000002نيجيرية

100000001تشادية

100000001نيبالية

000000011سيرالنكية

110000002أمريكية

300000003فلبينية

010101003أندونيسية

000010001نيبالية

000010001فيتنامية

010000001تايلندية

201000104غير محددة 

901619441081116214املجموع
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3.   ح�سب املنطقة التي ينتمي اإليها �ساحب ال�سكوى اأو التي يقطن بها والفرع امل�ستلم للق�سية

جدول 5/3/6

                الفرع 
املجموععسيراملدينة املنورة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة 

72000000072الرياض
30044000047الدمام
100000001القصيم
100000001الباحة
20190000021جازان
100000001جنران
50000001520عسير

31500080026مكة املكرمة
10000011113املدينة املنورة

000000000حائل
000000000تبوك

000010001احلدود الشمالية
000090009اجلوف

110000002خارج اململكة
901619441081116214املجموع

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

جدول 5/4/6

                الفرع 
املجموععسيراملدينة املنورة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   اجلهة 

69973784915158الكفالء ) أفراد(
136114242042شركات أهلية

110100003مستشفيات أهلية
100000001مدارس اهلية  

الهيئة العليا لتسوية اخلالفات 
201200016العمالية

400000004املديرية العامة للجوازات
901619441081116214املجموع



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

جدول 5/5/6

                الفرع 
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض   تصنيف القضية 

املكرمة
املدينة

املجموععسير املنورة 

2941018646784مطالبة العامل بحقوقه املالية
193115300546طلب نقل الكفالة

5102002111فصل تعسفي
6201002213منع العامل من السفر إلى بالده

8111011013ضغط معنوي على العامل
021011005 * حرمان العامل من أوراقه الثبوتية

6151000013اعتراض على قرار
200000002إجبار على عمل
500200007ترحيل إجباري

000100001طلب إعادة للعمل
200000002إجبار على إنهاء التعاقد 

4203010010طلب إعادة نظر 
401001017طول مدة اإلجراءات 

901619441081116214املجموع
* مدرجة سابقاً تحت إجبار على دفع رسوم تجديد إقامة

خام�سًا: الق�سائية:

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

جدول 5/1/7

                الفرع 
مكة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض   النوع 

املكرمة 
املدينة 
املجموععسيراملنورة 

15144020329ذكر
121001308أنثى

16354033337املجموع
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2. ح�سب اجلن�سية والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/2/7

                الفرع 
مكةاجلوف الدمام جازان جدة الرياض   اجلنسية 

 املكرمة 
املدينة 
املجموععسيراملنورة 

12353032331سعودية
100000001مينية

300000003مصرية
000100001سورية

000000101موريتانية
16354033337املجموع

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

جدول 5/3/7

                الفرع 
املجموععسيراملدينة املنورة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة 

10000000010الرياض

000400004الدمام

000000000القصيم

100000001الباحة

005000005جازان

100000001جنران

000000033عسير

230003008مكة املكرمة

100000304املدينة املنورة

100000001حائل

000000000تبوك

000000000احلدود الشمالية

000000000اجلوف

000000000خارج اململكة

16354033337املجموع



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

جدول 5/4/7

                الفرع 
املجموععسيراملدينة املنورة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   اجلهة 

16254032335القضاء

010000102القاضي

16354033337املجموع

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

جدول 5/5/7

                الفرع 
املجموععسيراملدينة املنورة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   تصنيف القضية 

10210002116اعتراض على حكم

302000005طلب إعادة النظر

100000001طلب تعويضات

2124031215طول مدة اإلجراءات

16354033337املجموع

�ساد�سًا: ق�سايا الأحوال ال�سخ�سية:

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

جدول 5/1/8

                الفرع 
مكة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض   النوع 

املكرمة 
املدينة

املجموععسير املنورة 

11414003528ذكر

46871922309123أنثى

5712823223314151املجموع
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2. ح�سب اجلن�سية والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/2/8 

                الفرع 
مكة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض   اجلنسية 

املكرمة 
املدينة 
املجموععسيراملنورة 

449819223013127سعودية
030000115مينية

200000002مصرية
100000001سورية
100000001هندية

000200002سودانية
000100001فلسطينية

100000001أردنية
100000001باكستانية
000100001قطرية
200000103نيجيرية
100000001بلغارية

400000105غير محددة 
5712823223314151املجموع

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

جدول 5/3/8

                الفرع 
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة 

املكرمة
املدينة 
املجموععسيراملنورة 

41000000041الرياض
10022000023الدمام
100000001القصيم
000000000الباحة
2080000010جازان
100000001جنران
30000001417عسير

51200020019مكة املكرمة
00000033033املدينة املنورة

000000000حائل
100010002تبوك

000000000احلدود الشمالية
100010002اجلوف

100100002خارج اململكة
5712823223314151املجموع



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

جدول 5/4/8

            الفرع 
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض   اجلهة 

املكرمة
املدينة 
املجموععسيراملنورة 

215312219255زوج
020100104زوجة
242180113756طليق
100200216طليقة
201000003أبن 
101000103أب
201000216أخ
000000101جد

211000015أهل الزوجة
010000124والد الزوجة 

200000305أهل الزوج
100000001أخ الزوج 

110000002األسرة
5712823223314151املجموع

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

جدول 5/5/8

            الفرع 
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض   تصنيف القضية 

املكرمة
املدينة

املجموععسير املنورة 

11134114126نفقة
5207019630حضانة

224370012654حرمان من رؤية األوالد
9414103022طالق

300100105نزع والية
011000215حرمان من امليراث

500000207تعليق وهجر

عدم االعتراف بالزواج 
200000002ومطالبة بالطالق

5712823223314151املجموع
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�سابعًا: ق�سايا الأحوال املدنية:

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

جدول 5/1/9

                الفرع 
مكة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض   النوع 

املكرمة 
املدينة 
املجموععسيراملنورة 

33402316492003635044ذكر

353138121314931208أنثى

369336246133171566252املجموع

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

جدول 5/2/9

                    الفرع 
مكة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض   اجلنسية 

املجموععسيراملدينة املنورة املكرمة 

23399151161275سعودية
33643012352مينية

100101003مصرية
400000004سورية

200000002سودانية
200000002فلسطينية

100000102أردنية
100000001لبنانية

010000001صومالية
100000001بحرينية
100000001نيجيرية
110000002تشادية

200000002بريطانية
100000001أندونيسية

100000001بوركينافاسو
34091924481404625902غير محددة 

369336246133171566252املجموع



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

جدول 5/3/9

                الفرع 
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة 

املكرمة
املدينة 
املجموععسيراملنورة 

9670000000967الرياض
11300330000146الدمام
64000000064القصيم
200000002الباحة
217402461000004635جازان
700000007جنران
1960000000196عسير

11336000706162مكة املكرمة
310000015046املدينة املنورة

900000009حائل
500000005تبوك

800000008احلدود الشمالية
100010002اجلوف

300000003خارج اململكة
369336246133171566252املجموع

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

جدول 5/4/9

                الفرع 
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض   اجلهة 

املكرمة
املدينة 
املجموععسيراملنورة 

360224246111131426118األحوال املدنية
564020030386وزارة الداخلية

300000014زوج
020000002طليق
24000000024أخ

100000001ابن الزوج
7602011017أب

369336246133171566252املجموع



45

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

جدول 5/5/9

                الفرع 
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض   تصنيف القضية 

املكرمة
املدينة

املجموععسير املنورة 

57724391101212518طلب جنسية
3451251118131053524أوراق ثبوتية

1592900130174طلب استرداد اجلنسية
19022000023اعتراض على قرار 
110102005طلب إعادة نظر 

610100008طول مدة اإلجراءات 
369336246133171566252املجموع

ثامنًا: ق�سايا العنف �سد الطفل:

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

جدول 5/1/10

                الفرع 
مكة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض   النوع 

املكرمة 
املدينة 
املجموع عسيراملنورة 

42212017358ذكر
3910720827396أنثى

81128409346154املجموع

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

جدول 5/2/10

                الفرع 
مكة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض   اجلنسية 

املكرمة 
املدينة 
املجموع عسيراملنورة 

7186407265127سعودية
032001118مينية

000000202مصرية
200000103سورية

200000103سودانية
000001102فلسطينية
000000101أفغانية
100000001عراقية
000000101نيجيرية
010000001برماوية

500000005غير محددة 
81128409346154املجموع



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

جدول 5/3/10

                الفرع 
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض  املنطقة 

املكرمة
املدينة

املجموع عسير املنورة 

25000000025الرياض
500400009الدمام
000000000القصيم
200000002الباحة
10080000018جازان
100000001جنران
4000000610عسير

131100090033مكة املكرمة
111000034046املدينة املنورة

200000002حائل
400000004تبوك

200000002احلدود الشمالية
100000001اجلوف

100000001خارج اململكة
81128409346154املجموع

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

جدول 5/4/10

                الفرع 
املجموع عسيراملدينة املنورة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض  اجلهة 

6075405214106أب
200001407أم
200000002أخ

100000315زوجة أب 
5200013011األسرة

313000007عم
5200022112مدرسة 

100000001مركز تنمية السلوك 
100000001مستشفيات

100000001دار الرعاية  
000000101معلم 
81128409346154املجموع
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 5- ح�سب الت�سنيف والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/5/10

                الفرع 
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض   تصنيف القضية 

املكرمة
املدينة

املجموع عسير املنورة 

314220719469إساءة جسدية 
16000000016إساءة نفسية 
111001004إساءة جنسية 

12202015022حرمان من التعليم 
5240006118حرمان من األوراق الثبوتية 

201000014حرمان من األم
14300002019إهمال 

000000202زواج قاصرات
81128409346154املجموع

تا�سعًا: ق�سايا اأخــــرى:

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

جدول 5/1/11

                الفرع 
مكةاجلوف الدمام جازان جدة الرياض   النوع 

 املكرمة 
املدينة

املجموع عسير املنورة 

9713232748531208ذكر
4587151121098أنثى

142213042592631306املجموع

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

جدول 5/2/11

                الفرع 
مكة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض   اجلنسية 

املكرمة 
املدينة

املجموع عسير املنورة 

109102732572221233سعودية
9420000116مينية

6212001113مصرية
200201005سورية



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

510000107سودانية
110100003فلسطينية

010100002أردنية
000200002باكستانية
100000001أثيوبية

200000002صومالية
000100001عراقية

000000101موريتانية
000100001أمريكية
100000001أرتيرية
100000001مالية

100000102جزائرية
4200010815غير محددة 

142213042592631306املجموع

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

جدول5/3/11

                الفرع 
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة 

املكرمة
املدينة 
املجموع عسيراملنورة 

1040000000104الرياض
50041000046الدمام
200000002القصيم
100000001الباحة
50300000035جازان
000000000جنران
110000003142عسير

62100190037مكة املكرمة
10000026027املدينة املنورة

100010002حائل
100000001تبوك

300000003احلدود الشمالية
000030003اجلوف

200100003خارج اململكة
142213042592631306املجموع
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4. ق�سايا اأخرى ح�سب اجلهة املتظلم منها اأو اجلهة التي مت خماطبتها لإزالة اأ�سباب التظلم والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/4/11

                الفرع 
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض   اجلهة 

املكرمة
املدينة 
املجموع عسيراملنورة 

6151126341114135أخرى
544872091195أفراد

16765026143شركات أهلية
3151000414بنوك سعودية

100000001مكتب استقدام 
7403030118مستشفيات

142213042592631306املجموع

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

جدول 5/5/11

                الفرع 
مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   تصنيف القضية 

 املكرمة
املدينة

املجموع عسير املنورة 

565315236999طلب مساعدات مالية
347141123121699منازعات بني أفراد أو شركات
101300106مطالبة بتبني بعض املقترحات

23035101336تقدمي استشارات قانونية وشرعية
6042004016اعتراض على قرار 

8723012124طلب إعادة نظر
9132000116طلب تعويضات 
100002014أخطاء طبية 

410100006طول مدة اإلجراءات
142213042592631306املجموع
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زيارات الوفود 

اأوًل: زيارات الوفود للجمعية:

تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد :سفير النرويج1

السيد/ رولف ويلي هانسن 
سفير دولة النرويج يف اململكة 

السيد/اندرس جولبراندسن
القائم باألعمال 

السيدة/ خلود فوزي 
سكرتيرة تنفيذية بالسفارة 

امل�صتقبلون :

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

• التعري������ف باجلمعي������ة وأهدافه������ا ورؤيته������ا ورس������التها واختصاصاتها 	
ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.

• احلدي������ث عن دخول املرأة ملجلس الش������ورى ومتكينها من املش������اركة في 	
االنتخابات البلدية.

• ض������رورة فهم اآللي������ة القانونية ف������ي اململكة التي تعتمد على الش������ريعة 	
اإلسالمية .

• التأكي������د على أهمية تبادل وجهات النظر ح������ول األمور املتعلقة بحقوق 	
اإلنسان بشكل عام .

متت الزيارة يف مقر اجلمعية يف مدينة الريا�ض بتاريخ1436/1/26هـ 
املوافق2014/11/19م



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد :عدد من الشخصيات االجتماعية2

عدد من الشخصيات االجتماعية من القطيف وهم :
 املهندس/ عبد الشهيد السني

صاحب ومدير مكتب السني لالستشارات الهندسية
املهندس/ أحمد املرزوق
متقاعد من الهيئة امللكية

املهندس/ محمد آل ناصر
مدير إدارة املشاريع ببلدية محافظة القطيف سابقاً 

أ/ ماجد عبد العال
 رئيس جمعية أم احلمام اخليرية , أخصائي مناقصات يف أمانة 

املنطقة الشرقية سابقاً 
أ/ أحمد احلبيب

محاسب أول يف شركة الكهرباء سابقاً
د/ نبيل السادة

مدير مكتب نبيل للعقار واالستثمار
أ/ محمد العبد رب النبي

كبير مديري مزايا وخدمات املوظفني باخلطوط السعوديني سابقاً
أ/ عبد اإلله آل أنتيف 

وكيل مكتب الوطيد العقاري
أ/ عبد املنعم الكعيبي

رجل أعمال
أ/ محمد اخلياط

صاحب ومدير مؤسسة األلوان الذهبية 
أ/ توفيق احملفوظ

مالك ومدير مؤسسة الدروازة القدمية 
أ/ جعفر احلايك 
أ/ هاشم السادة

مدير إدارة شركة عبداهلل باقر اخلليفة 
أ/ عبد احلميد العبكري 

رجل أعمال
أ/ إبراهيم آل قو أحمد

رجل أعمال ) مكتب الوطيد لالستثمارات العقارية (
أ/ عبد اهلل آل شهاب

أمني املجلس البلدي بالقطيف سابقاً 
امل�صتقبلون :

د/ عبد اجلليل السيف ، أ/ جمعة الدوسري ، أ/ أحمد الشمري ،
 أ/ عبد اهلل رمضان 

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة :

• التعري������ف باجلمعي������ة وأهدافه������ا ورؤيته������ا ورس������التها واختصاصاتها 	
ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.

• احلديث عن نظام اجلمعية األساس������ي وآلية سير العمل فيها وعالقتها 	
باألجهزة احلكومية واجلهات ذات العالقة .

• توضيح  آلية اس������تقبال الش������كاوى واملالحظات ورصدها وكيفية تعامل 	
اجلمعية معها .

متت الزيارة يف مقر اجلمعية يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1436/1/24 هـ املوافق 
2014/11/17م 
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تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد :سفير استراليا3

السيد/ نيل هوكنز 
سفير دولة استراليا يف اململكة 

السيد/ديفيد نيتلفولد 
سكرتير ثاني ونائب القنصل 

السيدة/ سوسن غريس 
مسؤولة دول اخلليج والشرق األوسط بالسفارة 

امل�صتقبلون :

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

• التعري������ف باجلمعي������ة وأهدافه������ا ورؤيته������ا ورس������التها واختصاصاتها 	
ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.

• احلديث عن دخول املرأة ملجلس الش������ورى والس������ماح لها باملشاركة  في 	
االنتخابات البلدية.

• ض������رورة فهم اآللي������ة القانونية ف������ي اململكة التي تعتمد على الش������ريعة 	
اإلسالمية.

• مناقش������ة عقوبة اإلعدام واس������تنادها في اململكة على نصوص الشريعة 	
اإلسالمية.

• التطور الذي شهدته اململكة في مجال تنظيم أوضاع العمالة الوافدة .	
• التأكي������د على أهمية تبادل وجهات النظر ح������ول األمور املتعلقة بحقوق 	

اإلنسان بشكل عام .
متت الزيارة يف مقر اجلمعية يف مدينة الريا�ض بتاريخ1436/2/11هـ 

املوافق2014/12/3م

اأع�صاء الوفد :عضو هيئة التدريس بكلية احلقوق بجامعة طيبة4

د/ حنان الفولي
عضو هيئة التدريس بكلية احلقوق بجامعة طيبة، مشرفة نادي 

إنصاف، محامية ومستشارة قانونية
امل�صتقبلون :

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

• التعري������ف باجلمعي������ة وأهدافه������ا ورؤيته������ا ورس������التها واختصاصاتها 	
ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.

• التعريف بأهم الصكوك واالتفاقيات الدولية املعنية بحقوق اإلنس������ان و 	
مدى انسجامها مع األنظمة السعودية .

• حماية حقوق اإلنسان القانونية وفق ما نصت عليه الشريعة اإلسالمية.	
• كيفية مس������اهمة طالبات كلية القانون في نش������ر ثقافة حقوق اإلنس������ان 	

واعتماده������ن على إص������دارات اجلمعية كمرجع أساس������ي في املعلومات 
واإلحصائيات .

متت الزيارة يف مقر اجلمعية يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1436/2/12هـ 
املوافق2014/12/4م



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد :رئيس األندية الطالبية باجلامعة اإلسالمية 5

د/ خالد الشيخ
رئيس األندية الطالبية باجلامعة اإلسالمية 

امل�صتقبلون :

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

• التعري������ف باجلمعي������ة وأهدافه������ا ورؤيته������ا ورس������التها واختصاصاتها 	
ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية  .

• احلدي������ث ع������ن آلية تع������اون اجلمعية م������ع األندية الطالبي������ة باجلامعة 	
اإلسالمية لتوزيع املطبوعات وإصدارات اجلمعية . 

متت الزيارة يف مقر اجلمعية يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1436/2/12هـ 
املوافق2014/12/4م

اأع�صاء الوفد :رئيس املجلس التأديبي العسكري 6

د/ زهير عبد الرحمن 
رئيس املجلس التأديبي العسكري 

امل�صتقبلون :

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

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وآلية استقبال 	
الشكاوى.

• احلديث عن مدى انس������جام األنظمة الس������عودية م������ع اتفاقيات حقوق 	
اإلنسان .

• احلديث عن مهام أجهزة الشرطة وواجباتها ودورها في احملافظة على 	
حقوق األفراد .

• أهمية الشراكة املجتمعية من جانب أفراد املجتمع و العاملني في جهاز 	
الشرطة.

متت الزيارة يف مقر اجلمعية يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1436/2/26هـ 
املوافق2014/12/19م
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تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد :مدير إدارة احلماية من العنف 7

أ/ خالد شرف
مدير إدارة احلماية من العنف واإليذاء بصحة املدينة ومنسق الشؤون 

الصحية لدى اجلمعية
امل�صتقبلون :

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

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها وأهدافها واجلهود التي 	
تبذلها في معاجلة كافة القضايا .

• مناقشة آلية التعاون بني اجلهتني من أجل تسريع إجراءات املساعدة .	
• طرح قضي������ة حوادث املعلمات وحقوقهن وحقوق أس������رهن واملس������اندة 	

الواجب تقدميها لهن .
متت الزيارة يف مقر اجلمعية يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1436/2/26هـ 

املوافق2014/12/19م

اأع�صاء الوفد :االحتاد األمريكي للمحامني8

السيد/ ويليام كوليمان
رئيس االحتاد األمريكي للمحامني

السيد/ توماس مايكل 
عضو باالحتاد األمريكي للمحامني 

السيد/ بول جوزيف 
منسق وعضو باالحتاد األمريكي للمحامني 

د/ ماجد قاروب 
رئيس جمعية احملامني السعوديني

امل�صتقبلون :

د/ مفلح القحطاني ، أ/ خالد الفاخري ، أ/ أحمد احملمود ، 
د/ إبراهيم السليمان ، أ/ ثريا شيخ

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة :

• شرح موجز عن أنشطة اجلمعية ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.	
• اإلشارة للتقدم امللحوظ الذي شهدته اململكة في مجال حقوق اإلنسان.	
• التط������رق لدخول املرأة الس������عودية ف������ي مجلس الش������ورى ومتكينها من 	

املشاركة في االنتخابات البلدية.
•  االستفسار عن قضية املعتقل حميدان التركي ومعتقل غوانتنامو.	
• مت البحث إليجاد تعاون بني احتاد احملامني األمريكي واجلمعية.	
• إبداء وجهة النظر ف������ي بعض القضايا احلقوقية وبعض األمور املتعلقة 	

بحقوق اإلنس������ان والتأكي������د على اخللفيات الثقافية املختلفة للش������عوب 
وضرورة أخذها باالعتبار .

متت الزيارة يف مقر اجلمعية يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1436/3/13هـ املوافق 
2015/1/4م



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد :وفد من السفارة األمريكية9

املسئولني عن القسم السياسي بالسفارة األمريكية وهم :
السيد/ أندرو دييني

السيدة/ أميا لوماكس
السيد/ علي األشوح

امل�صتقبلون :

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

• التعري������ف باجلمعي������ة وأهدافه������ا ورؤيته������ا ورس������التها واختصاصاتها 	
ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.

• مناقش������ة موضوع إصدار اإلدارة األمريكية العديد من التقارير املتعلقة 	
بحقوق اإلنسان بشكل عام وباململكة بشكل خاص.

• التط������رق إلى أهمية أن تك������ون هذه التقارير محايدة وش������فافة تتضمن 	
اإليجابيات والسلبيات وتتجنب التعميم.

• تس������ليط الض������وء على التطور الذي ش������هدته اململكة ف������ي مجال تنظيم 	
أوضاع العمالة بشكل عام والعمالة املنزلية بشكل خاص.

• اإلط������الع عل������ى األنظمة التي ص������درت مؤخراً مثل نظ������ام احلماية من 	
اإليذاء ونظام حماية الطفل.

• تطرق احلديث لدخول املرأة السعودية في مجلس الشورى والسماح لها 	
باملشاركة في االنتخابات البلدية.

متت الزيارة يف مقر اجلمعية يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1436/3/20هـ املوافق 
2015/1/11م

اأع�صاء الوفد :سفير أملانيا 10

السيد/ بوريس روغه 
سفير دولة أملانيا  يف اململكة 

السيد/ إنقو شندل  
مستشار ورئيس قسم الترجمة بالسفارة األملانية 

د/ كولني نيبرت 
سكرتير أول الشؤون السياسية

امل�صتقبلون :

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

• التعري������ف باجلمعي������ة وأهدافه������ا ورؤيته������ا ورس������التها واختصاصاتها 	
ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.

• احلديث عن االنتقال الس������لس للس������لطة في اململكة مم������ا يعطي دعماً 	
ألوضاع حقوق اإلنسان .

• التط������رق لدخول املرأة الس������عودية في مجلس الش������ورى والس������ماح لها 	
باملشاركة في االنتخابات البلدية.

• التأكي������د على أهمية تبادل وجهات النظر ح������ول األمور املتعلقة بحقوق 	
اإلنسان بشكل عام .

متت الزيارة يف مقر اجلمعية يف مدينة الريا�ض بتاريخ1436/4/14هـ 
املوافق2015/2/3م
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تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد:وفد من البرملان األوروبي11

السيد/ آدم كوالخ
سفير االحتاد األوروبي يف اململكة

السيد/ افتيميوس كوستوبولس
نائب سفير االحتاد األوروبي

السيد/ أفضل خان 
عضو البرملان األوروبي
السيدة/ هانا فيركونني
عضوة البرملان األوروبي

السيدة/ جودث برغر
امل�صتقبلون:

د/ مفلح القحطاني ، د/ إبراهيم القعيد ، د/عبد اجلليل السيف
د/ إبراهيم السليمان ، د/ فيصل السميري ،  أ/ أحمد احملمود

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.	
• احلديث عن التقدم امللحوظ في مجال حقوق اإلنسان في اململكة.	
•  التطرق إلى املوضوعات التالية:	

• اختصاصات اجلمعية ودورها في املجتمع.	
• الوضع في س������وريا وموقف االحتاد األوروبي م������ن انتهاكات حقوق 	

اإلنسان فيه.
• موق������ف االحتاد األوروبي مما يحدث في اليم������ن وتأثير التدخالت 	

اخلارجية من بعض الدول.
• التطرق ملناقش������ة البرملان األوروبي مؤخ������راً لبعض التوصيات حول 	

اململكة بسبب حكم في قضية فردية .
• احلديث عن معاداة اإلس������الم في أوروبا واألس������باب التي أدت إلى 	

تنامي هذه الظاهرة.
• مناقشة عقوبة اجللد وأن أي حكم تصدره اململكة  تستند فيه على 	

النصوص الشرعية.
• أثنى الوفد الزائر على موقف ودعم اململكة لالجئني السوريني.	
• التأكيد على أهمية وجود تعاون مشترك بني االحتاد األوروبي ودول 	

اخلليج ليكون هناك نظرة حيادية وشاملة عن حقوق اإلنسان.
متت الزيارة يف مقر اجلمعية يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1436/4/26هـ املوافق 

2015/2/15م



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد :سفير كندا 12

السيد/ توماس مكدونالد
سفير دولة كندا يف اململكة

السيدة/ علياء مواني 
مستشارة بالسفارة الكندية

القنصل/ نانسي جوي
السيد/ محمود عبد السيد

مسؤول املعلومات واالتصال بالسفارة
امل�صتقبلون :

د/ صالح اخلثالن ، أ/ أحمد احملمود 
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة :

• التعريف بأنشطة اجلمعية ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.	
• شرح آليات العمل في اجلمعية ونوعية القضايا التي تتلقاها.	
• احلديث عن ما تقدمه اجلمعية من مساعدة للمتظلمني.	
• تط������رق احلديث إل������ى القضايا املتعلق������ة ببعض األش������خاص الكنديني 	

املقيمني باململكة العربية السعودية.
• احلدي������ث ع������ن دور اجلمعي������ة في معاجل������ة قضايا الس������جناء األمنيني 	

واحملافظة على حقوقهم.
• أشاد الس������فير بالتقدم امللحوظ في مجال حقوق اإلنسان كما أكد على 	

أهمية تبادل وجهات النظر حول األمور املتعلقة بحقوق اإلنسان.
متت الزيارة يف مقر اجلمعية يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1436/4/30هـ املوافق 

2015/2/19 م 

اأع�صاء الوفد :وفد من فرع وزارة الشؤون االجتماعية13

أ/ عبد احلكيم الشهراني 
مدير عام فرع الوزارة مبنطقة عسير

أ/ سعيد املنيع 
مدير وحدة احلماية االجتماعية

أ/ خالد آل هداف 
مدير دار الرعاية االجتماعية

أ/ علي األسمري 
مدير مكتب املتابعة االجتماعية

امل�صتقبلون :

د/ علي الشعبي ، الشيخ/ محمد آل دباش ، أ/ عبد اهلل العواد ،
 أ/ بندر آل غامن 

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة :

• مناقش������ة آلية التعاون و التنسيق بني فرع اجلمعية وفرع وزارة الشؤون 	
االجتماعية في مجال نشر ثقافة حقوق اإلنسان .

• ش������كر املشرف على فرع اجلمعية سعادة مدير عام الشئون االجتماعية 	
باملنطق������ة على الزي������ارة والتواصل مع مؤسس������ات املجتمع املدني ومنها 

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان.
متت الزيارة يف مقر اجلمعية يف منطقة ع�شري بتاريخ 1436/5/26هـ املوافق 

2015/3/29 م
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تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد :منسق إدارة التعليم14

أ/ناشي احلربي
مشرف تربوي و املسؤول عن التنسيق مع اجلمعية 

امل�صتقبلون :

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

• مناقشة آليات نش������ر ثقافة حقوق اإلنسان في املدارس من خالل تلقي 	
ط������الب /�ات املدارس مبادئ حقوق اإلنس������ان بقيام مث������ل هذا التعاون 

واملشاركة وعدم التمييز واحترام اآلخر والعمل بروح إيجابية.
• تفعيل احلملة احلقوقية التي تنظمها فرع اجلمعية مع اإلدارات األخرى.	
• مناقشة دور املنسق واملهمات املنوطة به.	
• مناقشة بعض القضايا املشتركة بني اجلانبني.	

متت الزيارة يف مقر اجلمعية يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1436/5/27هـ 
املوافق 2015/3/30 م

اأع�صاء الوفد :وفد من السفارة الكندية15

السيدة / كوليني مابيندير
نائبة مدير شؤون دول اخلليج

السيدة / علياء مواني
مستشارة بالسفارة الكندية
السيد / محمود عبدالسيد

مسؤول املعلومات واإلتصال بالسفارة
املستقبلون :

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

• التعريف بأنشطة اجلمعية ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.	
• شرح آليات العمل في اجلمعية ونوعية القضايا التي تتلقاها وما تقدمه 	

اجلمعية من مساعدة للمتظلمني .
• ضرورة فهم الدول الغربية لآللية القانونية في اململكة والتي تعتمد على 	

أحكام الشريعة اإلسالمية .
• احلديث عن زواج القاصرات في ظل وجود نظام حماية الطفل .	

متت الزيارة يف مقر اجلمعية يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1436/6/9هـ املوافق 
2015/3/29م



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد :مدرسة الهجرة املتوسطة16

أ/ إبراهيم الثقفي
أ/ عبد الرزاق الزايدي 

أ/ محمد املالكي
عدد من الطالب ذوي اإلعاقة السمعية 

امل�صتقبلون :

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

• يتهــــا و رســــالتها و اختصاصاتهــــا 	 هدافهــــا و رؤ التعريــــف باجلمعيــــة و أ
ومساهمتها يف نشر الثقافة احلقوقية. 

• تقدمي عرض مرئي حول اجلمعية .	
• اإلجابة على أس������ئلة الضيوف و توزيع إصدارات و مطبوعات اجلمعية 	

احلقوقية.
متت الزيارة يف مقر اجلمعية يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1436/7/1هـ املوافق 

2015/4/20 م

اأع�صاء الوفد :القنصل األندونيسي17

السيد/ محب الدين محمد طائب
القنصل األندونيسي

امل�صتقبلون :

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

• تقدمي ش������رح موجز عن أنش������طة اجلمعية ومساهمتها في نشر الثقافة 	
احلقوقية.

• احلديث عن موضوع العمالة األندونيس������ية ف������ي اململكة والعقبات التي 	
حت������ول دون عودته������ا واحلاجة لفه������م أفضل آللية العم������ل القانوني في 

اململكة .
• قدم القنصل الش������كر اجلزيل لس������عادة رئيس اجلمعية إلتاحة الفرصة 	

إلستقبالهم.
املوافق  ـــ  1436/7/7ه بتاريخ  الريا�ض  مدينة  يف  اجلمعية  مقر  يف  الزيارة  متت 

2015/4/26 م
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اأع�صاء الوفد:إدارة املرور مبنطقة املدينة املنورة18

العقيد/ عمر النزاوي
مدير شعبة السالمة املرورية والناطق اإلعالمي بإدارة مرور منطقة 

املدينة املنورة
امل�صتقبلون:

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

• ترشيح منسق لفرع اجلمعية  يعمل على تسهيل االجراءات  خاصة في 	
القضايا العاجلة.

• إيجاد آلية مشتركة للتنسيق والتعاون حول ملتقى )املخدرات واحلوادث 	
املرورية وانتهاك حق احلياة( واحلملة املصاحبة له وذلك من خالل :

• التعريف بامللتقى واحلملة واجلهات املشاركة.	
• االستفادة من خبرات اجلهات املعنية.	
• تزويد اجلمعية بإحصائيات متعلقة باحلملة.	
• مناقشة أي أفكار أو مبادرات جديدة.	
• استعداد إدارة املرور للتعاون املشترك.	

التو�صيات:

• تزويد اجلمعية بأية إحصائيات حول احلوادث املروية وما يتعلق بها  و 	
أيضاً باحلمالت التي تنظمها إدارة املرور.

• شمول املرأة واألطفال في احلملة حيث السالمة املرورية ال تتعلق فقط 	
بقائد املركبة.

• مت ش������كر العقيد عل������ى حضوره وإثرائه لالجتم������اع كما مت تقدمي هدية 	
لسعادته وبعض إصدارات اجلمعية.

1436/7/11هـــ  بتاريخ  املنورة  املدينة  منطقة  يف  اجلمعية  مقر  يف  الزيارة  متت 
املوافق 2015/4/30م

اأع�صاء الوفد:املفوضية السامية حلقوق اإلنسان19

السيد/ فريد حمدان 
منسق مشروع التعاون الفني باملفوضية السامية حلقوق اإلنسان 

بالرياض
السيد/ رينو ديتال

 املمثل اإلقليمي باإلنابة للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان مبنطقة 
الشرق األوسط

امل�صتقبلون:

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

• التعريف بأنشطة اجلمعية ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.	
• بحث س������بل التعاون بني املفوضية واجلمعي������ة في مجال تأهيل وتدريب 	

العاملني في مجال حقوق اإلنسان.
• بحث وسائل االستفادة من مذكرة التفاهم املوقعة بني املفوضية السامية 	

وهيئة حقوق اإلنسان في اململكة.
املوافق  ـــ  1436/8/8ه بتاريخ  الريا�ض  مدينة  يف  اجلمعية  مقر  يف  الزيارة  متت 

2015/5/26 م



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأع�صاء الوفد:مدير جمعية التنمية االجتماعية20

د/ بهجت جنيد
مدير جمعية التنمية االجتماعية

امل�صتقبلون:

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

• التعريف بأنشطة اجلمعية ومساهمتها في نشر الثقافة احلقوقية.	
• االتفاق على توقيع مذكرة تعاون .	
• االتفاق على تنظي������م احلمالت وامللتقيات وورش العمل التي تهدف إلى 	

إشاعة مبدأ احلوار والنقاش مع الشرائح املستهدفة .
• تبادل اخلبرات واملعلومات بني الطرفني فيما يخدم التنمية.	
• التبادل الدوري لكل ما يصدر عن الطرفني من أعمال عملية وفكرية وثقافية.	

متــت الزيــارة يف مقر اجلمعيــة يف منطقة املدينــة املنورة بتاريــخ 1436/8/17هـ 
املوافق 2015/6/4 م

اأع�صاء الوفد:فريق من قوات أمن املنشآت21

العقيد الركن/ سليمان الصقية
قائد مركز تدريب قوات أمن املنشآت

أ/ماجد العنزي
مدير البرامج التدريبية مبركز تدريب قوات أمن املنشآت

أ/ ماجد الغامدي
أ/ حامت العتيبي 
أ/ عيسى احلربي
أ/ علي آل حماد 

أ/ خالد القحطاني
أ/محمد النفيعي
أ/ سعيد القرشي

أ/ محفوظ الزهراني
أ/ هشام السليماني

أ/ عبد اإلله الدلبجي
أ/فواز اخلامش
أ/خالد الغامدي

أ/سالم احلمراني
أ/ماجد الشريف

أ/بدر العجمي
أ/عبد العزيز الضويحي 

امل�صتقبلون:

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

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• شرح دور اجلمعية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان.	
• ش������رح وس������ائل تلقي الش������كاوى وطرق معاجلتها ومتابعتها مع اجلهات 	

املختصة.
• مت طرح األسئلة ومتت اإلجابة عليها.	
• تزويد الوفد مبجموعة  من إصدارات اجلمعية و مطبوعاتها احلقوقية.	
• شكر الوفد اجلمعية على حسن االستقبال.	

متت الزيارة يف مقر اجلمعية يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1436/10/16هـ املوافق 
2015/8/12م
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اأع�صاء الوفد:جمعية العطاء النسائية اخليرية مبحافظة القطيف22

أ/ زينب آل ماجد
املدير التنفيذي جلمعية العطاء

أ/ خاتون العوامي
نائبة رئيسة جلنة التنمية األسرية

أ/ نازك اخلنيزي 
رئيس فريق األمان األسري 

أ/ ابتسام اخلواجة 
مستشارة تربوية واجتماعية

د/ أشواق السنان
عضو فريق األمان األسري

د/ داليا آل سيف
أخصائية  طب شرعي مبركز الطب الشرعي بالشؤون الصحية وعضو 

فريق األمان األسري
أ/ زهرة املشور

أخصائية  اجتماعية وعضو فريق األمان األسري
أ/ سناء احلداد 

أخصائية  اجتماعية و عضو فريق األمان األسري
أ/ فاطمة الفرج

عضو فريق األمان األسري
أ/ هاجر آل درويش

سكرتارية وعضو فريق األمان األسري
امل�صتقبلون:

أ/ جمعة الدوسري ، أ/ فاطمة اخلرداوي ، أ/ سارة املنصور
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• شرح دور اجلمعية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان.	
• التعريف بجمعية العطاء النسائية  وأهدافها.	
• ش������رح وس������ائل تلقي الش������كاوى وطرق معاجلتها ومتابعتها مع اجلهات 	

املختصة.
• تزويد الوفد مبجموعة من إصدارات اجلمعية و مطبوعاتها احلقوقية.	
• تزويد فرع اجلمعية مبجموعة من إصدارات جمعية العطاء النس������ائية 	

اخليرية.
• شكر الوفد اجلمعية على حسن االستقبال.	

متت الزيارة يف مقر اجلمعية يف املنطقة ال�شــرقية بتاريخ 1436/11/7هـ املوافق 
2015/8/7 م

 

 



تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اجتماع فرع مؤسسة املدينة املنورة اخليرية 23
“لتوقيع اتفاقية تعاون بني الطرفني “

اأع�صاء الوفد:

د/ محمد ناصر
أمني مؤسسة املدينة املنورة اخليرية لتنمية املجتمع  

د/ بهجت جنيد 
عضو مؤسسة املدينة املنورة اخليرية لتنمية املجتمع 

امل�صتقبلون:

أ / شرف القرايف  ، أ/ عبد املجيد األمني  ، أ/ عبد اهلل حمزة ،
 أ /ناشي احلربي  

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية ونظامها واختصاصاتها وآلية عملها .	
• التعري������ف بجمعية مؤسس������ة املدينة املن������ورة لتنمية املجتم������ع وأهدافها 	

وطبيعة عملها .
• مت إط������الع احلاضرين على مضم������ون االتفاقية التي ش������ملت مجاالت 	

التعاون التالية :
• الدراسات والبحوث والتدريب والتأهيل .	
• تنظيــــم احلمــــالت وامللتقيات و ورش العمل  التي تســــاهم يف نشــــر 	

الوعــــي احلقوقي، ومبدأ احلوار والنقاش مع الشــــرائح املســــتهدفة 
بصفة عامة، وشريحة الشباب بصفة خاصة للتعرف على مشكالتهم 

واحتياجاتهم يف املجتمع و إشراكهم يف وضع احللول. 
• مت تبادل املعلومات واخلبرات فيما يحقق أهداف الطرفني.	
• االتفــــاق على التبادل الدوري لكل ما يصدر عن الطرفني من أعمال 	

عملية و فكرية وثقافية. 
متت الزيارة يف مقر اجلمعية يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1436/12/21هـ 

املوافق 2015/11/3م

اأع�صاء الوفد:رئيس مندوبية االحتاد األوربي يف اململكة24

السفير/ آدم كوالخ 
رئيس مندوبية االحتاد األوروبي يف اململكة

السيدة / لوسيا مانريكي
مسؤولة الشؤون السياسية وحقوق اإلنسان باملندوبية

امل�صتقبلون:

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

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

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

الفردية اخلاصة.
• تطرق احلديث إلى قيام اململكة باس������تضافة ماليني الالجئني السوريني 	

وتصحيح أوضاع مئات اآلالف من الوافدين اليمنيني.
• احلدي������ث عن تعامل الدول األوروبية مع الالجئني الس������وريني وما ترتب 	

على ذلك من إشكاليات سياسية وحقوقية.
• مت التط������رق إلى اجلوان������ب احلقوقية لتصرفات احلكومة اإلس������رائيلية فيما 	

يتعلق بهدم منازل بعض األسرى واالعتداءات املتكررة على املسجد األقصى.
متت الزيارة يف مقر اجلمعية يف مدينة الريا�ض  بتاريخ 1436/12/22هـ املوافق 

2015/10/5م
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اأع�صاء الوفد:زيارة الوفد البريطاني25

السيدة / هايدي منشال 
مديرة إدارة احملللني بوزارة اخلارجية البريطانية 

السيدة / نيكوالس التون 
نائب رئيس إدارة اخلليج بوزارة اخلارجية البريطانية 

السيدة / نيكوال وودجت 
مستشارة السفير 

امل�صتقبلون:

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

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• شرح دور اجلمعية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان.	
• تطرق احلديث لقيام اجلمعية مبراقبة االنتخابات البلدية وفق املعايير 	

املتعارف عليها دولياً .
• مناقشة إزدواجية املعايير التي تتبعها بعض الدول الغربية. 	
• إيضاح س������وء فهم بعض الدول لعقوبة اإلعدام في اململكة القائمة على 	

األحكام الش������رعية اإلس������المية و أن الدولة تس������عى مع أولياء الدم في 
قضايا اإلعدام لتقدمي العفو على تنفيذ العقوبة. 

• التأكي������د على منهج اململك������ة القائم على الوس������طية واالهتمام بقضايا 	
حقوق اإلنسان.

متت الزيارة يف مقر اجلمعية يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1436/12/23هـ املوافق 
2015/10/6 م
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اأ ( زيارات اجلمعية مل�سوؤويل اجلهات احلكومية:

تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد:محافظ األحساء1

د/ عبد اجلليل السيف ، أ/ جمعة الدوسري ، أ/ جعفر الشايب ، أ/ محمد 
اجلبران ، أ/ أحمد الشمري

امل�صتقبلون:

األمير/ بدر بن محمد بن جلوي آل سعود   
محافظ األحساء 

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• تق������دمي عرض مفص������ل عن مه������ام وأعمال اجلمعية ونش������اطاتها ورس������التها 	
احلقوقية و آلية عملها.

• قدم الوفد لسمو األمير تقارير ومطبوعات اجلمعية وإصداراتها احلقوقية. 	
• أشاد سمو األمير بالدور الذي تقدمه اجلمعية  في تعزيز ودعم مفهوم حقوق 	

اإلنسان وفق ما جاءت به الشريعة اإلسالمية.
متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1436/1/2هـ املوافق 2014/10/26م



69

تفاصيل الزيارةاجلهةم

خادم احلرمني الشريفني2
امللك سلمان بن عبد العزيز
آل سعود - حفظه اهلل -

اأع�صاء الوفد:

د/ بندر العيبان 
رئيس هيئة حقوق اإلنسان

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان:

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

د/ محمد الفاضل ، د/ أحمد بن سيف الدين ، د/ حمد املاجد ، د/ عبد اجلليل 
السيف,  د/ طارش الشمري ، د/ إبراهيم السليمان ، أ/ سليمان الزايدي ، د/ 

علي الشعبي, د/ نورة العجالن ، د/ نورة اليوسف ، د/ وفاء محمود ، د/ بهيجة 
بهاء

أ/ ثريا عابد ، د/ سهيلة زين العابدين ، أ/ شرف القرايف ، د/ لبنى األنصاري
أ/ نورة اجلميح

عدداً من كبار املسئولني واملهتمني واملهتمات بحقوق اإلنسان يف القطاعني 
احلكومي واألهلي

امل�صتقبلون:

خادم احلرمني الشريفني امللك/ سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه 
اهلل -

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• وجدته 	 ملا  والتقدير  الشكر  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  وفد  قدم 
ولي  وولي  عهده  ولي  وسمو  الكرمي  مقامه  من  ومساندة  دعم  من  اجلمعية 

العهد لقضايا حقوق اإلنسان.
• التأكيد على أن مبدأ احملاسبة وااللتزام بإتباع األنظمة والتعليمات ولد شعوراً 	

لدى اجلميع بأهمية احترام احلقوق ووجوب الوفاء بها.
• احلديث عن تفاعل خادم احلرمني الشريفني شخصياً مع قضايا املواطنني 	

على املستوى احمللي  وعلى املستوى اخلارجي.
• اإلنسان 	 حقوق  حفظ  إلى  أدى  اإلسالمية  الشريعة  ألحكام  الدولة  تطبيق 

وحمايتها.
• التأكيد على أن  احلكم في البالد أساس العدل والشورى واملساواة.	
• التأكيد على استقالل السلطة القضائية مبا يكفل حتقيق العدالة  وضمان 	

حق التقاضي جلميع املواطنني واملقيمني.
• احلديث عن تعاون اململكة في إطار عضويتها في مجلس حقوق اإلنسان في 	

األمم املتحدة في كل ما من شأنه حماية حقوق اإلنسان.
• التأكيد على أهمية دور األسرة في التربية على قيم حقوق اإلنسان و اإلشادة 	

بجهود املرأة السعودية في هذا املجال.
متت الزيارة يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1436/8/2 هـ املوافق 2015/5/20 م



ب( زيارات اجلمعية امليدانية

تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :السجن العام مبحافظة األحساء 1

د/ عبداجلليل السيف ، أ/ جمعة الدوسري ، أ/ جعفر الشايب ، أ/ محمد 
اجلبران ، أ/ أحمد الشمري

امل�صتقبلون:

العميد/ جاسر العتيبي
مدير السجن

النقيب/ عبداإلله اجلوهر
أخصائي تغذية 

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة:

• مقابلة السجناء واالستماع إلى مالحظاتهم .	
• التأكد من أن إجراءات القبض والتحقيق واإلحالة للمحاكم سليمة.	
• الوجبات 	 بشأن  مالحظات  من  السجناء  أبداه  فيما  التغذية  أخصائي  مناقشة 

الغذائية والوقوف على عملية جتهيزها.
• التأكد من توفر األدوية للسجناء.	
• ضعف الطاقة اإلستيعابية للسجن.	

التو�صيات التي ت�صمنتها الزيارة:

• ضرورة  بناء السجن اجلديد على األرض املخصصة له حلل اإلشكاليات التي مت 	
رصدها بخصوص املبنى. 

متت الزيارة يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 1436/1/2هـ املوافق 2014/10/26م

اأع�صاء الوفد :محافظة خميس مشيط2

د/ علي الشعبي ، د/ منصور القحطاني ، أ/ ظافر العابسي ، أ/ بندر آل غامن 
امل�صتقبلون:

أ/ سعيد بن مشيط 
محافظ خميس مشيط

أ/ فيصل الشتري
وكيل محافظ خميس مشيط 

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• مناقشة أسباب الزيارة حول ما ورد من شكاوى وتذمر من ساكني تلك املنطقة.	
• حسب إفادة احملافظ فإن البلدية غير قائمة مبهامها بالشكل املطلوب.	
• أشاد احملافظ بأن سكان املنطقة املتضررين ليس لديهم أي مستندات شرعية 	

تثبت متلكهم لتلك األراضي. 
• والتحقيق معهم 	 واستدعائهم  املواطنني مسبقاً  آلية واضحة إلبالغ  عدم وجود 

قبل اإلزالة.
التو�شيات التي ت�شمنتها الزيارة :

• االجتماع مع سعادة وكيل األمارة ملناقشة  اخلطاب املرسل من اجلمعية.	
• مخاطبة رئاسة اجلمعية مقام سمو أمير املنطقة حول خطابهم املرسل من عام 	

1432 ه�. 
متت الزيارة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1436/1/6هـ املوافق 2014/10/30م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :مركز الرعاية األولية 3

أ/ سليمان الزايدي ، العميد/ م توفيق جوهرجي، أ/عبداهلل اخلضراوي 
امل�صتقبلون:

عدد من املنسوبني واملسؤلني يف مركز الرعاية األولية
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة:

الإيجابيات:

• النظافة العامة جيدة.	
• حرص العاملني في املركز على التطوير حسب اإلمكانيات املتاحة.	

ال�صلبيات :

• موقع مبنى املستوصف ال يتناسب مع مواصفات املراكز الصحية وذلك لألسباب التالية:	
• يقع في شارع جانبي ضيق.	
• مساحة املصعد صغيرة حيث أنها ال تسع إال كرسي متحرك واحد فقط.	
• مساحة السلم ضيقة مما يصعب استخدامه.	
• انتشار 	 إلى  أدى  املمرات مما  أسقف  في  الصحي  التصريف  أنابيب  وجود 

الروائح الكريهة.
• تضجر العاملني و املرضى من سوء بيئة املركز.	
• عدم وجود طبيبة أسنان.	
• عدم تواجد مدير املستوصف وقت الزيارة.	
• عدم توفر اللقاحات الطبية اخلاصة بالعمر 12 شهراً و 18 شهراً.	
• جهاز حتميض األشعة قدمي جداً مما يؤثر على جودة النتائج.	
• غرفة التعقيم تفتقد إلى أساسيات ومقومات التعقيم.	

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ1436/1/24هـ املوافق 2014/11/17م

اأع�صاء الوفد :هيئة التحقيق واإلدعاء العام 4

أ/ سليمان الزايدي ، العميد/ م توفيق جوهرجي، أ/ عبداهلل اخلضراوي 
امل�صتقبلون:

أ/ عبدالوهاب املنصور 
رئيس هيئة التحقيق واإلدعاء العام

أ/ يوسف التومي 
نائب رئيس الهيئة
أ/ حسني الشريف

رئيس دائرة الرقابة على السجون
أ/ إبراهيم الفقي 

مستشار رئيس الفرع 
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة:

• الواردة 	 والشكاوى  السلبيات  ومناقشة  واجلمعية  الهيئة  بني  التعاون  آلية  إيجاد 
للجمعية.

• النقاش عن وضع السجناء واملوقوفني وتكدس السجون.	
• تأخر الردود على بعض خطابات اجلمعية.	
• التأكيد على أن  النظافة والتغذية يف السجون مسؤولية جهات التوقيف والهيئة.	

التو�صيات التي ت�صمنتها الزيارة:

• ضرورة تهيئة مدخل خاص للمتهمني واملوقوفني من دور التوقيف إلى مقر الهيئة.	
• زيادة عدد احملققني ليتناسب مع أعداد املتهمني املتزايد.	
• تكثيف الرقابة على دور التوقيف يف أقسام الشرط.	
• تسريع إجراءات إطالق السراح ملن انتهت محكوميتهم.	

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة  بتاريخ1436/1/24هـ املوافق 2014/11/17م

 



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :مستشفى امللك عبدالعزيز التخصصي5

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

امل�صتقبلون:

د/ احلميدي الشرعان 
مدير مستشفى التخصصي باجلوف

د/ فايز الرويلي 
املدير الطبي باملستشفى 

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة:

• مبنى املستشفى حكومي وسعته 300 سرير كما يتضح أن العيادات املفعلة 25 	
عيادة.

• يوجد باملستشفى قسم خاص لألشعة و قسم للمختبر.	
• يتوفر مطبخ حتت إدارة قسم التغذية في املستشفى.	
•  يتوفر لألطباء وحدات سكنية علماً بأنها حتت اإلنشاء وبإشراف املديرية العامة 	

للشؤون الصحية.
التو�صيات التي ت�صمنتها الزيارة:

• تفعيل كامل العيادات التي لم تفعل واستكمال كامل التخصصات املطلوبة.	
• استقطاب األطباء واالستشاريني واألخصائيني ممن لديهم خبرة مع حتفيزهم 	

مادياَ لضمان استمراريتهم.
• ضرورة زيادة عدد الفنيني واملمرضني املختصني واملؤهلني تأهياًل كاماًل.	
• فيه 	 ملا  األخرى  املستشفيات  بني  املرضى  إجراءات حتويل  تسهيل  على  العمل 

مصلحة للمريض وسرعة عالجه.
متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1436/2/2هـ املوافق 2014/11/25م

اأع�صاء الوفد :إدارة التربية والتعليم 6

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

امل�صتقبلون:

أ/ مطر الزهراني
مدير عام التربية والتعليم

أ/ فيصل الشالل
مدير العالقات العامة

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة:

• تفهم مدير عام إدارة التربية والتعليم والرغبة في العمل لتطوير العملية التعليمية 	
في املدارس.

• يوجد في إدارة التربية والتعليم جلنة تهتم بحقوق الطالب والطالبات.	
التو�صيات التي ت�صمنتها الزيارة:

• اس������تمرار فرع اجلمعي������ة بزيارة مدارس املنطقة على ض������وء خطة فرع اجلمعية 	
للزيارات التثقيفية والتوعوية.

• العمل على إنشاء مباني حكومي وذلك لسوء وضع املباني املستأجرة.	
• تأهيل املعلمني تأهياًل متميزاً لتأدية رسالة التربية والتعليم على أكمل وجه.	
• على 	 لتحفيزهم  بالدراسة  املنتظمني  للطالب  تشجيعية  حوافز  توفير  ضرورة 

استمرارية احلضور.
متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1436/2/2هـ املوافق 2014/11/25م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :محافظة بيشة7

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

امل�صتقبلون:

أ/ سلطان شكبان 
وكيل محافظة بيشة
أ/ عبد اهلل جوزان

مدير مكتب احملافظ 
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة:

• استعرض املشرف بعض املالحظات والشكاوي التي ترد للجمعية من احملافظة 	
والتأخر في الردود عند استفسار اجلمعية كما نوه وكيل احملافظ أن هذه مشكلة 

يعانون منها مع بعض اإلدارات احلكومية.
• تزويد احملافظ بنسخ من مطبوعات ونشرات اجلمعية.	

التو�صيات التي ت�صمنتها الزيارة:

• العمل على تنفيذ توصيات اجلمعية لكثرة ما تعانيه املنطقة من حوادث الطرق 	
مثل:
• طلب ازدواجية بعض الطرق التي تربط بني احملافظة بعدة محافظات وقرى.	
• الرفع ملقام وزارة الداخلية أو اجلهة املختصة بسبب وجود مشاكل أمنية على 	

بعض الطرق وعدم توفر مراكز ودوريات أمنية فيها.
• مناقشة مدراء اإلدارات املعنيني لتالفي التقصير والتأخير.	

متت الزيارة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1436/2/11هـ املوافق 2014/12/4م

اأع�صاء الوفد :دائرة التحقيق واإلدعاء العام8

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

امل�صتقبلون:

أ/ عامر السلولي 
رئيس دائرة التحقيق واإلدعاء العام 

أ/ علي السلولي 
مدير التحقيق

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التأخير في طلب اإلفادة والردود على اخلطابات التي ترفع لهم من قبل اجلمعية.	
• أشاد الرئيس بأن عدد احملققني كافي وال يوجد نقص ويقومون بتغطية العمل 	

كاماًل  كما الحظ الوفد أن هناك تسيب وتسرب للموظفني داخل الدائرة.
• بعض منسوبي الشرط ينقصهم اخلبرة والتدريب .	

التو�صيات التي ت�صمنتها الزيارة:

• إقامة دورات تدريبية أو ورش عمل ملنسوبي الشرط لسالمة اإلجراءات النظامية. 	
متت الزيارة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1436/2/11هـ املوافق 2014/12/4م

 



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :مستشفى امللك عبد اهلل 9

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

امل�صتقبلون:

د/ معتق السرحاني 
املشرف العام على املستشفى 

أ/ إبراهيم الشهراني  
مدير مكتب املشرف العام على املستشفى 

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة:

• بحث الشكاوى الواردة للجمعية .	
• النقص احلاد في املستشفى من كوادر التمريض ومت رفع ذلك للجهات املختصة.	

متت الزيارة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1436/2/11هـ املوافق 2014/12/4م

مجموعة بن الدن السعودية10
والتي تعمل يف مطار بيشة 

اأع�صاء الوفد :

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

امل�صتقبلون:

أ/ علي الشهراني
مدير املطار 

أ/ عبد اهلل الشهراني  
مدير موقع شركة بن الدن السعودية 

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة:

• تذمر العاملني من شركة بن الدن املشغلة للمطار من الفصل التعسفي واخلصم 	
من الرواتب.

• استدعاء أصحاب الشكوى واالجتماع بهم لالستماع لهم حيث أفادوا بأن احلد 	
األدنى للراتب 3000 ريال وهم يستلمون أقل بكثير من هذا احلد.

• عدم تسليم العاملني صورة من العقود اخلاصة بهم أو اطالعهم على حقوقهم.	
• تقوم الشركة باملماطلة والتسويف عند مطالبة العامل بإجازته السنوية و عند 	

املوافقة ال يصرف له مستحقات مالية خالل اإلجازة.
متت الزيارة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1436/2/11هـ املوافق 2014/12/4م

اأع�صاء الوفد :سجن محافظة بيشة العام 11

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

امل�صتقبلون:

الرقيب/ مزهي احلارثي
ضابط اخلفر 

عدد من أفراد حراسة السجن
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة:

• وعلى 	 السجناء  على  يشكل خطراً  األطعمة مما  أواني  بنظافة  االهتمام   عدم 
صحتهم.

• عدم نظافة العنابر وسوء دورات املياه.	
• فقدان السجناء لبعض ممتلكاتهم اخلاصة من صندوق األمانات.	

متت الزيارة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1436/2/11هـ املوافق 2014/12/4م



75

تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :جمعية األطفال املعاقني12

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفهيقي ، أ/ عمر املنديل
امل�صتقبلون:

أ/ عبداهلل أنور الفراج 
مدير جمعية املعاقني باجلوف

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• التجهيزات باملركز جيدة مع توفر العديد من التخصصات.	
• توفر العالج الطبي الذي يستفيد منه املعاقني بكافة املراكز.	
• توفر برامج تعليمية وتأهيلية لاللتحاق باملدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.	
• يوجد برامج صحية وعالج طبيعي.	
• توفر جميع املستلزمات اخلاصة باملعاقني باملركز.	

التو�صيات :

• سرعة إنشاء مبنى متكامل جلمعية املعاقني باجلوف.	
• املقدمة 	 “من اخلبرات  التربية  “تخصص  استمرار استفادة طالبات اجلامعات 

واملفيدة لدى جمعية املعاقني.
متت الزيارة يف حمافظة �شكاكا بتاريخ 1436/2/16هـ املوافق 2014/12/9 م

اأع�صاء الوفد:مركز التأهيل الشامل13

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفهيقي ، أ/ عمر املنديل 
امل�صتقبلون:

أ/ عبداحلميد العنزي
مدير فرع التأهيل الشامل

أ/ سلطان السالمة 
منسق احلفل وباحث اجتماعي

الهدف من الزيارة:

نشر الثقافة احلقوقية وتوعية كافة شرائح املجتمع بها.
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة:

• اإلطالع على التجهيزات اإلسعافية والطبية لنزالء املركز.	
• حضور احلفل املعد مبناسبة اليوم العاملي للمعاقني.	
• مشاركة املعاقني فرحتهم باحلفل وتوزيع اجلوائز عليهم.	
• توزيع ُكتيبات و مطويات على احلضور وخاصة تلك التي تتضمن حقوق املعاق.	

متت الزيارة يف حمافظة �شكاكا بتاريخ 1436/2/16هـ املوافق 2014/12/9 م

 

 



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :سجن محافظة سكاكا14

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفهيقي ، أ/ عمر املنديل  
امل�صتقبلون:

العقيد/ أحمد الصلهام 
مدير عام السجن 

العقيد / بندر الراشد 
مدير شعبة سجن سكاكا 

ومجموعة من الضباط
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التأخير في احلكم على بعض القضايا.	
• مستوى النظافة غير مرضي. 	
• ضعف التكييف والتهوية في بعض غرف مبنى السجن.	
• يوجد عقد نظافة للمبنى اجلديد.	
• تكدس اخلادمات الهاربات في سجن النساء.	

التو�صيات التي ت�صمنتها الزيارة:

• االستعجال في البت بقضايا السجناء. 	
• ضرورة االهتمام بنظافة املبنى.	
• ضرورة العمل على جودة التهوية في غرف السجن .	
• سرعة االنتهاء من مبنى اإليواء لنقل اخلادمات الهاربات.	
• ضرورة بناء مبنى جديد للسجن يتناسب مع احتياج السجن والسجناء.	

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1436/2/17هـ املوافق 2014/12/10م

اأع�صاء الوفد :دار املالحظة االجتماعية15

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفهيقي ، أ/ عمر املنديل 
امل�صتقبلون:

أ/ نواف الفهد
مدير الدار و باحث اجتماعي 

أ/ نواف العنزي
مساعد مدير الدار  

أ/  زيد الكريع
مدير مدرسة الدار

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة :

• إعطاء نبذة عن نشأة اجلمعية وأهدافها ورؤيتها.	
• حالة املبنى جيدة ومجهز بصاالت ترفية تتناسب مع احتياجات الدار.	
• وجود كاميرات مراقبة.	
• النظافة جيدة.	
• يقدم مطبخ الدار وجبات مجدولة ذات جودة جيدة.	
• يوجد مكاتب مخصصة للجهات املسؤولة عن النزالء، مثل مكتب للضابط املناوب 	

و للقاضي ومكتب لهيئة التحقيق.
• توجد عيادة بالدار مجهزة بالكادر الطبي ضمن أوقات مجدولة للزوار وأثناء احلاجة . 	
• توفر مدرسة للتعليم بكافة املراحل التعليمية مع وجود حلقات حتفيظ القران.	
• يوجد مكتبة بالدار و صندوق لتلقي الشكاوى.	

التو�صيات:

• العمل على إيجاد ضوابط لتعيني العاملني بالدار.	
• العمل على إيجاد أطباء وممرضني مقيمني مع توفير صيدلية مجهزة بكافة األدوية.	

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1436/3/6هـ املوافق 1436/12/28 م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :إدارة مكافحة املخدرات 16

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفهيقي ، أ/ عمر املنديل
امل�صتقبلون :

اللواء/ عبداهلل بن رشيد الشمري
مدير إدارة مكافحة املخدرات مبنطقة اجلوف

العقيد/ عبداهلل ضيف العايش
مدير إدارة الشؤون املالية واإلدارية
العقيد/ سليمان محمد السرحاني

مدير إدارة العمليات
العقيد/ زياد أحمد املالذي

مدير إدارة القضايا
الرائد/ عبداهلل محمد صالح الزهراني

مدير شعبة املعلومات والتحريات
النقيب/ ياسر يونس الرفاعي

مدير أدلة األمن واحلماية
مالزم أول/ عواد علي العباس
مدير شعبة القيادة والسيطرة

مالزم أول/ سفر قبالن العتيبي
مدير شعبة الشؤون الهندسية

مالزم أول/ عادل سعد العتيبي
مدير شعبة الشؤون الهندسية

مالزم أول/ إبراهيم محمد الطياشي
مدير الشرطة العسكرية

مالزم أول/ أحمد سعيد املطيري
مدير الشرطة العسكرية

مالزم أول/ حمدان سلطان البقمي
مدير إدارة التخطيط والتطوير

هدف الزيارة :

• تفقد وتنفيذ للخطة اإلستراتيجية حلقوق اإلنسان.	
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

الإيجابيات:

• املبنى جديد ويفي بالغرض املطلوب كما تتوفر أماكن الترفيه.	
• يوجد مكان خاص للزيارة مع متكني املتهم االتصال بأهله.	
• مستوى نظافة املبنى جيد.	
• يتوفر في املبنى كاميرات مراقبة. 	
• يوجد مكان لألمن والسالمة في حالة حدوث حريق.	
• سرعة العمل على إطالق سراح من تكون قضاياهم بسيطة.	
• اليوجد شكاوى مقدمة من املوقوفني.	

ال�صلبيات:

• ال يوجد عيادة طبية باإلدارة.	
• عدم توفر خدمات تغذية في املبنى و إمنا توفر عن طريق سجن سكاكا.	
• ال يوجد مكتب لهيئة التحقيق واالدعاء العام.	

التو�صيات:

• ضرورة عقد ورشة عمل ودورات تدريبية ملنسوبي اإلدارة في املجال احلقوقي.	
متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1436/3/6هـ املوافق 2014/12/28 م

 



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :هيئة التحقيق واالدعاء العام17

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفهيقي ، أ/ أحمد الرويلي
امل�صتقبلون:

أ/ سعود البويليد
رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام

أ/ مبارك اليف آل بوحمد 
رئيس دائرة الرقابة وتنفيذ األحكام 

هدف الزيارة:

• بزيارات 	 الفرع  قيام  أثناء  مالحظتها  متت  التي  املالحظات  من  عدد  مناقشة 
ميدانية لعدد من سجون املنطقة ومراكز توقيف الشرط في املنطقة.

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

الإيجابيات:

• حسن استقبال والتجاوب مع الوفد .	
ال�صلبيات: 

• عدم الفصل بني السجناء بحسب قضاياهم.	
• انعدام البرامج التدريبية والتاهيلية في بعض سجون املنطقة.	
• تأخر البت في قضايا السجناء في احملاكم الشرعية.	

التو�صيات: 

• حتسني خدمات التغذية والنظافة والصيانة في السجون وأماكن التوقيف. 	
متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1436/3/8هـ املوافق 1436/12/30 م

اأع�صاء الوفد :أمانة منطقة عسير18

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

امل�صتقبلون:

أ/ إبراهيم اخلليل
أمني منطقة عسير
أ/ ماجد الشهري

مدير العالقات العامة باألمانة
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة:

• استعراض ما يرد لفرع اجلمعية من قضايا ومالحظات ومناقشة بعض القضايا 	
املشتركة بني اجلانبني.

• مت طرح النقاط التالية ليتم اإلجابة عليها من قبل األمانة :	
• تأخير إجراءات الرخص واالستفسار عن املدة التي تستغرق في إنهاء الرخصة .	
• نظافة املطاعم واحملالت التجارية ومدى الرقابة عليها.	
• األمالك اخلاصة و اإلجراءات املتبعة لتجزئتها.	
• شروط األمانة في دخول الكهرباء إلى املنازل.	
• مضايقة البلديات للمواطنني في أمالكهم.	
• تأخير تنفيذ املنح السامية للمواطنني.	
• وحتقيق 	 العام  الصالح  يخدم  مبا  اجلمعية  مع  للتعاون  التام  األمانة  استعداد 

مصلحة صاحب القضية.
• يوجد باألمانة إدارة خاصة ملتابعة العمل واجنازه في وقت قياسي . 	

متت الزيارة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1436/4/15هـ املوافق 2015/2/5م



79

تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء وفد اجلمعية :دار املالحظة يف عرعر19

د/ طارش الشمري ، أ/ ثاني العنزي ، أ/ ظاهر الفهيقي
امل�صتقبلون:

أ/ سحيمان الشمري
مدير الدار

أ/ فايز ثاني
باحث اجتماعي

أ/ سلطان العنزي
أخصائي نفسي
هدف الزيارة:

• إعطاء نبذه عن نشأة اجلمعية وأهدافها ورؤيتها.	
• حلول 	 واقتراح  بالدار  القائمني  األحداث  بشؤون  يتعلق  فيما  احلوار  تبادل 

للمشكالت التي تواجه األحداث ومنسوبي الدار.
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• املبنى مستأجر وحالته جيدة ومجهز بصاالت ترفية تتناسب مع احتياجات الدار.	
• وجود كاميرات مراقبة للمهجع.	
• نظافة املبنى جيدة.	
• يتوفر مطبخ بالدار يقدم ثالث وجبات باليوم إضافة إلى الوجبات املدرسية كما 	

يوجد جدول للوجبات املقدمة وهي جيدة.
• يوجد عيادة بالدار مجهزة بطبيب وممرض ومساعد ممرض.	
• يتوفر في الدار أخصائي نفسي  و أخصائي اجتماعي.	
• حلقات حتفيظ 	 وجود  مع  التعليمية  املراحل  بكافة  للتعليم  مدرسة  الدار  توفر 

القران ومجالس ثقافية.
• يتوفر صندوق لتلقي الشكاوى.	
• يوجد مكتب للضابط املناوب في أثناء الدوام وخارج الدوام عند الضرورة.	
• يتوفر مكتب للقاضي في أثناء الدوام وخارج الدوام عند الضرورة.	
• ال يوجد مكتب لهيئة التحقيق و يطلب عند احلاجة.	

التو�صيات:

• سرعة اجناز املبنى الدائم ومتابعته مع اجلهة املعنية.	
• عدد 	 زيادة  وكذلك  مجهزة  وصيدلية  بالدار  مقيمني  أطباء  وجود  على  العمل 

املمرضني.
• احلاجة إلى وجود أخصائي تغذية.	
• العمل على إيجاد ضوابط للمعينني على الدار والعاملني بالدار على أن ال يكون 	

مستخدماً أو سبق استخدامه وتعاطيه املخدرات بوجه عام.
• بالدار من املوظفني أو األخصائيني وعدم نقلهم 	 العاملني  العمل على استقرار 

عند الترقية بل يتم ترقيتهم وهم على رأس العمل بالدار.
متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ1436/4/16هـ املوافق 2015/2/6 م

 



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :مركز التأهيل الشامل يف عرعر20

د/ طارش الشمري، أ/ ظاهر الفهيقي، أ/ ثاني العنزي
امل�صتقبلون:

أ/ عبد الرزاق العنزي
مدير املركز مبنطقة احلدود الشمالية

أ/ طالل الضبيان
مساعد مدير املركز وأخصائي نفسي

وعدد من موظفي اإلدارة 
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة:

• املبنى مستأجر والطاقة االستيعابية جيدة مقارنة بعدد النزالء.	
• توفير كاميرات مراقبة للعاملني والنزالء.	
• توفير األنشطة للنزالء باملركز مثل »املشي والرياضة والعالج طبيعي«.	
•  يوجد مطبخ وصاالت طعام للقادرين على املشي وكذلك يتم توصيل الطعام لغير 	

القادرين على املشي.
• توفير أماكن مخصصة لزيارة أهالي النزالء.	
• يوجد مالحظات مقدمة من إدارة املركز وهي:	

• عدم تعاون مستشفى الصحة النفسية في عرعر معهم حيال التقارير الطبية.	
• عدم إعطاء نسبة دقيقة لإلعاقة وفق الصحة واملقاييس املعروفة. 	

التو�صيات :

•  االستعجال باالنتقال للمبنى اجلديد املخصص للمركز.	
• ضرورة زيادة أخصائي العالج الطبيعي .	
• ضرورة توفير أخصائي اجتماعي و طبيب نفسي . 	

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1436/4/16هـ املوافق 2015/2/6م

اأع�صاء الوفد :سكن عمال النظافة ) مجموعة سدر (21

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

أ/ محمد النشمان
مدير اخلدمات املساندة

أ/ محيسن الفهمي
مشرف األمن والسالمة 

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة:

•  تكدس السرادق بالعمال.	
• تعطل دورات املياه والصرف الصحي.	
• وجود جتمعات للمياه اآلسنة وانتشار رائحة الصرف الصحي.	
• شكوى العمال من عدم وجود ما يكفي حاجتهم من املاء.	
• ضعف وسائل األمن والسالمة داخل السكن.	

التو�صيات :

•  مخاطبة معالي أمني العاصمة املقدسة بطلب حتسني ظروف وضع سكن عمال 	
شركة مجموعة سدر. 

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1436/4/23هـ املوافق 2015/2/13م



81

تفاصيل الزيارةاجلهةم

مستشفى الصحة النفسية يف محافظة 22
الطائف

اأع�صاء الوفد :

أ/ عادل الثبيتي
امل�صتقبلون:

د/ طالل الغامدي
مساعد مدير مستشفى الصحة النفسية 

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

الإيجابيات:

• تفهم املسئولني وجتاوبهم مع اجلمعية والتعاون معها .	
• الكادر 	 لم يتم رصد أي حاالت سوء معاملة أو شكاوى من املرضى في تعامل 

الطبي معهم.
• متيز بعض األجنحة في مستوى النظافة واخلدمة.	

ال�صلبيات: 

• املبنى غير مهيأ ومستوى التكيف والنظافة سيء.	
• متابعة األخصائيني االجتماعيني لنزالء املستشفى ومساعدتهم في إنهاء أمورهم 	

العائلية واملالية خصوصاً الذين يرفضون ذويهم استالمهم .
• عدم توفر أسرة شاغرة الستقبال مرضى جدد.	
• قلة الكادر التمريضي والطبي في األجنحة.	
• مستوى نظافة مطعم املستشفى سيء كما يتم تخزين املواد الغذائية بطريقة غير صحية .	
•  شكوى بعض املمرضني من عدم شمولهم بصرف بدل عدوى.	

التو�صيات :

• العمل على تطوير املستشفى إنشائياً مبا يحفظ حقوق املرضى.	
• تزويد املستشفى بالعدد الكافي من األطباء واملمرضني وفق املعايير املعتمدة من 	

وزارة الصحة.
• زيادة عدد األسرة مبا يتناسب مع حجم املستشفى واخلدمات املطلوبة منه .	
• في 	 النفسية  الشحنات  وتفريغ  الضغوط  من  بالتخلص  العالج  برامج  تكثيف 

أعمال مفيدة.
• اتباع الشروط الصحية في تخزين املواد الغذائية.	
• إيجاد آلية مناسبة لتسليم النزالء املتعافني لذويهم ومتابعتهم طبياً.	

متت الزيارة يف حمافظة الطائف بتاريخ 1436/4/28هـ املوافق 2015/2/18م

فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف 23
والدعوة واإلرشاد

اأع�صاء الوفد :

د/ طارش الشمري، أ/ ظاهر الفهيقي ، أ/ خليفة املسعر ، أ/ عمر املنديل
امل�صتقبلون:

د/ علي العبدلي
مدير الشئون اإلسالمية واألوقاف باجلوف

وعدد من منسوبي اإلدارة
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة:

• املبنى جديد ويتوفر فيه جميع املتطلبات الالزمة .	
التو�صيات :

•  اإلجتماع مع خطباء املساجد لشرح رؤية اجلمعية وماتقوم به من أعمال تثقيفية 	
وفق الشريعة اإلسالمية.

• األيام 	 والدعوة واإلرشاد في  الشؤون االسالمية واألوقاف  الرغبة في مشاركة 
العاملية حلقوق األفراد رجال ونساء. 

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1436/5/5هـ املوافق 2015/3/6م
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اأع�صاء الوفد :إدارة الوافدين24

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفهيقي ، خليفة املسعر ، عقال الفهيقي ، أ/ عمر 
املنديل 

امل�صتقبلون :

املقدم/ محمد الزارع
مدير إدارة الوافدين

العقيد/ أحمد النصيري
مدير توقيف الوافدين

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

الإيجابيات:

• سرعة إجناز العمل خالل مدة قصيرة.	
• اخلاصة 	 اخلدمات  تنظيم  مت  حيث  السابقة  احلمالت  في  األخطاء  تالشي 

باملوقوفني وعملية ترحليهم.
ال�صلبيات: 

• املبنى مستأجر وقدمي.	
• تدني مستوى النظافة والتهوية في مكان التوقيف.	

التو�صيات :

•  اإلستعجال في إجناز وتسليم املبنى احلكومي املخصص لإلدارة .	
• حتسني مستوى النظافة والتهوية بالغرف املخصصة للتوقيف.	
• عقد دورات تدريبية على أن تكون بوقت محدد مسبقاً .	

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1436/7/2هـ املوافق 2015/4/21 م

اأع�صاء الوفد :زيارة مصابي القوات املسلحة25

د/ علي الشعبي ، د/ منصور القحطاني ، أ/ محمد آل معتق ، الشيخ/ محمد آل 
دباش ، أ/ محمد العابسي ، أ/ بندر آل غامن

امل�صتقبلون :

العميد/ سالم القحطاني
مساعد مدير مستشفيات القوات املسلحة باملنطقة اجلنوبية للشؤون الطبية والفنية 

العقيد/ عايض آل مرضي
مدير مستشفى مدينة امللك فيصل العسكرية

أ/ سعيد عسيري
مدير العالقات العامة

هدف الزيارة:

• االطمئنان على صحة اجلنود املصابني باحلدود اجلنوبية والتعبير لهم عن فخر 	
واعتزاز اجلميع مبا قاموا به دفاعاً عن وطنهم.

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• عبر أعضاء الوفد عن فخرهم واعتزازهم مبا حققته “ عاصفة احلزم “بقيادة 	
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - وزعماء 

التحالف العربي.
• متنى الوفد من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمن بالدنا و استقرارها وأن يعيد 	

لليمن والشعب اليمني أمنه واستقراره.
متت الزيارة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1436/7/8هـ املوافق 2015/4/27 م
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اأع�صاء الوفد :مركز التأهيل الشامل يف سكاكا26

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

أ/ عبد احلميد النهار
مدير املركز

الطبيب/ فالح الشمري
رئيس قسم العالج الطبيعي

الطبيب/ مصطفى كامل
وعدد من موظفني املركز

هدف الزيارة:

• السعي لتحقيق رسالة وأهداف اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان واملساهمة في 	
تعزيز الثقافة احلقوقية.

• التعريف باجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان ورؤيتها ونشأتها وأهدافها.	
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة :

• مت بناء مبنى املركز ليكون مركز للرعاية االجتماعية وليس مركز تأهيل.	
• اإلطالع على جميع الغرف والقاعات التي يتواجد بها األفراد املعاقني باملركز 	

من جميع فئاتهم.
• االطالع على قسم العالج الطبيعي وجميع املعدات املوجودة بالقسم وآلية العمل 	

واستقبال احلاالت حسب اجلداول املعدة لذلك.
• االطالع على العيادات الطبية داخل املركز ومحتويات الصيدلية.	
• زيارة صالة العالج بالعمل و االطالع على  أعمال املعاقني.	
• االطالع على صالة الترفيه املوجودة باملركز.	
• االطالع على قسم احلضانة باملركز.	
• االطالع على صاالت الطعام واملطبخ.	

اأبرز املالحظات التي ت�ضمتها الزيارة:

الإيجابيات:

• مستوى النظافة جيد بوجه عام مما يشير إلى املتابعة اجليدة من قبل إدارة املركز.	
• عدم وجود مرض قرحة فراش ألي من النزالء.	
• يقوم املركز باإلشراف على الرعاية النهارية وتقييمها وصرف املبلغ لها من قبل 	

الوزارة  جلميع محافظات ومراكز املنطقة وتدريبهم.
• يتوفر باملركز خدمة الرعاية املنزلية والتي تقوم بزيارة املرضى وفق جدول زمني 	

لتقدمي اخلدمات الطبية الالزمة لهم.
ال�صلبيات:

• عدم توفر جدول زمني مكتوب ومعلن بطبيعة اخلدمات املقدمة وأوقات تقدميها 	
كاخلدمات الغذائية والعالجية والترفيهية.

• املكان املخصص لزيارة أولياء النزالء صغير نسبياً.	
• يوجد نقص في الكوادر العاملة باملركز.	

التو�صيات:

• استعجال االنتقال للمبنى اجلديد املخصص للمركز حال انتهائه.	
• من 	 األخصائيني  خاصة  املوظفني  من  باملركز  العاملني  استقرار  على  العمل 

املوظفني.
• ضرورة وجود جدول خدمات ونشاط لكل فرد معاق في املركز يوضح فيه أوقات 	

وأماكن تقدمي هذه اخلدمات.
• العمل على تأمني النقص احلاصل بالكوادر العاملة في املركز.	

متت الزيارة يف حمافظة �شكاكا بتاريخ 1436/7/16هـ املوافق 2015/5/5 م

 



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء وفد اجلمعية:دار الوفاء للحماية االجتماعية27

أ/ جنوى احلربي
امل�صتقبلون:

أ/ فاطمة شلبي
مديرة الدار

د/ فايزة شافعي
مشرفة جمعية أم القرى النسائية

أ/ رجاء أبو قايد
األخصائية االجتماعية بلجنة احلماية االجتماعية

هدف الزيارة:

• االطالع على أوضاع الدار وسماع شكاوى النزيالت.	
• االتفاقيات 	 في  وماجاء  اإلنسان  حلقوق  املقررة  األنظمة  تطبيق  على  الوقوف 

واملعاهدات.
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة :

رصد حالة املبنى  وعدد النزيالت والعاملني يف الدار.
املالحظات:

الإيجابيات:

• تفهم العاملني في الدار لدور اجلمعية والتعاون معهم.	
• مبنى الدار متميز في مستوى النظافة واخلدمة. 	

ال�صلبيات:

• مع 	 التعامل  كيفية  في  تأهيل  برامج  إلى  بحاجة  فإنهم  املوظفات  إفادة  حسب 
حاالت العنف.

• حسب إفادة بعض النزيالت بأنهم يعانون من سوء معاملة بعض املوظفات مما 	
يؤدي إلى شعورهن بعدم األمان أثناء إقامتهن في الدار.

• جتاهل موظفي الوزارة لشكاوي النزيالت.	
• قلة الكادر الفني االجتماعي والنفسي.	
• عدم وجود شفافية في تعامل األخصائيات مع النزيالت بخصوص معامالتهن 	

مع اجلهات احلكومية.
• ممارسة الضغوط النفسية على النزيالت إلجبارهن على اخلروج من الدار دون 	

حل ملشكالتهن حسب إفادة بعض النزيالت.
• ضعف األنظمة والقوانني داخل الدار.	
• عدم احتواء املشكالت التي حتدث بني النزيالت وموظفات الدار.	
• صالة األنشطة صغيرة وال تفي بالغرض.	
• الرعاية الصحية غير متوفرة بشكل منتظم.	
• عدم متابعة ملف تعليم إحدى النزيالت.	
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التو�صيات:

• الشؤون 	 وزارة  اشراف  حتت  أنها  حيث  القرى  أم  جمعية  عن  الدار  استقالل 
االجتماعية مباشرة.

• زيادة برامج تأهيل وتدريب الكادر الوظيفي الفني واإلداري في الدار وتعليمهن 	
كيفية التعامل مع مثل هذه احلاالت.

• ضرورة اطالع النزيالت على احملاضر التي تكتب في حقهن.	
• ضرورة تعريف النزيالت مبستجدات معامالتهن مع اجلهات احلكومية.	
• التحقق من صحة سوء معاملة املراقبات للنزيالت واتخاذ االجراءات النظامية 	

التي تكفل عدم تكرارها.
• التأكد من توفير األمان األسري للنزيالت بعد تسليمهن لذويهن ومتابعتهن بعد 	

اخلروج من الدار.
• توضيح األنظمة والقوانني للنزيالت داخل الدار.	
• اللجوء إلى جلنة احلماية حلل املشكالت التي حتدث بني املوظفات والنزيالت 	

بدالً من اللجوء إلى الشرطة.
• تطوير صالة األنشطة مبا يتناسب مع متطلبات النزيالت وتكون متوفرة طوال 	

اليوم.
• توفير الرعاية الطبية للنزيالت بشكل دائم.	
• توفير وسائل مواصالت كافية لتلبية احتياجات النزيالت ملتابعة معامالتهن في 	

اجلهات احلكومية.
• زيادة عدد الكادر الوظيفي الفني )أخصائية  نفسية -اجتماعية(.	
• املجال 	 في  قبل مختصني  من  وفردية  )جماعية(  مفتوحة  برامج جلسات  عقد 

االجتماعي والسلوكي مما يعطي فرصة للنزيالت بالتعبير عن كل ما لديهن من 
فكر وآراء في اطار التعليمات العامة والشرعية.

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة  بتاريخ 1436/7/17هـ املوافق 2015/4/6م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�صاء الوفد :زيارة فرع وزارة التجارة 28

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

أ/ مازن املليح 
نائب مدير فرع وزارة التجارة مبنطقة اجلوف

أ/ مريح املريح 
رئيس اإلعالم بالفرع

هدف الزيارة:

تفقدية وتنفيذاً للخطة اإلستراتيجية للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان.
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة :

• التعريف باجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان ورؤيتها ونشأتها وأهدافها.	
• تبادل اآلراء واألحداث املتعلقة مبجال العمل.	
• املبنى مستأجر وبحالة جيدة.	
• مستوى نظافة املبنى جيدة.	

اأبرز املالحظات التي ت�ضمتها الزيارة:

الإيجابيات:

• الفرع يقوم بنشاط عملية التوطني للمواطنني ومتابعة ذلك والتعريف باجلهات 	
التي تقوم بالتدريب.

• زيادة رضا املواطنني املستفيدين من أعمال الفرع.	
ال�صلبيات:

• دخول 	 حيال  التجارة  وزارة  بها  تقوم  التي  بالنشاطات  املواطنني  معرفة  عدم 
املواطن للنشاط التجاري.

• عدم جتاوب بعض املصانع حيث بعضها متوقف عن العمل.	
• املبنى مستأجر وبحالة جيدة.	
• مستوى نظافة املبنى جيدة.	

التو�صيات:

• إنشاء مبنى جديد للفرع.	
• إنشاء مختبر للجودة.	
• العمل على متابعة تنشيط املصانع املتعثرة.	
• العمل على تثقيف املواطن بالنشاطات التي يقوم بها الفرع.	
• العمل على زيادة العاملني بالفرع من املختصني.	
• حاجة الفرع لوجود مستشار قانوني.	
• احلاجة إلنشاء فروع باحملافظات مثل دومة اجلندل مركز صوير للتسهيل على املواطنني.	

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1436/7/25هـ املوافق 2015/5/14 م

اأع�صاء وفد اجلمعية :سجن امللز29

أ/ ثريا عابد ، أ/ سفانة جبرتي ، أ/ بيان بانصر
امل�صتقبلون:

أ/ هيا أبو نيان
مساعدة مديرة سجن امللز
املراقبة/ البندري اخلميس

هدف الزيارة:

• نشر الثقافة احلقوقية .	
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة :

• مناقشة أوضاع السجن وأبرز قضايا السجينات.	
• مقابلة السجينات واالستماع إلى مالحظاتهن.	
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• رصد حالة املبنى  وعدد السجينات.	
• نظافة املبنى جيدة.	

توزيع مطبوعات اجلمعية على النزيالت. 
اأبرز املالحظات التي ت�ضمتها الزيارة:

الإيجابيات:

• مبنى اإلدارة غير منفصل عن السجن.	
• يتم تقدمي ثالث وجبات يومياً للنزيالت.	
• توجد بالسجن مغسلة مالبس ومتوينات غذائية.	
• متكني النزيالت من استكمال تعليمهن.	
• الفصل بني النزيالت على حسب اجلرم والقضايا.	
• يوجد مستوصف متكامل وصيدلية  ومختبر سموم.	
• إقامة دورات تدريبية للنزيالت السعوديات مع صرف مكافأة لكل متدربة.	
• إقامة محاضرات دينية و توعوية وورش لألشغال اليدوية جلميع النزيالت.	
• حسن تعامل القائمات على السجن مع النزيالت وإملام األخصائيات بحالة كل نزيلة.	

ال�صلبيات:

• التأخر في استقبال أعضاء الوفد.	
• سوء التهوية في بعض ممرات املبنى.	
• عدم وجود مسؤولة قانونية لتوعية السجينات و املوقوفات بحقوقهن.	
• ال يوجد أي لوحات إرشادية ملخرج الطوارئ.	
• حسب إفادة النزيالت هناك عدد من الشكاوى حول عدم كفاية الطعام املقدم 	

وعدم كفاية البطانيات .
• األثاث املوجود بغرف الطعام وبعض العنابر قدمي ومستهلك.	
• مت رصد تأخر في حضور الطبيبة ملعاينة املريضة املتواجدة بإحدى العنابر.	
• قيام 	 دون  محكومياتهن  انتهت  الالتي  السعوديات  النزيالت  من  العديد  وجود 

وينطبق األمرعلى  أوليائهن  الذهاب مع  أو رفضهن  باستالمهن  أمورهن  أولياء 
غير السعوديات فيما يتعلق بكفالئهن.

• عدم حصول املراقبات واملشرفات املعينات على نظام اخلدمة املدنية على بدل 	
خطر وبدل عدوى.

• تأخر سير املعامالت املتعلقة بالنزيالت لدى اجلهات احلكومية األخرى مما ينتج 	
عنه تكدس النزيالت بالسجن.

التو�صيات:

• توظيف مسؤولة قانونية لتوعية السجينات واملوقوفات بحقوقهن.	
• اإليعاز إلدارة السجن النسائي باستقبال شكاوى السجينات وتظلماتهن وإرسالها 	

للجمعية ملتابعة وضع النزيلة مع اجلهات املعنية وإنهاء معاناتها.
• وضع لوحات إرشادية ملخرج الطوارئ ووسائل السالمة.	
• النظر في توفير بيئة صحية أكثر في غرف الطعام املرفقة بالعنابر.	
• التحقق من مدى صحة شكوى السجينات  والعمل على حتسني اخلدمات املقدمة 	

إذا ثبت صحتها.
• التأكد من سرعة التجاوب مع السجينات فيما يتعلق باخلدمات الطبية.	
• استحداث نظام تهوية لتحسني تهوية مباني السجن.	
• مخاطبة وزارة اخلدمة املدنية لصرف بدل خطر وبدل عدوى للموظفات املدنيات 	

العامالت بالسجن.
• التحقيق في تأخر البت في معامالت النزيالت لدى اجلهات احلكومية.	
• النظر في وضع السجينات الغير سعوديات ودراسة أسباب تضخم أعدادهن بالسجن.	

متت الزيارة يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1436/8/23هـ املوافق 2015/6/10م
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اأع�صاء وفد اجلمعية :إدارة مرور طبرجل30

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

رئيس رقباء/ نايف األشرف
مدير إدارة املرور بالنيابة

هدف الزيارة:

تفقدية ونشر الثقافة احلقوقية وتنفيذ اخلطة االستراتيجية للجمعية الوطنية 
حلقوق اإلنسان.

اأبرز املالحظات التي ت�ضمتها الزيارة:

الإيجابيات:

• املبنى مستأجر وحالته جيدة.	
• يوجد صاالت كبيرة الستقبال املراجعني.	
• السرعة في إجناز معامالت املراجعني.	
• يوجد مكان للتوقيف.	
• التوعية مبناسبة أسبوع املرور.	
• التعاون مع اجلهات احلكومية وخاصة البلدية في مجال تنظيم السير.	

ال�صلبيات:

• نقص أفراد اإلدارة من العسكريني مما يؤثر على متابعة سير العمل خاصة أن 	
املنطقة تقع على طريق دولي.

• يوجد نقص في عدد عمال النظافة.	
• عدم وجود دورات تدريبية لرجال املرور.	

التو�صيات:

• السرعة في تنفيذ املبنى اخلاص بإدارة املرور بطبرجل.	
• إقامة دورات تدريبية لرجال املرور لتطوير األداء الوظيفي لألفراد.	
• ضرورة تأمني عمال نظافة وفق العدد املطلوب للمحافظة على النظافة.	
• زيادة عدد أفراد إدارة املرور من العسكريني ملتابعة القيام باملهام بشكل املطلوب.	
• تفعيل دور التوعية املرورية بشكل أكبر.	

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1436/10/12هـ املوافق 2015/7/28م 

اأع�صاء الوفد :مستشفى أبها العام للنساء والوالدة31

د/ إميان ميمش ، د/ دولة العسيري 
امل�صتقبلون :

د/ مفرح عسير
مدير املستشفى

أ/ علي القحطاني
مدير مكتب مدير املستشفى

أ/ أمل األسمري
مديرة التمريض 

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• رحب مدير املستشفى بالوفد كما شكر القائمني على اجلمعية.	
• اطلع الفريق على سياسة املستشفى املتبعة في استالم الشكاوى ورفعها لرئيس القسم.	
• متت اإلجابة على العديد من استفسارات وفد اجلمعية.	
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الإيجابيات:

• جودة اخلدمات املقدمة.	
• لم يظهر حدوث أي مخالفة ألنظمة املستشفى وتعليمات أداء العمل.	
• التأكد من أن طاقم هيئة التمريض بقسم النساء من العنصر النسائي.	
• يوجد صناديق اقتراحات واستبيانات لتقييم مستوى رعاية املقدمة.	
• تلقي الشكاوى من املريضات شفوياً وتدوينها خطياً ورفعها لرئيس القسم.	

ال�صلبيات:

• ازدحام املستشفى باملريضات وقلة الكادر الطبي.	
متت الزيارة يف منطقة ع�شري  بتاريخ 1436/10/18هـ  املوافق 2015/8/3م

اأع�صاء الوفد :دار الضيافة االجتماعية بجدة  32

أ / صالح الغامدي ، أ/ جوهرة الغامدي ، أ / هالة املهدلي 
امل�صتقبلون :

أ / إبتسام الضالعي 
مديرة دار احلماية 

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• عدم السماح للنزيالت مبواصلة دراستهن حتى لو عن بعد وذلك بحجة اخلوف 	
عليهم. 

• أن أجهزة 	 للنزيالت وكما تبني  والتعليم  الترفيه  توفر وسائل  مت مالحظة عدم 
احلاسب املتوفرة ذات إصدار قدمي وبدون انترنت. 

• موقع الدار سيئ حيث رائحة الغاز تطغى على املكان مما يسبب األمراض.	
• معاناة النزيالت من عدم وجود خصوصية لهن.	

متت الزيارة يف حمافظة جدة بتاريخ 1436/10/24هـ 
املوافق 2015/8/9م

اأع�صاء الوفد :مستشفى عسير املركزي33

د/ علي الشعبي ، د/ محمد آل مزهر ، أ/ محمد آل دباش 
 أ/ محمد آل معتق ، أ/ حمد آل مفرح ، أ/ بندر آل غامن

امل�صتقبلون :

أ/ حسني املغيدي 
املشرف العام على املستشفى 

أ/ عبداهلل بهران
مدير العالقات العامة
الهدف من الزيارة :

• زيارة اجلنود املصابني في تفجير مسجد الطوارئ.	
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• جميع املصابني بصحة جيدة وغالبيتهم على وشك اخلروج ومبعنويات مرتفعة.	
• يتمتع اجلنود بخدمات طبية مميزة وعناية جيدة.	
• مت توزيع باقات ورود مع مصاحف على املصابني.	
• شكر أعضاء الوفد املستقبلون على ما قدموه من حفاوة وتقدير.	

متت الزيارة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1436/10/25هـ املوافق 2015/7/12م
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  اأع�صاء الوفد :قيادة قوة الطوارئ مبنطقة عسير34

د/ علي الشعبي ، د/ محمد آل مزهر ، د/ منصور القحطاني
 أ/ محمد آل دباش ، أ/ محمد آل معتق ، أ/ حمد آل مفرح 

 أ/ بندر آل غامن
امل�صتقبلون :

العقيد ركن/ عبد الرحمن القحطاني
قائد قوات الطوارئ مبنطقة عسير

العقيد/ سعود القحطاني 
مساعد قائد قوات الطوارئ

الهدف من الزيارة :

• الوقوف مع اجلنود في احلدث اجللل و تضامن اجلمعية مع اجلنود البواسل.	
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• املعنويات مرتفعة لدى اجلميع.	
• شكر أعضاء الوفد املستقبلون على ما قدموه من حفاوة وتقدير.	

متت الزيارة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1436/10/26هـ املوافق 2015/7/13م

مستشفى خميس مشيط للنساء 35
والوالدة

اأع�صاء الوفد :

د/ إميان ميمش ، د/ دولة العسيري 
امل�صتقبلون :

د/ محمد الشهري
مدير املستشفى

أ/ إميان الهزاني
مديرة حقوق وعالقات املرضى

أ/ فاتن الشهري
رئيسة قسم اخلدمة االجتماعية

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• رحب مدير املستشفى بالوفد كما شكر القائمني على اجلمعية.	
• التأكيد على احلاجة املاسة للتواصل مع اجلمعية في بعض حاالت املرضى.	
• مت افتتاح املستشفى منذ ثالث سنوات بسعة سريرية 104 وصلت حالياً إلى117 سرير.	
• اطلع الفريق على سياسة املستشفى املتبعة في استالم وتسليم املواليد في غرفة الوالدة.	
•  متت اإلجابة على العديد من استفسارات وفد اجلمعية.	

املالحظات:

الإيجابيات:

• جودة اخلدمات املقدمة.	
• يتم التعرف على األطفال من خالل األساور املوجودة على يد الطفل التي تتضمن اسم األم.	
• قسم 	 باستثناء  بجميع  األقسام  أسوة  احلضانة  بقسم  مراقبة  كاميرات  توجد 

النساء.
• يوج������د صنادي������ق مقترحات وتش������كل لها جلنة ش������هرية لعرض هذه الش������كاوى 	

ومناقشتها ومتابعة ذلك من قبل مدير القسم.
ال�صلبيات:

• افتقاد املستشفى لبعض األساسيات التقنية.	
• انخفاض نسبة الرضا عن اخلدمات املقدمة في قسم ما بعد الوالدة.	
• انعدام ثقافة حقوق املرضى لدى بعض النزيالت.	

متت الزيارة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1436/10/26هـ  املوافق 2015/8/11م
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املديرية العامة للشؤون الصحية 36
مبنطقة اجلوف

اأع�صاء الوفد :

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفهيقي ، أ/ خليفة املسعر، أ/ عمر املنديل
امل�صتقبلون:

د/ حسني الراوي
مدير عام الشؤون الصحية  مبنطقة اجلوف

اأبرز املالحظات التي ت�ضمتها الزيارة:

الإيجابيات:

• العمل جاري على جتهيز وحدة القسطرة وكذلك جراحة القلب.	
• 90% من مرضى العيون ال يحالون ملستشفيات الرياض لوجود العالج واألخصائيني 	

باملستشفى التخصصي باجلوف.
• العمليات مبستشفى امللك عبد العزيز باجلوف من العمليات النادرة باململكة.	
• افتتاح عيادة عالج طبيعي.	
• إصدار بطاقات لكبار السن ممن جتاوزت أعمارهم 65 عام لتفضيلهم بالدخول 	

والعالج.
ال�صلبيات:

• نقص الكوادر البشرية الطبية والفنية في بعض مستشفيات املنطقة.	
• ضعف التجهيزات الطبية وتأخر صيانتها.	
• وجود نقص في الفنيني املؤهلني لتشغيل بعض األجهزة.	
• سوء وضع الصيانة والنظافة في املستشفيات.	
• معاناة املرضى من احلصول على مقاعد للترحيل إلى الرياض.	

التو�صيات:

• العمل على معاجلة املريض عند حتويله من الرعاية الصحية قبل إعطاءه موعد.	
• العزيز 	 عبد  امللك  مبستشفى  تشغيلها  يتم  لم  التي  العيادات  جتهيز  استكمال 

التخصصي.
• ضرورة إنشاء سكن للعاملني ضمن بناء املستشفى.	
• ضرورة العمل على تشغيل العيادات بكافة مستشفيات املنطقة.	
• التعاقد مع أطباء وفنيني برواتب مغرية تساعد على استقطابهم.	
• حل مشكلة معاناة املرضى في عدم حصولهم على مقاعد للترحيل إلى الرياض.	

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1436/11/2هـ املوافق 2015/8/26م

مصابني حادثة احلرم يف مستشفى 37
امللك فيصل مبنطقة مكة املكرمة

اأع�صاء الوفد :

د/ محمد السهلي، أ/ سليمان الزايدي ، أ/ محمد كلننت
امل�صتقبلون :

د/ نادر مطير
مدير املستشفى

أ/ حسني القثامي
مدير حقوق وعالقات املرضى

وبعض الطواقم الطبية
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة:

• عدم وجود شكوى على اخلدمة الطبية املقدمة.	
• من 	 لهم  وفر  ملا  الشريفني  احلرمني  خلادم  وتقديرهم  شكرهم  املصابني  قدم 

رعاية طبية .
• الطبية 	 الطواقم  والتزال  املستشفى  الالزم عند دخولهم  العالج  املصابني  تلقى 

تقدم لهم اخلدمات والرعاية الصحية الالزمة .
متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة  بتاريخ 1436/12/4هـ املوافق 2015/9/17م
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اأع�صاء الوفد :زيارة حجاج مؤسسة شرق أسيا38

د/ محمد السهلي ، أ/ محمد كلننت ، أ/ سليمان الزايدي 
 أ/ شاكر الشريف

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

الإيجابيات :

• نظافة املكان جيدة.	
• اخلدمات املقدمة للحجاج بصفه عامه ايجابية.	

ال�صلبيات:

• تكدس بعض الغرف.	
• وجود املطعم في املصلى.	
• عامل النظافة هو سائق خاص.	
• عدم وجود شهادات صحية للقائمني على املطعم.	
• التخزين داخل غرفة الكهرباء.	
• وجود أمتعة داخل املمرات تؤثر على عمليات اإلخالء.	

التو�صيات:

• سرعة معاجلة السلبيات السابقة.	
متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة  بتاريخ 1436/12/6هـ املوافق 2015/9/19 م

زيارة حجاج مؤسسة الدول األفريقية 39
غير العربية

اأع�صاء الوفد :

د/ محمد السهلي ، أ/ محمد كلننت ، أ/ سليمان الزايدي 
 أ/ شاكر الشريف

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

الإيجابيات:

• فصل النساء عن الرجال كاًل في دور خاص.	
• برنامج احلج معد بشكل ممتاز.	

ال�صلبيات:

• تدني مستوى النظافة.	
• قلة عدد عمال النظافة.	
• عدم وجود مصلى.	
• افتراش احلجاج الشوارع.	
• عدم وجود جهات توعوية أو دعوية.	
• شكوى بعض احلجاج من قلة الطعام.	

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة  بتاريخ 1436/12/6هـ املوافق 2015/9/19م
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اأع�صاء الوفد :زيارة حجاج مؤسسة الدول العربية40

د/ محمد السهلي ، أ/ محمد كلننت ، أ/ سليمان الزايدي 
 أ/ شاكر الشريف

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

الإيجابيات:

• تنظيم برنامج احلج بشكل مميز.	
• كل غرفة يوجد بها عدد ثالثة حجاج فقط.	

ال�صلبيات:

• تدني مستوى النظافة.	
• عدم وجود شهادات صحية للعاملني في املطعم.	

التو�صيات:

• سرعة معاجلة السلبيات السابقة.	
متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1436/12/6هـ املوافق 2015/9/19 م

زيارة مصابي تدافع منى يف مستشفى 41
النور

 اأع�صاء الوفد :

أ/ سليمان الزايدي ، د/ محمد السهلي ، أ/ محمد كلننت
امل�صتقبلون :

د/ سالم باجعيفر
نائب مدير املستشفى

أ/ مشرف الشهري
مدير العالقات العامة

اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

• بلغ عدد مصابي احلادثة الذين ادخلوا املستشفى منذ اليوم األول317 مصاباً.	
• تدرج العدد باالنخفاض حتى وصل ساعة الزيارة إلى7 حاالت.	
• شكوى املرضى من عدم سؤال مؤسسات الطوافة عنهم.	
• تلقى املصابني العناية الفائقة كما أثنوا على ذلك.	

التو�صيات:

• ضرورة استدعاء ممثلني عن مؤسسات الطوافة ملتابعة أوضاع احلجاج املتبقني 	
ودعمهم نفسياً.

• توجد ثالث حاالت بحاجة لعناية نفسية ومراقبة وضعهم الصحي.	
متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة  بتاريخ 17 /1436/12هـ املوافق 2015/9/30م
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اأع�صاء الوفد :زيارة مجمع الطوارئ42

د/ محمد السهلي ، أ/ محمد كلننت ، أ/ سليمان الزايدي 
 أ/ شاكر الشريف

امل�صتقبلون :

العميد/ على آل هادي
مدير مجمع الطوارئ ومدير اإلدارة العامة للتحريات والبحث اجلنائي

وعدد من العاملني يف املجمع
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة :

الإيجابيات:

• جتهيز كل متوفى والصالة عليه.	
• أخذ كامل املعلومات عن كل متوفى قبل جتهيزه للدفن.	
• وترقيمها  	 املقابر  من خالل جتهيز  املوقع  على  املشرفة  العاصمة  أمانة  تفاعل 

وتوفير سيارات خاصة مع سائقها للنقل.
ال�صلبيات:

• ضعف أداء فريق مكافحة العدوى في املوقع.	
• تردي مستوى النظافة بشكل عام في محيط الثالجة.	
• اعتماد أعمال جتهيز املتوفني على منسوبي اجلمعيات اخليرية  دون األجهزة 	

املعنية مثل وزارة الصحة.
• غياب الدعم املالي من وزارة املالية.	
• السماح للمراجعني بدخول صالة الفرز.	
• عدم وجدود مترجمني لغير الناطقني باللغة العربية .	

التو�صيات:

• سرعة تأمني مغسلني وعمال النظافة.	
• ضرورة سرعة قيام وزارة املالية بتأمني متطلبات التجهيز.	
• ضرورة تواجد فريق شرعي من وزارة الشؤون اإلسالمية حلل بعض اإلشكاالت 	

الشرعية.
• ضرورة قيام وزارة الصحة بدورها الوقائي.	
• احلاجه لوجود مندوبني من مؤسسات الطوافة في مجمع الطوارئ للتعرف على 	

املتوفني وجمع املعلومات عنهم.
• احلاجة إلى سرعة العناية بالنظافة.	
• ضرورة تواجد مترجمني بأكثر من لغة.	

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة  بتاريخ 1436/12/18هـ  املوافق 2015/10/1م
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ثالثًا: م�ساركات اجلمعية

نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 1
بدولة قطر بالتعاون مع األمانة 

العامة جلامعة الدول العربية واألمانة 
العامة ملجلس وزراء الداخلية العرب 
واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان 
والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية 

حلقوق اإلنسان

املؤمتر الدولي 
حول “ حتديات 
األمن وحقوق 
اإلنسان يف 

املنطقة العربية “ 

امل�صاركون :

الوطنية  واملؤسسات  والعدل  الداخلية  وزارات  من  ممثلون 
حلقوق اإلنسان ومنظمات املجتمع املدني يف املنطقة العربية 
التعاقدية  واآلليات  اخلاصة  اإلجراءات  خبراء  من  وعدد 
حلقوق اإلنسان باألمم املتحدة وممثلي آليات حقوق اإلنسان 

باملنظمات اإلقليمية والدولية 
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان :

د/ مفلح القحطاني 
اأبرز املحاور التي ت�ضمنها امل�ؤمتر :

• أهمية الشراكة بني املؤسسات األمنية واملؤسسات الوطنية 	
حلقوق اإلنسان من أجل تعزيز واحترام حقوق اإلنسان .

• مدى خطورة مظاهر التطرف واإلقصاء والطائفية وتهديد 	
األمن القومي والوطني .

• حق 	 في  اإلنساني  الدولي  للقانون  اجلسيمة  االنتهاكات 
الشعب الفلسطيني .

• استقرار 	 يزعزع  املجتمع حيث  على  سلبياً  اإلرهاب  تأثير 
احلكومات ويهدد األمن و التنمية اإلقتصادية و االجتماعية.

• واجلماعية 	 الفردية  األصعدة  مختلف  على  األمن  توفير 
وإلزام الدولة أن تتخذ كافة التدابير الالزمة لتحقيق األمن.

• األمم 	 إستراتيجية  من  تستفيد  أن  العربية  للدول  ينبغي 
املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب ألنها توفر إطاراً مرجعياً.

• ال ينبغي ربط اإلرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة .	
التو�صيات :

 بالنسبة اللتزامات الدول :
•  وضع آليات للرقابة واملساءلة واحملاسبة ملنع أي احتمال 	

الستغالل سلطات إنفاذ القانون لصالحياتها في إجراءات 
تعسفية ضد األفراد واجلماعات .

• احترام وحماية الصحفيني مبا في ذلك املدافعني واملدافعات 	
عن حقوق اإلنسان .

• القانونية 	 اإلجراءات  وشفافية  القضاء  استقالل  تعزيز 
واحترام املعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومحاربة الفساد .

• تشجيع الدول على التعاون مع اإلجراءات اخلاصة ملجلس 	
حقوق اإلنسان ومع اآلليات التعاقدية لألمم املتحدة .

• القيام بإصالحات قطاع األمن والقضاء .	
• واملؤسسات 	 األمنية  املؤسسات  بني  للشراكة  بالنسبة 

الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات املجتمع املدني :
• في 	 للحق  الضامن  والقانوني  التشريعي  اإلطار  توفير 

التجمع وفي حرية التعبير لعمل منظمات املجتمع املدني 
والصحفيني دون مضايقات.

• تثقيفي 	 عمل  اطار  في  الوطنية  املؤسسات  بني  التكامل 
وتدريبي منظم وعقد اجتماعات تنظيمية .

• العالقة 	 تطوير  في  دورها  وأهمية  اإلعالم  وسائل  تشجيع 
بني املؤسسات الوطنية واملجتمع املدني واملؤسسات األمنية .
عقد املوؤمتر يف مدينة الدوحة  بتاريخ 1436/1/13هـ  املوافق 

2014/11/6م



نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

مجموعة شباب األمان األسري 2
بالتعاون مع قسم األطفال والشباب 
WWSF مبنظمة قمة املرأة العاملية

“كرت أحمر”
احلملة الوطنية 
للحد من تشغيل 

األطفال

امل�صاركون :

”Rollin Stallions Club”نادي درجات هارلي ديفدسون
مجموعة دراجتي يف الرياض واملنطقة الشرقية
نادي مالك دراجات الهارلي ديسفون يف اخلبر

الفريق التطوعي يف الرياض
الفريق التطوعي يف املنطقة الشرقية

عمادة شؤون الطالب بجامعة الطائف ممثال بنادي التوعية 
الصحية

النادي القانوني يف الطائف
اللجنة الطبية يف الندوة العاملية للشباب اإلسالمي

الشورى  مجلس  أعضاء  من  كبير  بدعم  احلملة  حظيت  كما 
ومنسوبي وزارة العمل وشخصيات إعالمية وعدد من اجلامعات 

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان :

أ/ خالد الفاخري
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها احلملة :

• وتوعية 	 األطفال(  )عمالة  قضية  على  الضوء  تسليط 
ليس  الظاهرة  تلك  مثل  لتفاقم  السلبية  باآلثار  املجتمع 

على األطفال وحسب وإمنا على املجتمع بكامله.
• التعريف بنظام العمل السعودي بخصوص تشغيل األطفال 	

واملعاهدات التي وقعتها اململكة مع منظمة العمل الدولية 
بشان القضاء على تشغيل األطفال.

• مت تفعيل احلملة املجتمعية في ثمان مدن ومحافظات في اململكة.	
• رفع شعار احلملة املتمثل بالكرت األحمر لوقف تشغيل األطفال.	
• ليأتي 	 مؤخر  صدر  والذي  الطفل  حماية  نظام  صدور 

داعماً ومؤيداً حلقوق الطفل في اململكة العربية السعودية.
• لتوعية 	 األهالي  على  للحملة  خصيصاً  أعد  دليل  توزيع 

املجتمع مبخاطر تشغيل األطفال وسبل الوقاية منه.
عقدت احلملة يف مدينة الريا�ض بتاريخ 21-1/27 /1436هـ

14-2014/11/21م

محاضرة”الدليل أكادميية براعم القرآن3
اإلرشادي 

الكتشاف حاالت 
العنف وكيفية 
التعامل معها”

امل�صاركون:

أ/ سمية شرف
أستاذ علم النفس يف جامعة أم القرى

أ/ محاسن شعيب
أخصائية  اجتماعية  ورئيسة  قسم حقوق وعالقات املرضى 

بالشؤون الصحية مبنطقة مكة املكرمة 
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان:

أ/ جنوى احلربي
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها املحا�ضرة:

• ورؤيتها 	 اإلنسان  حلقوق  الوطنية  باجلمعية  التعريف 
ونشأتها وأهدافها.

• شرح آلية العمل باجلمعية.	
• التطرق إلى العديد من القضايا التي عاجلتها اجلمعية.	

عقدت املحا�شرة يف منطقة مكة املكرمة  بتاريخ 1436/1/27 
هـ املوافق 2014/11/20 م
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نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

ورشة وزارة الشؤون االجتماعية4
عمل”التصدي 
ملظاهر العنف 

ضد املرأة”

امل�صاركون:

د/ يوسف العثيمني
وزير الشؤون االجتماعية

د/ عبد اهلل اليوسف
وكيل وزارة الشؤون االجتماعية للرعاية االجتماعية واألسرة

د/ محمد احلربي
مدير عام احلماية االجتماعية بالوزارة

د/ عمر املديفر
استشاري الطب النفسي يف مدينة امللك عبد العزيز الطبية 

للحرس الوطني
د/ نوره الصويان

أستاذ مساعد يف علم االجتماع
وعدد من اخلبراء واملهتمني يف املجال االجتماعي والشرعي 

والنفسي والقانوني
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان:

د/ مفلح القحطاني
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها ال�ر�ضة :

• النساء 	 ضد  العنف  أشكال  جميع  مكافحة  عن  احلديث 
واألطفال بكافة الوسائل املمكنة.

• تنفيذ البرامج واألنشطة التي حتد من العنف.	
• لدى 	 الشكاوي  حاالت  ودراسة  العنف  بشأن  الوعي  رفع 

أفراد املجتمع.
• االستشارات 	 وتقدمي  املعنفات  بالغات  لتلقي  قنوات  فتح 

واملتابعة القانونية لها وإحالتها إلى اجلهات املختصة.
• عرض جهود الوزارة في مجال احلماية االجتماعية.	
• من 	 احلماية  لنظام  اجلديدة  التنفيذية  الالئحة  توضيح 

الذي  للموقع  الدخول  في  احلق  الشرطة  تعطي  اإليذاء 
متت فيه حالة اإليذاء.

• احلديث عن اآلثار النفسية للعنف ضد املرأة.	
• سرد عدد من القضايا التي يظهر من خاللها اخللط بني 	

التعنيف والتأديب.
• احلديث عن اآلثار االجتماعية للعنف ضد املرأة.	
• طرح حلول للحد من ظاهرة العنف ضد املرأة.	
• سن 	 دون  والطفل  عمرها  كان  أيا  للمرأة  احلماية  تقدمي 

الثامنة عشر.
• العنف 	 وضع إستراتيجية وطنية شاملة للحد من مشكلة 

األسري لدى جميع املستويات.
• لتلقي البالغات من ضحايا العنف األسري 	 إنشاء مركزاً 

على الرقم املجاني )1919( .
 عقدت ور�شة العمل يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1436/2/3هـ  

املوافق 2014/11/26م



نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

ملتقى تثقيفي “ مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي5
ال مبرر للعنف “

امل�صاركون :
د/ عبد الصمد اجلشي

هوبكنز  جونز  مركز  يف  والناشئني  لألطفال  نفسي  طبيب 
أرامكو الطبي

د/ حنان الشيخ
استشارية طب أطفال يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

أ/ سلمى العالي
أخصائية  اجتماعية يف مركز حماية الطفل

د/ منيرة املهاشير
عميدة كلية املجتمع بالدمام

أ/ ياسمني البريل
أخصائية  اجتماعية يف مركز جونز هوبكنز 

احملامي/ أحمد احملميد
باحلرس  األسري  األمان  برنامج  وعضو  قانوني  مستشار 

الوطني
د/ منال با موسى 

رئيسة قسم العنف مبركز الطب الشرعي
د/ مرام الفرائضي

أخصائية  بالطب الشرعي
د/ سها الفهيد

أخصائية  بالطب الشرعي
د/ داليا السيف 

أخصائية  بالطب الشرعي
أ/ فاطمة عسيري

رئيسة وحدة احلماية االجتماعية بالدمام
أ/ فاطمة العموي

باحثة قانونية
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان :

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

تناول امللتقى عدة محاضرات عن العنف األسري وهي:
• كيف نحمي أطفالنا من التحرش اجلنسي.	
• من أجل طفولتي حتمل مسؤوليتي.	
• العنف في مجتمع التعليم.	
• التأثير النفسي للعنف على املرأة.	
• تطبيقات احلماية من اإليذاء والئحته التنفيذية.	
• دور الطبيب الشرعي في حاالت العنف األسري.	
• العالمات الدالة على االعتداء اجلنسي عند الطفل.	
• دور وحدة احلماية.	
• التجارب السيئة في الطفولة وتأثيرها في املستقبل.	
•  دور اجلانب القانوني في احلماية.	
• تفاعل احلضور مع إصدارات اجلمعية وخاصة التربويات 	

واألخصائيات في املجال النفسي واالجتماعي.
• تكرمي املشاركني في املنتدى التثقيفي وتسليمهم شهادات 	

شكر وتقدير.
عقد امللتقى يف املنطقة ال�شرقية بتاريخ 3-1436/2/4هـ 

املوافق 26-2014/11/27م
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نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

مهرجان “ ملتقى اللجنة االجتماعية األهلية 6
نبض الشباب “

امل�صاركون :

هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
إدارة توعية اجلاليات

إدارة مكافحة املخدرات 
فرع جمعية الثقافة والفنون

مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان :

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفهيقي ، أ/ أحمد الرويلي 
اأبرز املحاور التي ت�ضمنها املهرجان :

• لزوار 	 حقوقية  وكتيبات  املنشورات  من  العديد  توزيع 
املهرجان .

• الرد على استفسارات وتساؤالت احلضور .	
عقد املهرجان يف منطقة اجلوف بتاريخ 10-1436/2/12هـ 

املوافق 3-2014/12/5م

مهرجان “ على الرئاسة العامة لرعاية الشباب7
اخلير جتمعنا “

امل�صاركون :

إدارة مكافحة املخدرات 
إدارة مكافحة التدخني

إدارة الدفاع املدني
نادي االنطالق باجلوف

الرئاسة العامة لرعاية الشباب
فرع جمعية الثقافة والفنون

مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان :

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفهيقي ، أ/ أحمد الرويلي 
اأبرز املحاور التي ت�ضمنها املهرجان :

• لزوار 	 حقوقية  وكتيبات  املنشورات  من  العديد  توزيع 
املهرجان .

• الرد على استفسارات وتساؤالت احلضور .	
عقد املهرجان يف منطقة اجلوف  بتاريخ 16-1436/2/19هـ 

املوافق 9-2014/12/12م

مشاركة “ اليوم جامعة امللك خالد للبنات 8
العاملي حلقوق 

اإلنسان “

امل�صاركون :

أ/ بشائر مطري   
رائدة النشاط الطالبي بالكلية 

وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الكلية 
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها امل�ضاركة :

• توزيع مطويات وعدد من مطبوعات اجلمعية على الطالبات 	
لنشر ثقافة حقوق اإلنسان. 

عقدت امل�شاركة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1436/2/18هـ املوافق 
2014/12/11م



نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

اجتماعالهيئة السعودية للمهندسني9
جلنة مراقبة 

االنتخابات

امل�صاركون:

د/ علي القحطاني
رئيس جلنة مراقبة االنتخابات

م/ محمد الشنقيطي
عضو جلنة مراقبة االنتخابات

د/هاني الزيد
املستشار التقني للجنة

د/فهد العنزي
املستشار القانوني للجنة

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان:

أ/خالد الفاخري
اأبرز املحاور التي ت�ضمنها الجتماع:

• االطالع على اآللية املتبعة ملراقبة االنتخابات.	
• مراجعة اخلطوات اإللكترونية التي يسير عليها كل ناخب 	

وإبداء املالحظات حولهاوتعديل ما يلزم بشأنها.
• ملنع 	 إلكتروني  ناري  جدار  لتطبيق  بخبراء  االستعانة 

القرصنة وصد اختراقات العملية االنتخابية االلكترونية.
• من 	 املتقدمني  على  الترشيح  شروط  انطباق  من  التأكد 

املهندسني واملهندسات.
• ضمت القائمة 72 مرشحاً للتنافس على عشرة مقاعد. 	

عقد االجتماع يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1436/2/19هـ 
املوافق 2014/12/12 م

مراقبة انتخابات الهيئة السعودية للمهندسني 10
مجلس إدارة 

الهيئة السعودية 
للمهندسني

امل�صاركون:

د/ علي القحطاني
رئيس اللجنة

املهندس/محمد الشنقيطي
عضو اللجنة

د/ هاني الزيد
املستشار التقني للجنة

د/ فهد العنزي
املستشار القانوني للجنة

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان:

أ/خالد الفاخري
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها العملية النتخابية:

• املخصصة 	 أيام  الثالثة  االنتخابات خالل  القيام مبراقبة 
للتصويت مبعدل 7 ساعات يومياً.

• متت عملية االنتخاب الكترونية بالكامل عن بعد من خالل 	
الصوت الواحد.

• توجد فترة طعون على النتائج والتي استمرت ملدة أسبوع.	
• متت العملية االنتخابية بكل يسر وسهولة دون مالحظات جوهرية .	
• الشكر واإلشادة من قبل رئيس جلنة اإلشراف الدكتور/علي 	

القحطاني للجمعية ملشاركتها في مراقبة انتخابات الهيئة.
عقدت العملية االنتخابية يف مدينة الريا�ض بتاريخ 22-

1436/3/25هـ املوافق13-2015/1/16 م
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مهرجان التمور أمانة منطقة اجلوف11
السنوي

امل�صاركون :

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان :

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفهيقي ، أ/ أحمد الرويلي 
اأبرز املحاور التي ت�ضمنها املهرجان :

• توزيع العديد من املنشورات وكتيبات حقوقية لزوار املهرجان 	
والتي توضح رؤية ورسالة وأهداف و اهتمامات اجلمعية .

عقد املهرجان يف منطقة اجلوف من تاريخ 1436/2/24 اإلى 
1436/4/2هـ املوافق 15-2014/1/23م

ندوةاملكتبة العامة12
“اإلعالم ومعايير 

حقوق اإلنسان”

امل�صاركون :

اللواء/نايف املرواني
شرطة منطقة املدينة املنورة

د/ غازي املطيري
األمر  لدراسة  العزيز  عبد  بن  نايف  األمير  كرسي  أستاذ 

باملعروف والنهي عن املنكر باجلامعة اإلسالمية
د/ صالح احلربي

مدير فرع وزارة الثقافة واإلعالم
د/ محمود احلربي

املشرف على املركز اإلعالمي بجامعة طيبة 
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان :

أ/ شرف القرايف ، أ/ عزة اجلهني
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها الندوة :

• التعريف باجلمعية نشأتها ونظامها ورسالتها وآلية عملها في 	
استقبال الشكاوي والتظلمات واإلجراءات املتخذة حيالها.

• مكانة 	 من  به  حظيت  وما  اإلنسان  حقوق  عن  احلديث 
عظيمة في الدين اإلسالمي.

• ما نص عليه النظام األساسي للحكم في مادته السادسة والعشرون 	
)أن حتمي الدولة حقوق اإلنسان وفق الشريعة اإلسالمية(.

• املجال 	 هذا  في  وقوانني  أنظمة  من  صدر  مبا  التعريف 
املعنية  الدولية  واالتفاقيات  املواثيق  على  ومصادقتها 

بحماية حقوق اإلنسان.
• بناء ذهنية مشتركة إلعداد وصياغة اخلبر اإلعالمي وفق 	

معايير حقوق اإلنسان.
• احلديث عن االرتباط الوثيق بني اإلعالم وحقوق اإلنسان 	

في كافة املجاالت.
• التنبيه على وجوب حفظ حقوق اآلخرين وجتنب التشهير 	

بهم واحترام خصوصيتهم.
• الذهنية 	 تشكيل  ف��ي  اإلع��الم��ي  مسؤولية  ع��ن  احل��دي��ث 

احل��س��ن��ة م��ن خ���الل ص��ي��اغ��ة اخل��ب��ر وم���ص���ادره وأن��واع��ه 
ومعاييره والتحقق من األخبار ومصادرها.

• التطرق إلى مفهوم السبق الصحفي ودور املتحدث الرسمي 	
في بيان احلقائق واملشكالت التي تظهر في األعالم نتيجة 

لعدم التنسيق الفعال.
• اخلطوات الواجب إتباعها في تناول القضايا واملشكالت 	

احلقوقية املتعلقة بالوطن واملواطن واملقيم بني مؤسسات 
الدولة ووسائل اإلعالم.
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• احلديث عن املشاكل والقضايا احلقوقية التي تهم املواطن 	
واملقيم وتناول احللول من اجلانب األكادميي .

• التطرق إلى عالج القضية حيث يكمن في ثالث مراحل 	
تشمل االهتمام بالكليات ورسم الصورة الذهنية السليمة 
وأن تكون وسائل اإلعالم واملؤسسات احلكومية في الفعل 

وليس ردة الفعل .
• القضية 	 )تعريف  اخلمسة  التاءات  بنظرية  التعريف 

وتنفيذها عن طريق وسائل اإلعالم  وحتليلها وتصميمها 
األربعة أو املتحدثني الرسميني وتتبع رجع الصدى( .

عقدت الندوة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 3/24 /1436هـ 
املوافق 2015/1/15 م

انتخابات وزارة احلج13
مجالس إدارات 

املؤسسات 
األهلية ألرباب 

الطوائف

امل�صاركون:

هيئة حقوق اإلنسان
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان:

أ/ سليمان الزايدي ، أ/ الشريف أبو رياش 
العميد/ م توفيق جوهرجي، أ/ محمد كلننت 

د/ محمد السهلي ، أ/ عبداهلل خضراوي 
أ/ شاكر العبدلي ،أ/ جنوى احلربي 

أ/ آمال الصابري
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها العملية النتخابية:

• املقر االنتخابي مهيأ و مناسب جداً.	
• املستوى التنظيمي لألداء االنتخابي كان وفق الئحة االنتخابات .	
• وسرعة 	 بانسيابية  بأصواتهم  اإلدالء  من  الناخبون  متكن 

دون عوائق .
• داخل 	 باالنضباط  والناخبات  واملنتخبون  املنظمون  التزم 

املقر.
• الناخبني 	 من  اعتراضات  أو  احتجاجات  أي  يالحظ  لم 

والناخبات وال املنتخبني على التنظيم.
• مارس العنصر النسائي حقه االنتخابي كاماًل.	
• والتواجد 	 املبكر  باحلضور  واملنتخبني  املنظمني  التزام 

خالل الوقت املخصص لالنتخابات .
• غالبية املتقدمني مللء  املقاعد من الشباب.	
• لوحظ االهتمام بذوي االحتياجات اخلاصة من الناخبني والناخبات.	
• يوجد موظفني وموظفات ملساعدة وإرشاد الناخبني والناخبات.	

التو�صيات:

• اعتماد النظام اإللكتروني في العملية االنتخابية بدالً من 	
األسلوب اليدوي التقليدي في االقتراع.

• وضع صناديق لالقتراع مخصصة للرجال وللنساء .	
• إظهار وعرض التعليمات بشكل واضح للمقترعني.	
• النظام 	 عن  بدالً  بالقائمة  االنتخابات  نظام  استخدام 

الفردي.
عقدت االنتخابات يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 22-

1436/4/12هـ املوافق 12-2015/2/2 م
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اللجنة العربية الدائمة حلقوق 14
اإلنسان

اجتماع الدورة 
السابعة 

والثالثون للجنة 
الدائمة حلقوق 

اإلنسان

امل�صاركون:

حقوق  ملف  عن  املسئولني  العربية  الدول  ممثلي  من  عدد 
اإلنسان وعدد من ممثلي املنظمات غير احلكومية واملؤسسات 

العاملة يف مجال حقوق اإلنسان يف الدول العربية 
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان:

أ/ خالد الفاخري ، د/ صالح الشريدة
اأبرز املحاور التي ت�ضمنها الجتماع :

• اللجنة 	 بتنفيذ ما جاء في توصيات  العامة  قامت األمانة 
العربية الدائمة حلقوق اإلنسان في دورتها)36(.

• تولت األمانة العامة إبالغ بعثات اجلامعة في اخلارج بقرار 	
حلقوق  اإلسرائيلية  لالنتهاكات  التصدي  بشأن  اللجنة 

اإلنسان في األراضي العربية احملتلة.
• قامت األمانة العامة بإبالغ املنظمات العربية العاملة في 	

مجال  في  العاملة  املنظمات  اإلنسان حلث  حقوق  مجال 
حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية تكثيف اجلهود من أجل 

تسليط الضوء على املمارسات اإلسرائيلية.
• لم 	 التي  الدائمة  اللجنة  في  العربية  ال��دول  دع��وة ممثلي 

إلى  اإلن��س��ان  حلقوق  العربي  امليثاق  على  بعد  ت��ص��ادق  
متابعة إجراءات مصادقة دولهم عليه  وتقدمي تقرير حول 

ما مت اتخاذه من إجراءات.
• ال����دول ال��ت��ي ص��ادق��ت ع��ل��ى امل��ي��ث��اق إل���ى تقدمي 	 مطالبة 

املوعد  في  العربية  اإلنسان  حقوق  للجنة  األول  تقريرها 
احملدد.

• العربية 	 البرملانات  إلى حث  الدائم  العربي  البرملان  دعوة 
على املصادقة على امليثاق العربي حلقوق اإلنسان.

• املوافقة على اختيار موضوع “حماية حرية الرأي وحرية 	
مفاهيم  ورقة  بإعداد  العامة  األمانة  التعبير”وتكليف 
يتسنى  حتى  به  األعضاء  الدول  وموافاة  الشعار  تتضمن 
لها االحتفال بهذا اليوم من خالل إقامة نشاطات وطنية.

• تكليف األمانة العامة باقتراح ثالث شعارات على اللجنة 	
يونيو  شهر  في  تعرض  اإلنسان  حلقوق  الدائمة  العربية 

من كل عام.
• توجيه الشكر لفريق اخلبراء احلكوميني العرب الذي أعد 	

اخلطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان على ما قدموه 
من جهود.

• االستفادة من مخرجات اخلطة والتقرير اخلتامي لفريق 	
اخلبراء واالستفادة من خبراتهم عند احلاجة.

• الدول 	 على  اخلبراء  لفريق  اخلتامي  التقرير  تعميم    
األعضاء لالستفادة منه. 

• حث الدول التي لم توافي األمانة العامة بتقاريرها القيام 	
بذلك والتأكيد على أن تكون وفق النموذج املعد وذلك في 

موعد أقصاه  شهر مارس 2015م.
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• تقوم 	 اتصال  نقطة  حتديد  إلى  األعضاء  الدول  دعوة 
بالتنسيق مع كافة اجلهات احلكومية املعنية لتقدمي تقرير 

مبعلومات موحدة إلى االمانة العامة وفق النموذج.
• سحب صفة مراقب من املنظمة العربية حلقوق اإلنسان 	

)اململكة األردنية الهاشمية( لثبوت مخالفتها ألحكام قانون 
اجلمعيات.

• و 	 والسالم  احملبة  رسل  جمعية  من  مراقب  سحب صفة 
اإلنسانية وجمعية الوعي الثقافية )جمهورية العراق( لعدم 

استكمالها متطلبات التكليف.
• صفة 	 على  للحصول  اجلديدة  الطلبات  في  البت  إرجاء 

حصول  ومعايير  ضوابط  اعتماد  يتم  أن  إلى  مراقب 
آليات  في  مراقب  صفة  على  احلكومية  غير  املنظمات 

األمانة العامة جلامعة الدول العربية.
عقد االجتماع يف مدينة القاهرة  بتاريخ 29-1436/4/25هـ 

املوافق 19-2015/2/15 م

األمانة العامة ملجلس التعاون لدول 15
اخلليج العربية

ورشة عمل        
“ القانون الدولي 
حلقوق اإلنسان 

“

امل�صاركون:

د/ طاهر بو جالل
مستشار اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بدولة قطر

التابع  اإلنسان  حقوق  مكتب  منسوبات  و  منسوبي  من  عدد 
ألمانة مجلس التعاون لدول اخلليج 

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان:

أ/ سفانه جبرتي
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها ال�ر�ضة :

• تهدف 	 التي  ونشأته  اإلنسان  حقوق  تاريخ  عن  احلديث 
للحفاظ على السلم واألمن الدوليني.

• التي 	 الفروقات  وتوضيح  املصطلحات  لتحديد  التطرق 
تتكرر في مجال حقوق اإلنسان.

• اآلليات التقاعدية حلقوق اإلنسان في املنظومة الدولية:	
• احلديث عن االتفاقيات األساسية كما مت اإلشارة إلى أن 	

اململكة العربية السعودية هي الوحيدة بني دول اخلليج التي 
أعطت احلق للمواطنني واملقيمني من ذوي اإلعاقة لرفع 
األشخاص  حقوق  باتفاقية  اخلاصة  اللجنة  أمام  شكوى 

ذوي اإلعاقة.
• تنفيذ 	 ترصد  مستقلني  خبراء  من  مكونة  جلان  وضع 

املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان.
• اآلليات غير التقاعدية حلقوق اإلنسان في منظومة األمم 	

املتحدة:
• اإلجراء السري.	
• املقررين اخلواص.	
• االستعراض الدوري الشامل.	
• اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان:	
• االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان.	
• االتفاقية األمريكية حلماية حقوق اإلنسان.	
• امليثاق األفريقي.	
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• امليثاق العربي حلقوق اإلنسان.	
• الدولي اإلنساني كما 	 القانون  مت احلديث عن مدخل 

ذكر فيها إحصائيات تخص مجال احلروب .
• واملنظمات 	 اإلنسان  حلقوق  الوطنية  املؤسسات  دور 

الغير حكومية في مجال حقوق اإلنسان .
• مت فتح املجال لألسئلة واإلجابة عليها من قبل الدكتور احملاضر .	

عقدت ور�شة العمل يف مدينة الريا�ض بتاريخ3 -1436/5/5هـ  
املوافق 22-2015/3/24 م

مركز امللك عبد العزيز للحوار 16
الوطني

ورشة عمل
“زواج 

القاصرات”

امل�صاركون:

د/ عبد العزيز اليحيى
د/ محمد الضويان
أ/ شقراء املدخلي
د/ فاطمة عقيلي

أ/ وجدان احلبيب
طبيبة امتياز

أ/ نوره بابقي
ناشطة يف حقوق اإلنسان

أ/ نعمة عبده
مشرفة التوعية اإلسالمية بإدارة التعليم مبنطقة جازان

أ/ شقراء ال بشير
املستشارة األسرية

أ/ سلمى علي 
مديرة الثانوية الثانية بجازان

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان:

د/ أحمد البهكلي
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها ال�ر�ضة :

• امليدانية 	 للدراسة  النظري والتطبيقي  استعراض اجلانب 
التي أجريت على شريحة من كل مناطق اململكة.

• مناقشة املرئيات حول الدراسة وتقدمي مقترحات تدعم نتائجها 	
وبالتالي جناح خطة العالج التي ستصدر الحقاً بناء عليها.

• املطالبة بضرورة اعطاء تعريف واضح ملفهوم “القاصرة” 	
الختالف املجتمع في  فهم املصطلح بسبب تباين اآلراء.

• لزواج 	 أدنى  سن  بتحديد  الشرعي  احلكم  إلى  التطرق 
إذا  للفتاة وحصانة  الزواج ستر  أن   والتأكيد على  الفتاة 

كانت معرضة لالنحراف األخالقي.
• دراسة 	 في  االجرائي  البحث  أدوات  أهمية  عن  احلديث 

القاصرات بهدف االستفادة منها  لبعض  حاالت ميدانية 
إلعطاء نتائج دقيقة وواقعية للدراسة.

• احلديث عن إغفال الدراسة االستفادة من البحوث الطبية 	
في هذا املجال.

• يساهم 	 حيث  زواجها  بعد  للفتاة  األسرة  متابعة  ضرورة 
بشكل كبير في جناح زواجها وتقدمي لها احلماية الالزمة 

في حني تعرضها للعنف و الضرر على اختالفه.
• التأكيد على ضرورة تأهيل الزواج والزوجة قبل امتام عقد 	

القران من خالل البرامج التوعوية والتدريبية مما يحقق 
التوافق ويحد من كثرة املشاكل واخلالفات.

عقدت الور�شة يف مدينة جازان بتاريخ 1436/5/14هـ املوافق 
2015/3/5 م
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لقاء رجال مجلس الغرف السعودية17
األعمال مع 
نائب رئيس 

البنك الدولي 
لشؤون النزاهة

امل�صاركون:

السيد/ ليونارد مكارثي
رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة

املهندس/ خالد العتيبي
االمني العام ملجلس الغرف السعودية

د/ عبداهلل العبد القادر
حماية  لقطاع  الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  رئيس  نائب 

النزاهة
أ/ أحمد الشميمري

أمني عام منتدى الرياض
األمير/ تركي بن عبداهلل

رئيس مؤسسة سعفة القدوة احلسنة
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان:

د/ مفلح القحطاني
اأبرز املحاور التي ت�ضمنها اللقاء:

• ومحاربة 	 النزاهة  السعودية حلماية  اجلهود  إلى  التطرق 
الفساد ودور القطاع اخلاص في هذا املجال.

• أهمية مكافحة الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة 	
بوصفها مدخاًل مهم لتطوير االقتصاد.

• في 	 اململكة  حققتها  التي  االقتصادية  باإلجنازات  التنويه 
مجال اإلصالح والتنمية.

• تثمني دور جهود الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد “نزاهة” 	
رفع  في  الفساد،ومساهمتها  محاربة  في  إنشائها  منذ 
النزاهة  ثقافة  ونشر  الفساد  مبوضوع  العام  الوعي 

والشفافة.
• والعمل 	 الفساد  محاربة  في  اململكة  جدية  على  التأكيد 

على مكافحة والقضاء على الفساد واحلد من أثاره بشتى 
السبل والوسائل املتاحة.

• من 	 الداخل  جتاوزت  حيث  اململكة   جهود  عن  احلديث 
من  التي  الدولية  االتفاقيات  من  لعدد  توقيعها  خالل 
أبرزها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد التي أقرت 

في عام 2004 م .
• املرتبطة 	 الوحيدة  اجلهة  بوصفها  الهيئة  لدور  التطرق 

بامللك مباشرة.
• لظاهرة 	 لتصدي  وحرصها  اململكة  اهتمام  عن  احلديث 

النزاهة  حلماية  الوطنية  االستراتيجية  وأقرت  الفساد 
ومكافحة الفساد .

• يستلزم الفساد برامج إصالح شاملة.	
• على 	 خاصة  للفساد  املتعددة  السلبية  اآلثار  إلى  التطرق 

عملية التنمية.
• احلديث عن التشريعات واألنظمة التي عملت اململكة على 	

سنها للحد من ممارسات الفساد اإلداري كنظام مكافحة 
التزوير  مكافحة  ونظام  املوظفني  تأديب  ونظام  الرشوة 

وغيرها من األنظمة.
• الدول 	 مع  تعاونها  تعزيز  في  اململكة  رغبة  عن  احلديث 

مبادئ  من  انطالقاً  العالقة  ذات  الدولية  واملنظمات 
القانون الدولي واملواثيق واملعاهدات الدولية املوقعة.
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• مكافحة 	 في  احلثيثة  ومساعيها  اململكة  بجهود  التنويه 
الفساد والتأكيد على أنها تعد من أكبر الداعمني ملكافحته.

• التطرق إلى القطاع اخلاص في اململكة والدور األساسي  	
الذي يلعبه للتغلب على الفساد من خالل وضع اخلطط 

ملكافحته باستخدام التقنية اجلديدة.
• احلث على االهتمام ببرامج املسئولية االجتماعية وبرنامج 	

اإلفصاح التطوعي الذي أطلقه البنك الدولي مؤخراً.
• اإلشارة إلى خطاب خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 	

لكل  التصدي  في  ماضية  اململكة  بأن  العزيز  عبد  بن 
مظاهر الفساد.

• احلدي������ث عن التق������دم ال������ذي أحرزته اململكة ف������ي تقرير 	
مدركات الفساد حيث احتلت اململكة املركز الثالث عربياً.

• التطرق لدراسات منتدى الرياض االقتصادي حول موضوع 	
الفساد و التي حددت أهم مظاهره وأكثرها انتشاراً.

• حتدي������د مجموعة م������ن التوجيهات للحد من الفس������اد كان 	
أبرزها إيج������اد نظام متابع������ة محكم لتنفيذ املش������روعات 
احلكومي������ة لتنفيذ احلكوم������ة اإللكتروني������ة وتنظيم عملية 

العقود من الباطن وتوفير احلماية للمبلغني عن الفساد.
• مؤشر 	 وإيجاد  وحتسينها  املعيشة  مستوى  تكلفة  دراس��ة 

وح��دات  دور  وتفعيل  امل��ت��وازن��ة  والتنمية  األع��م��ال  لبيئة 
املراجعة الداخلية.

• احلديث عن ارتفاع وعي املجتمع بالفساد وقضاياه.	
عقد اللقاء يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1436/5/23هـ املوافق 

2015/3/14 م

مهرجان الزيتون أمانة منطقة اجلوف18
الثامن

امل�صاركون:

أ/ أحمد آل شيخ
وكيل أمارة منطقة اجلوف

املهندس/ عجب القحطاني
رئيس اللجنة العليا للمهرجان

املهندس/ محمد البراهيم
املدير التنفيذي للمهرجان

وعدد من املزارعني واملهتمني
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان:

د/ طارش الشمري، أ/ ظاهر الفهيقي
اأبرز املحاور التي ت�ضمنها املهرجان:

• إقامة ركن توعوي وتثقيفي.	
• توزيع منشورات وإصدارات اجلمعية على الزوار.	
• تقدمي االستشارات والرد على االستفسارات.	
• عرض فيديو خاص عن اجلمعية وأهدافها ونشاطاتها.	

عقد املهرجان يف منطقة اجلوف بتاريخ  5/26-1436/6/8هـ 
املوافق 17- 2015/3/28م 
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لقاء”اليوم فرع وزارة الشؤون االجتماعية19
العاملي لألسرة”

امل�صاركون:

د/ عبداهلل حجر
مدير شؤون املعلمني بالتربية والتعليم

العميد/ طالل الصيدالني
مدير الضبط اجلنائي بشرطة جدة

أ/ نسرين أبو طه
العامة بوحدة احلماية  والتثقيف والعالقات  التوعية  مسئولة 

االجتماعية
د/ عمر اخلولي

استشاري قانوني
كمـــا حضر اللقـــاء العديد من اجلهات املختصة من منســـوبي 
الشرطة والسجن والتعليم والصحة  واملهتمني من اإلعالميني 
والعديـــد مـــن اجلمعيـــات األســـرية واخليريـــة  وعـــدد مـــن 
منســـوبي االغاثة اإلسالمية العاملية  وأخصائيني وأخصائيات 

اجتماعيني من عدة جهات حكومية وخاصة
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان:

أ/ صالح الغامدي ، د/ عمر حافظ، أ/ علي ابو شعقه
أ/ نايف السلمي ،  أ/ عبدالعزيز فقيه ، أ/ جوهرة الغامدي

أ/ هالة املهدلي ، أ/ دعد عمران
اأبرز املحاور التي ت�ضمنها اللقاء:

• التعري������ف باجلمعي������ة الوطني������ة حلقوق اإلنس������ان ورؤيتها 	
ونشأتها وأهدافها.

• تسليط الضوء على أهمية األسرة في املجتمع ودورها في بناءه.	
• احلديث عن دور اجلمعيات واجلهات املختصة في توعية األسرة.	
• اإلجابة على اسئلة احلضور ومناقشتها من قبل احملاضرين.	

عقد اللقاء يف حمافظة جدة  بتاريخ 1436/8/8هـ املوافق 
2015/5/26م

إدارة الشؤون القانونية مبنطقة 20
املدينة املنورة

ندوة “األمن 
وحقوق اإلنسان”

امل�صاركون:

الفريق/ عثمان احملرج
مدير األمن العام

الرائد/ سعيد املري
مدير إدارة حقوق اإلنسان باألمن العام

الرائد/ عبد اهلل السناني
مدير حقوق اإلنسان بشرطة منطقة املدينة املنورة

وعدد من أفراد األمن العام
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان:

أ/ عبد املجيد األمني
الهدف من الندوة:

التوعية بحقوق اإلنسان وأهميتها شرعياً ونظامياً.
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها الندوة:

• احلدي������ث ع������ن أهمية حق������وق اإلنس������ان لتطوي������ر وتنمية 	
املجتمعات و األفراد.

• املبادئ 	 إحدى  كونها  من  اإلنسان  حقوق  ألهمية  التطرق 
األساسية التي قامت عليها الشريعة اإلسالمية .

• احلديث عن ما توليه اململكة من اهتمام بحقوق اإلنسان 	
حيث يعد من  إحدى املبادئ األساسية التي قامت عليها 

اململكة منذ تأسيسها.
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• التأكيد على  ضرورة نش������ر الوعي الثقافي بأهمية حقوق 	
اإلنسان جلميع أفراد املجتمع بال استثناء.

• اإلنسان 	 حقوق  حلماية  الداخلية  وزارة  جهود  عن  احلديث 
خالل  من  اإلنسان  حقوق  ثقافة  ايصال  على  عملت  حيث 
تدريس مادة حقوق اإلنسان في املعاهد والكليات العسكرية.

• احلديث عن توجيهات خادم احلرمني و تأكيده الدائم على 	
أهمية حقوق اإلنسان وضرورة االلتزام بها.

• مناقشة بعض النصوص القانونية املعمول بها  في اململكة.	
عقدت الندوة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1436/8/15هـ 

املوافق 2015/6/2 م

معرض – ركن مركز التأهيل الشامل يف سكاكا21
تثقيفي

“فعاليات اخليمة 
الرمضانية”

امل�صاركون:

أ/ أكرم العيد
فنان تشكيلي 
الدفاع املدني

مجلس شباب اجلوف
فرقة اليف الترفيهية

نادي احلي بثانوية اجلزيرة
وكالة مناسبتي لالحتفاالت 

نادي االنطالق الرياضي 
صحيفة خبر اجلوف 

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان:

د/طارش الشمري، أ/ ظاهر الفهيقي، أ/ عمر املنديل 
اأبرزاملحاور التي ت�ضمنها املعر�ض:

• توزيع الكتيبات و املطويات على الزوار.	
• الرد على استفسارات الزوار.	
• عقد املعرض في منطقة اجلوف	

 بتاريخ 5-1436/9/22هـ املوافق 6/22 - 2015/7/9م

ورشة هيئة حقوق اإلنسان22
تدريب”دور 

املجتمع املدني 
يف رصد 

حاالت حقوق 
اإلنسان يف 

اململكة العربية 
السعودية”

امل�صاركون:

أ/ ناصر املطيري
أ/ فريد حمدان

أ/ عبد اهلل احملسن
أ/ عبد العزيز الفريان

أ/ نوال العتيبي
مديرة إدارة التدريب والتطوير ببرنامج األمان األسري

أ/ محمود قنديل
خبير اقليمي

وعدد من منسوبي ومنسوبات برنامج األمان األسري
مدينة األمير سلطان اإلنسانية

هيئة حقوق اإلنسان
جمعية بنيان النسائية اخليرية

جمعية رعاية الطفولة
جمعية النهضة النسائية

جمعية الوفاء النسائية اخليرية
جمعية مودة النسائية اخليرية
مؤسسة امللك خالد اخليرية 

مركز امللك سلمان ألبحاث اإلعاقة
اجلمعية اخليرية لرعاية األيتام
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من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان:

أ/ خالد الفاخري ، أ/ سفانة جبرتي 
هدف الور�صة:

مجال  يف  السعودي  املدني  املجتمع  منظمات  قدرات  تعزيز 
حماية حقوق اإلنسان.

اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها ال�ر�ضة:

• مناقشة مفهوم احلماية من واقع جتربة املشاركني.	
• احلديث عن صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.	
• التطرق إلى دور العرب في صياغة اإلعالن العاملي حلقوق 	

اإلنسان.
• التنفيذية 	 وآليته  اإليذاء  من  احلماية  بنظام  التعريف 

ومفهوم العنف.
• التعري������ف بنظ������ام حماي������ة الطف������ل والئحت������ه التنفيذية، 	

ومصطلحات النظام وأهدافه.
• شرح آلية البالغ واجلهات املخولة بتلقي بالغات العنف.	
• احلديث عن اآلليات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان في 	

اململكة.
• عرض صكوك حقوق اإلنسان الدولية التي انضمت إليها 	

اململكة واملواد التي حتفظت عليها اململكة.
• في 	 اإلنسان  حقوق  حلماية  الدولية  باآلليات  التعريف 

منظمة األمم املتحدة.
• حقوق 	 ومبادئ  وقيم  احلقوقي  العمل  ملعايير  التطرق 

اإلنسان.
• هناك 	 كان  إذا  ما  لتقييم  املتبعة  القواعد  عن  احلديث 

انتهاك أو ال ووقت وقوعه وكيفيته.
• احلديث عن طريقة النظر في شكاوى والبالغات والتظلم.	
• املكان 	 وتهيئة  والضحايا  الشهود  مقابلة  تقنيات  مناقشة 

املناسب الستقبالهم.
• احلدي������ث عن املعلوم������ات التي يت������م طلبها في اس������تمارة 	

الشكوى.
• في 	 اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  دور  عن  احلديث 

متابعة انتهاكات حقوق اإلنسان على املستوى الوطني.
• التعريف بنشأة اجلمعية واختصاصاتها  واملبادئ األساسية 	

التي تتخذها في رصد القضية.
• الغاية 	 والتوثيق وماهيته وما  الرصد  احلديث عن مفهوم 

من الرصد.
• احلديث عن املبادئ واملعايير الوطنية والدولية.	
• عرض مناذج الشكاوى في هيئة حقوق اإلنسان واجلمعية 	

الوطنية حلقوق اإلنسان.
• الدولية  	 االتفاقيات  بها  متر  التي  املراحل  إلى  التطرق 

والفرق بني القانون الدولي العام والقانون الدولي اخلاص.
• احلديث عن أنواع التقارير ومنهجيات إعدادها ومكونات 	

التقرير.
• مت طرح االسئلة من احلضور ومت اإلجابة عليها من قبل 	

احملاضر.
عقدت الور�شة يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1-1436/11/4هـ 

املوافق 16- 2015/8/19 م
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رابعًا: الفعاليات التي نظمتها اجلمعية

أهم ما بحث نوع الفعالية وعنوانها م

ندوة »الدليل اإلجرائي 1
الكتشاف حاالت العنف لدى 

األطفال«

امل�صاركون :

أ/ محاسن شعيب 
أخصائية  اجتماعية بالشؤون الصحية

أ/ سمية عزت
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى 

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان :

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

• نبذة تعريفية عن اجلمعية وأهدافها واختصاصاتها وآلية العمل فيها .	
• تعريف العنف وكيفية اإلبالغ عن العنف والعقوبات املنصوصة عليها في النظام .	
• توضيح حاجات الطفل األساسية  ومنها النفسية و املادية.	

عقدت الندوة يف منطقة  مكة املكرمة  بتاريخ 1434/2/5هـ املوافق 2014/11/27م

معرض2
»أسبوع النزيل اخلليجي«

امل�صاركون :

أ/ أحمد السمري
وكيل محافظة الطائف
العميد/ معدي البقمي
مدير سجون الطائف

و عدد من اجلهات ومنها الشؤون االجتماعية  و جمعية تراحم و املعهد املهني 
التقني

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان :

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

• إقامة ركن توعوي وتثقيفي.	
• توزيع إصدارات اجلمعية خاصة املتعلقة بحقوق املتهم والسجون.	
• اإلجابة على األسئلة احلقوقية.	
• تضمن املعرض إقامة عدد من املسابقات ومت توزيع اجلوائز.	
• أشاد وكيل محافظة الطائف بجهود اجلمعية ومت تسليم ممثل اجلمعية درع تذكاري 	

من قبل وكيل احملافظة.
عقد املعر�ض يف حمافظة  الطائف بتاريخ 2/15 /1436هـ املوافق 2014/12/8 م

 



أهم ما بحث نوع الفعالية وعنوانها م

معرض3
“اليوم العاملي حلقوق الطفل”

امل�صاركون :

أ/ أحمد السمري
وكيل محافظة الطائف
العميد/ معدي البقمي
مدير سجون الطائف

و عدد من اجلهات ومنها الشؤون االجتماعية  وجمعية تراحم واملعهد املهني 
التقني

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان :

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

• إقامة ركن توعوي وتثقيفي.	
• توزيع إصدارات اجلمعية خاصة املتعلقة بحقوق املتهم والسجون.	
• اإلجابة على األسئلة احلقوقية.	
• تضمن املعرض إقامة عدد من املسابقات ومت توزيع اجلوائز.	
• أشاد وكيل محافظة الطائف بجهود اجلمعية ومت تسليم ممثل اجلمعية درع تذكاري 	

من قبل وكيل احملافظة.
عقد املعر�ض يف حمافظة الطائف بتاريخ 2/15 /1436هـ املوافق 2014/12/8م

محاضرة “ حقوق اإلنسان يف 4
النظام األساسي للحكم يف 
اململكة العربية السعودية “

امل�صاركون :

أ/ رائد آل مالح 
عضو النادي 

وعدد كبير من املشاركني ووجهاء وإعالميني 
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان :

د/ علي الشعبي 
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها املحا�ضرة :

• التعريف باجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان وأهدافها ورؤيتها ورسالتها.	
• تقدمي عرض مرئي حول تعريف حقوق اإلنسان ومبادئ الشريعة اإلسالمية.	
• الدولة بحقوق 	 النظام األساسي للحكم واهتمامات  احلديث عن حقوق اإلنسان في 

اإلنسان.
• احلديث عن املواثيق واملعاهدات الدولية املصدق عليها من قبل اململكة.	
• الوطنية 	 الوحدة  مفاهيم  ترسيخ  في  اإلنسان  حقوق  مؤسسات  دور  عن  احلديث 

واحملافظة على االستقرار االجتماعي  واألمن الفكري.
عقدت املحا�شرة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1436/2/17 هـ املوافق 2014/12/10م

 



113

أهم ما بحث نوع الفعالية وعنوانها م

محاضرة “ ثقافة حقوق 5
اإلنسان يف اإلسالم”

امل�صاركون :

د/ عبود بن درع  
وكيل عمادة شؤون املكتبات باجلامعة 

وعدد كبير من منسوبي اجلامعة أساتذة وطالب وموظفني 
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان :

د/ منصور القحطاني، أ/ عبد اهلل العواد، أ/ بندر الغامن 
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها املحا�ضرة :

• التعريف بحقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية.	
• آليات القانون الدولي حلقوق اإلنسان.	
• احلديث عن النظام األساسي للحكم في اململكة العربية السعودية.	
• احلديث عن اتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.	
• اإلجابة على استفسارات احلضور .	

عقدت املحا�شرة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1436/2/18 هـ املوافق 2014/12/11م

معرض توعوي لتفعيل اليوم 6
العاملي حلقوق اإلنسان

امل�صاركون :

من اإدارة الرتبية والتعليم :

أ/ ناشي احلربي
مشرف تربوي و املسؤول عن التنسيق مع اجلمعية 

من اجلامعة الإ�صالمية :

د/ خالد الشيخ 
رئيس األنشطة الطالبية 

من جامعة طيبة : 

د/ حنان الفولي 
عضو هيئة تدريس بكلية احلقوق »مشرفة نادي إنصاف« محامية ومستشارة 

قانونية 
أ/ رحاب األحمدي 
رائدة نادي إنصاف 

من وزارة ال�ض�ؤون الجتماعية :

أ/ عزيز الغامدي 
من جلنة احلماية

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان :

أ/ عبد املجيد األمني، أ/ عزة اجلهني، أ/ رهام اإلمام
اأبرز املحاور التي ت�ضمنها املعر�ض :

• رفع مستوى الوعي الثقافي لدى حقوق اإلنسان.	
• التعريف باجلمعية ورسالتها وأهدافها وآلية عملها وذلك من خالل عدد من الفعاليات 	

و منها:
• توزيع العديد من املنشورات والكتيبات احلقوقية في كاًل من اجلامعة اإلسالمية وكلية 	

احلقوق وفرع وزارة الشؤون االجتماعية.
• للتعريف 	 املدرسية  اإلذاعة  في  يوم  بتخصيص  والتعليم  التربية  إدارة  مع  الشراكة 

باجلمعية وحقوق اإلنسان.
عقد املعر�ض يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1436/2/18هـ املوافق 2014/12/10م



أهم ما بحث نوع الفعالية وعنوانها م

محاضرة »رفع الوعي حلقوق 7
اإلنسان«

امل�صاركون :

د/ محمد القرني 
عميد كلية العلوم واآلداب واملجتمع مبحايل عسير
وعدد كبير من منسوبي وإداري وطالبي اجلامعة 

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان :

د/ محمد آل مزهر
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها املحا�ضرة :

• التأكيد على ما للمواطن من حقوق و ما عليه من واجبات.	
• التأكيد على أن حقوق اإلنسان مبنية على الشريعة اإلسالمية.	
• اإلجابة على استفسارات كافة احلضور.	
• توزيع مطويات و عدد من مطبوعات اجلمعية.	

عقدت املحا�شرة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1436/2/18 هـ املوافق 2014/12/11م

ملتقى توعوي لتفعيل اليوم 8
العاملي حلقوق اإلنسان

امل�صاركون :

د/ غسان القني
ناشط اجتماعي ومفكر إسالمي 

أ/ سميرة عزيز 
صحافية 

أ/ صالح الغامدي
مدير دار احلماية والضيافة بالشؤون االجتماعية

أ/ نسرين أبو طه 
مسؤولة العالقات العامة بوحدة احلماية االجتماعية 

والعديد من ممثلي الدوائر احلكومية ومحكمة األحوال الشخصية 
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان :

د/ عمر زهير حافظ 
اأبرز املحاور التي ت�ضمنها امللتقى :

• احلديث عن حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية. 	
• التأكي������د عل������ى رعاية اململك������ة العربية الس������عودية حلقوق املرأة وحمايته������ا من العنف 	

والعنصرية.
• اإليذاء 	 من  احلماية  نظام  تطبيق  في  االجتماعية  الشؤون  إدارة  احلديث عن جهود 

واللوائح الصادرة.
عقد امللتقى يف  حمافظة جدة بتاريخ 1436/2/18 هـ املوافق 2014/12/10م
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أهم ما بحث نوع الفعالية وعنوانها م

محاضرة “حقوق اإلنسان يف 9
اإلسالم“

امل�صاركون :

الشيخ/ محمد البدير
كاتب عدل بابها 

أ/ سعيد آل منيع 
مدير وحدة احلماية االجتماعية 

أ/ سعيد الشهراني
مدير عام الشؤون االجتماعية 

وعدد كبير من املشاركني واملهتمني 
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان :

أ/ عبد اهلل العواد، أ/ أحمد القحطاني 
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها املحا�ضرة :

• التعريف باجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان وأهدافها ورؤيتها ورسالتها. 	
• توزيع مطويات و عدد من مطبوعات اجلمعية.	

عقدت املحا�شرة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1436/2/19 هـ املوافق 2014/12/12م

ندوة “ حقوق اإلنسان يف ضوء 10
الشريعة اإلسالمية “ 

امل�صاركون :

نخبة من إدارة شرطة العاصمة املقدسة 
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان :

أ/ سليمان الزايدي , د/ محمد السهلي
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها الندوة :

• نبذة تعريفية عن اجلمعية وأهدافها واختصاصاتها وآلية العمل فيها.	
• اخلطة االستراتيجية للجمعية في تعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان باملجتمع.	
• احلديث عن حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية. 	
• الثقافة 	 نشر  على  والعمل  اململكة  في  اإلنسان  دعم حقوق  كيفية  مفتوح حول  حوار 

احلقوقية خاصة في مجتمع األطفال والنساء.
عقدت الندوة يف منطقة مكة املكرمة  بتاريخ 1436/2/19 هـ املوافق 2014/12/11م

محاضرة “ حقوق اإلنسان يف 11
ظل الشريعة اإلسالمية “

امل�صاركون :

العميد/ مبارك السليل
مدير عام السجون مبنطقة عسير 

العقيد/ عبد اهلل الشهراني 
مدير سجن أبها 

أ/ جمعان أبو هبشة 
مدير الرعاية االجتماعية بالسجون

وعدد من ممثلي سجون احملافظات 
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان :

الشيخ/ محمد آل دباش 
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها املحا�ضرة :

• التعريف باجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان وأهدافها ورؤيتها ورسالتها.	
• توزيع مطويات و عدد من مطبوعات اجلمعية.	
• الرد على استفسارات احلضور.	

عقدت املحا�شرة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1436/2/24 هـ املوافق 2014/12/17م



أهم ما بحث نوع الفعالية وعنوانها م

ندوة »حقوق املرأة بني 12
الشرع والعادات والتقاليد 

االجتماعية«

امل�صاركون :

د/ نورة الفيفي
األستاذ املساعد بجامعة امللك خالد

أ/ صاحلة الثبيت 
املشرفة التربوية بإدارة التربية والتعليم مبنطقة عسير

وعدد من القادات النسائية يف منطقة عسير يف القطاعني احلكومي و األهلي 
ومنسوباتها

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان :

د/ دولة مانع 
د/ إميان ميمش

اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها الندوة :

• املجتمع 	 في  والتقاليد  العادات  بعض  أخفتها  التي  بحقوقها  السعودية  املرأة  توعية 
السعودي.

• التط������رق لبعض املفاهيم الس������لبية املتعلق������ة بذات املرأة والت������ي أدت إلى إهدار بعض 	
حقوقها الشرعية.

• احلديث عن مساواة املرأة في النظام السعودي بالرجل في املصالح واحلقوق املشتركة 	
بني اجلنسني.

• التركيز على األنظمة املتعلقة باحلقوق اخلاصة للمرأة السعودية وهي تسعة أنظمة.	
• حق املرأة في الطالق إن كانت متضررة من بقائها مع زوجها وأخذ حقوقها كاملة.	
• ال������رد على استفس������ارات احلضور وتفاعله������ن مع احملاضرة كم������ا مت توزيع مطبوعات 	

اجلمعية على جميع احلاضرات.
عقدت الندوة يف منطقة ع�شري بتاريخ 1436/5/19 هـ املوافق 2015/3/10م



117

أهم ما بحث نوع الفعالية وعنوانها م

حلقة نقاش13
“دور اجلهات احلكومية 

واحلقوقية يف حماية حقوق 
املرأة”

امل�صاركون :

العقيد/ فهد الغنام
املتحدث اإلعالمي لشرطة املدينة املنورة

الرائد/ عبداهلل اجلهني
مدير ادارة الشؤون القانونية بشرطة منطقة املدينة املنورة

د/ عادل الصبحي
أ/ اميان مددين 

مديرة شعبة اإلشراف بسجن املدينة
أ/ نادية العقبي

مديرة مكتب اإلشراف االجتماعي مبنطقة املدينة املنورة
د/ إميان عزام

وكيلة كلية احلقوق بشطر الطالبات بجامعة  طيبة
د/ حنان الفولي

عضو هيئة تدريس بكلية احلقوق بجامعة طيبة مشرفة نادي إنصاف 
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان:

أ/ شرف القرايف ، أ/ عبداملجيد األمني
الهدف من احللقة:

• تسليط الضوء على دور اجلهات احلكومية واحلقوقية جتاه قضايا حقوق املرأة .	
• إيجاد آلية مشتركة لتعزيز حماية حقوق املرأة.	

اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها احللقة:

• احلديث عن الظروف التي حتجب املرأة من االستفادة من احلقوق املتاحة لها.	
• احلديث عن جهود اململكة في ايالء قضايا املرأة جل االهتمام والرعاية الكرمية.	
• التطرق إلى دور اململكة في كفالة حقوق املرأة ومتكينها في الداخل حتى بلغت املرأة 	

السعودية سقف الطموح  بل امتد ذلك إلى دعم قضايا املرأة اخلارجية وال سيما في 
مناطق احلروب والنزاعات.

التو�صيات:

• ضرورة التكاتف والتنسيق بني اجلهات احلكومية ومؤسسات املجتمع املدني لتفعيل 	
الدعم حلماية حقوق املرأة.

• ضرورة تخليص املجتمع من العادات والتقاليد التي حترم املرأة من حقوقها الشرعية 	
والنظامية وذلك من خالل برامج توعية إعالمية موجهة للمجتمع.

• إيجاد تعاون مشترك مع حقوق اإلنسان بإدارة الشؤون القانونية بشرطة املنطقة.	
• تعزيز دور املؤسسات التعليمية في نشر الوعي الثقافي اإلسالمي بحقوق املرأة.	
• للنساء 	 العاملة على تقدمي اخلدمات  املهنية  القطاعات  املوظفني في  تطوير قدرات 

وزيادة تأهيلهم لتقدمي خدمات تنسجم مع املعايير احلقوقية.
• الشرطة 	 ومديرية  اإلنسان  )حقوق  القطاعات  بني  املتكامل  العمل  أسس  ترسيخ 

والشؤون االجتماعية والشؤون الصحية( لتوفير احلماية للنساء.
عقدت حلقة  النقا�ض يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1436/5/21هـ املوافق 2015/3/12 م



أهم ما بحث نوع الفعالية وعنوانها م

ندوة “ حقوق املرأة والعنف 14
األسري “

امل�صاركون :

عدد من املختصني من كلية الشريعة والقانون مبنطقة اجلوف وهم :
د/ أشرف عبد الهادي 

د/ حمد السعد 
د/ عباس إبراهيم
من إدارة التعليم :

د/ مرزوق الشرعان
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان:

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفهيقي ، أ/ عمر املنديل ، أ/ أحمد الرويلي 
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها الندوة :

• الدساتير 	 في  موجود  هو  ما  مع  ومقارنتها  اإلسالم  في  املرأة  حقوق  عن  احلديث 
الدولية.

• اهتمام الدين اإلسالمي في املرأة وتكريس العديد من احلقوق لها التي حتفظ كرامتها.	
• مناقشة مفهوم العنف األسري وأنواعه من حيث أسبابه الشخصية واالقتصادية وسبل 	

احلد منه.
• توزيع مطبوعات ونشرات اجلمعية.	

التو�صيات:

• سن قانون للعنف األسري للحد من انتشار ثقافة العنف والتهديد والترهيب واتخاذ 	
جميع اإلجراءات الوقائية جلميع أشكال العنف ومظاهره.

عقدت الندوة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1436/5/21هـ املوافق 2015/3/12م

امل�صاركون :ندوة »بيوت مطمئنة« 15

عدد من األخصائيني االجتماعيني من عدة جهات حكومية وخاصة
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان:

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

• التعريف باجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان وأهدافها ورؤيتها ورسالتها.	
• التطرق للعديد من القضايا التي عاجلتها اجلمعية.	
• اإلجابة على جميع االستفسارات.	

التو�صيات:

• اخلدمة 	 وطالبات  لطالب  الدراسية  اخلطة  في  قانونية  علمية  مادة  ادراج  ضرورة 
االجتماعية.

• تخصيص مكاتب لالستشارات القانونية مجانية للعامة.	
• تكثيف نشر الوعي بني األطفال حلمايتهم من اإليذاء اجلنسي.	
• اعطاء األولوية لذوي الظروف اخلاصة في منح األراضي أو السكن.	

عقدت الندوة يف منطقة مكة املكرمة  بتاريخ 1436/5/24هـ املوافق 2015/3/15م
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امل�صاركون :ندوة “ التميز العنصري “ 16

د/ علي الرويشد
رئيس هيئة حقوق اإلنسان يف منطقة اجلوف

وعدد من املختصني من كلية الشريعة والقانون بجامعة اجلوف وهم :
د/ محمد عبد الرحمن
د/ إبراهيم بسطويسي 

د/ إسماعيل علوان
د/ عماد أبو حسن 

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان:

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفهيقي ، أ/ عمر املنديل ، أ/ أحمد الرويلي 
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها الندوة :

• مناقشة مفهوم التمييز العنصري من الناحية الشرعية والقانونية مع ماهو موجود في 	
الوثائق و الصكوك القانونية الدولية.

• احلديث عن متييز اإلسالم للذكر واألنثى وأنه أعطى لكاًل منهم واجباته وحقوقه .	
• كافة 	 على  القضاء  إتفاقية  من  السعودية  العربية  اململكة  مبواقف  واالشادة  التأكيد 

أشكال التمييز العنصري وحتفظها على تلك البنود التي تتعارض مع ثوابت الشريعة 
اإلسالمية.

• التطرق إلى أن التمييز العنصري يعتبر جرمية ضد اإلنسانية في القانون الدولي كما 	
يحصل في إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

 عقدت الندوة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1436/5/28هـ املوافق 2015/3/19م

ندوة17
“موقف اإلسالم من التمييز 

العنصري”

امل�صاركون :

إدارة شرطة
اإلدارة العامة للتعليم

مركز التنمية االجتماعية
إدارة املرور

إدارة الشؤون الصحية 
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان:

أ/ سليمان الزايدي ، د/ محمد السهلي
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها الندوة:

• التعريف باجلمعية وأهدافها واختصاصاتها وآلية العمل فيها واخلطة االستراتيجية 	
للجمعية في التعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان.

• التطرق إلى العديد من القضايا التي عاجلتها اجلمعية.	
• احلديث عن حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية وكيف أن اإلسالم كرم اإلنسان 	

منذ عشر قرون.
• تعريف التمييز العنصري وهو معاملة الناس بشكل غير متساو أو متكافئ بناًء على 	

انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو قومية معينة.
• التطرق إلى االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.	
• الثقافة احلقوقية 	 نشر  على  والعمل  اململكة  في  اإلنسان  دعم حقوق  كيفية  مناقشة 

خاصة في مجتمع األطفال والنساء.
عقدت الندوة يف منطقة  مكة املكرمة  بتاريخ 1436/6/10هـ املوافق 2015/3/30 م
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اليوم العاملي لضحايا العنف 18
من األطفال

امل�صاركون :

د/ طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفهيقي ، أ/ عمر املنديل 
الهدف  من احلملة:

• نشر الثقافة احلقوقية بني أفراد املجتمع.	
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها احلملة :

• التعريف باجلمعية وأهدافها ومجاالت مهامها.	
• تعريف أشكال العنف ضد األطفال واألسباب املؤدية له.	
• عرض الدليل االرشادي حلملة وقف العنف ضد الطفل.	
• توزيع كتيبات ومنشورات تتضمن التعريف بحقوق األطفال.	
• عرض اللوحات اإلرشادية في امليادين العامة.	
• زيارة املدارس للتعريف بحقوق األطفال.	
• التواصل مع اإلعالم للتعريف بدور اجلمعية في التعريف بحقوق األطفال وحمايتهم.	

عقدت احلملة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1436/8/17 هـ املوافق 2015/6/4 م 

اليوم العاملي لضحايا العنف 19
من األطفال

امل�صاركون :

د/ أسامة الزناتي
نائب مدير اخلدمات الطبية يف مستشفى الوالدة واألطفال بالعاصمة 

د/ فريد بوقري 
استشاري أطفال ومدير مركز احلماية األسرية

أ/ أحمد عاشور 
املدير املالي واإلداري 

أ/ فاطمة برناوي
رئيسة قسم اخلدمة االجتماعية

أ/ حنان احلضرمي 
نائبة رئيس اخلدمات االجتماعية

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان:

أ/ عبداهلل اخلضراوي
الهدف من احلملة :

• توعية املجتمع بضرورة حماية األطفال من اإليذاء.	
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها احلملة :

• إقامة ركن لألطفال ملعرفة حقوقهم عن طريق الرسم والتلوين.	
• التعريف باجلمعية وأهدافها ومجاالت مهامها.	
• اصدارات 	 من  املختلفة  والتوعوية  التثقيفية  واملطبوعات  املنشورات  من  عدد  توزيع 

اجلمعية.
عقدت احلملة يف منطقة مكة املكرمة  بتاريخ1436/8/24هـ املوافق 2015/6/11م
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اجتماع مع عدد من املسؤولني 20
يف مكتب العمل

امل�صاركون :

أ/ ابتسام زيد
مديرة إدارة شؤون املرأة مبكتب العمل يف املدينة املنورة

أ/ داليا يغمور
مسؤولة إدارة خدمة العمالء مبكتب العمل يف املدينة املنورة

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:
أ/ شرف القرايف

اأبرز املحاور التي ت�ضمنها الجتماع :

• نبذة تعريفية عن اجلمعية وأهدافها واختصاصاتها وآلية العمل فيها .	
• أنظمتها 	 لتطوير  العمل تسعى جاهدة  العمل ممثلة في مكتب  وزارة  أن  التأكيد على 

وآليات عملها بصفة مستمرة ومتجددة مبا يوائم حقوق الفرد واملجتمع ومبا يضمن 
والتي  العمل  نظام  على  التعديالت  أحدثها  األفضل  نحو  االقتصادية  العجلة  سير 
ستسهم إيجاباً في حتسني وتنظيم أداء سوق العمل السعودي وتزيد من فاعلية الرقابة 
على سوق العمل وتنظيم العالقة بني أطراف العمل كما ستسهم في رفع كفاءة بيئة 

العمل وتعمل على حتسني أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديني.
• مت بحث آليات التعاون بني اجلهتني لضمان فاعلية التنسيق ومتابعة املعامالت احملالة 	

من اجلمعية لفرع وزارة العمل باملنطقة و خاصة املتعلقة بتظلمات جتاه الكفالء.
• مناقشة موضوع احتفاظ صاحب العمل بجواز العمل للعامل و أن نظام العمل مينع 	

ذلك وفي حال احتفظ صاحب العمل به فإنه يقع في دائرة مخالة النظام ألن جواز 
السفر حق من حقوق حامله و هو مسؤول عنه.

• االشادة بقرار وزارة العمل بشأن البالغات الكيدية.	
• تبادل احلديث حول حقوق املرأة العاملة في ظل نظام العمل السعودي.	

عقد االجتماع يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1436/12/16هـ املوافق 2015/9/30م

امل�صاركون:حملة اليوم العاملي للمسنني 21

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان:

د / طارش الشمري ، أ/ ظاهر الفهيقي 
الهدف من احلملة :

• رفع مستوى الوعي احلقوقي لدى املسنني في املجتمع السعودي .	
• والتثقيفية  	 التوعوية  واملشاركات  املناسبات  في  وتواجدها  اجلمعية  أهداف  حتقيق 

وتفعياًل خلطة نشاط الفرع. 
اأبرز املحاور التي ت�ضمنتها احلملة:

• القيام بوضع لوحات إرشادية و توعوية في الشوارع وامليادين العامة بهدف التعريف 	
بحق املسنني وأنهم جزء من كيان هذا املجتمع .

• و 	 الطوارئ  حالة  في  وأسرته  املواطن  حق  بتكفل  الله  اعزها  الدولة   لدور  التطرق 
املرض والعجز أو الشيخوخة .

• تشجيع الدولة للمؤسسات واألفراد على اإلسهام في األعمال اخليرية .	
• اجلمعية 	 بدور  للتعريف  الصحف  بعض  مع  اإلعالمي  بالتواصل  اجلمعية  قامت 

باملساهمة  بدعم حقوق املسنني ورعايتهم .
عقدت احلملة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1436/12/18هـ املوافق 2015/10/1م
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 الف�صل الأول

املخاطبات ال�سادرة والواردة اإىل اجلمعية

اأوًل: املخاطبات ال�سادرة و الواردة اإىل املقر الرئي�سي للجمعية يف مدينة الريا�ص:

عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

-1فرع الرئاسة العامة لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر مبدينة الرياض
-1املؤسسة العامة للتقاعد لشؤون املتقاعدين

-9وزارة الشؤون البلدية والقروية واجلهات التابعة لها
2212وزارة العدل واجلهات التابعة لها
190857وزارة الصحة واجلهات التابعة لها
105932وزارة التعليم واجلهات التابعة لها

602168وزارة الداخلية واجلهات التابعة لها
126121اجلمعيات اخليرية وجمعيات البر يف جميع مناطق اململكة

-66خط مساندة الطفل
251جمعية بنيان اخليرية النسائية للتنمية األسرية

5537هيئة التحقيق واالدعاء العام واجلهات التابعة لها
12788امارات املناطق واجلهات التابعة لها

10471وزارة الشؤون االجتماعية واجلهات التابعة لها
-2اجلمعية السعودية اخليرية ملكافحة السرطان

1-وزارة النقل واجلهات التابعة لها
1-بنك التسليف واإلدخار

221وزارة العمل واجلهات التابعة لها
105مؤسسة النقد العربي السعودي

-7وزارة االسكان للتخطيط والدراسات
21سفارة اجلمهورية اليمنية يف اململكة

-2سفارة دولة قطر يف اململكة العربية السعودية
-2سفارة دولة ماليزيا يف اململكة

11سفارة مملكة البحرين يف اململكة العربية السعودية
31وزارة اخلدمة املدنية واجلهات التابعة لها

12املؤسسة العامة للتقاعد
-1سفارة خادم احلرمني الشريفني لدى الواليات املتحده األمريكية



عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

11مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
11مطار امللك خالد الدولي
11صندوق التنمية العقارية

-1اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان القطرية
-1رابطة العالم االسإلمي مبكة املكرمة

-1سفارة اململكة العربية السعودية لدى اجلمهورية اللبنانية
-1سفارة جمهورية باكستان اإلسالمية يف اململكة

-1سفارة جمهورية بنغالديش يف اململكة
-1سفارة خادم احلرمني الشريفني باململكة االردنية الهاشمية

-1الديوان امللكي 
-1سفارة اجلمهورية التركية يف اململكة العربية السعودية

-1سفارة اجلمهورية السودانية يف اململكة
-1املركز السعودي ملتالزمة داون

-1قنصلية اجلمهورية اليمنية يف اململكة
19827جهات متفرقة أخرى 

7289510املجموع

ثانيًا: املخاطبات ال�سادرة و الواردة اإىل مكتب اجلمعية يف حمافظة جدة:

عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

84 أمارة منطقة مكة املكرمة 
111  محافظة جدة 

64هيئة التحقيق واالدعاء العام مبحافظة جدة 
11 هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة مكة املكرمة 

-1 وزارة العمل مبنطقة مكة املكرمة
-2مكتب العمل مبحافظة جدة 

-2مرور محافظة جدة
11مرور منطقة الباحة 

-5اجلوازات مبحافظة جدة 
31احملكمة العامة مبحافظة جدة 
-1احملكمة اجلزائية مبحافظة جدة

-1 هيئة االدعاء العام باحملكمة اجلزائية 
-1احملكمة العامة مبحافظة رابغ
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عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

-3محكمة األحوال الشخصية
-3مكتب التوجيه واالصالح مبحكمة األحوال الشخصية

91سجون محافظة جدة
21دائرة الرقابة على السجون مبحافظة جدة 

31 األحوال املدنية مبحافظة جدة
-1سجن املباحث العامة

21ادارة الوافدين مبنطقة مكة املكرمة 
-3هيئة حقوق اإلنسان مبنطقة مكة املكرمة 

21 شرطة منطقة مكة املكرمة 
21شرطة  مبحافظة رابغ

-1 شرطة مبحافظة بالقنفذة
81شرطة مبحافظة جدة

186وزارة الصحة واجلهات التابعة لها
153وزارة التربية والتعليم واجلهات التابعة لها

186وزارة الشؤون االجتماعية واجلهات التابعة لها
-1املؤسسة العامة للتقاعد مبحافظة جدة 

-2جامعة امللك عبد العزيز
-1جامعة األعمال والتكنولوجيا بجدة 
-1اخلطوط اجلوية العربية السعودية

-2جمعية األمير ماجد بن عبدالعزيز للتنمية واخلدمات االجتماعية
31جمعية البر اخليرية مبحافظة جدة 

-1جمعية البر اخليرية مبحافظة لقنفذة 
-1البريد السعودي 

-1الغرفة التجارية الصناعية بجدة 
-1الندوة العاملية للشباب االسالمي 
-2هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية

385جهات متفرقة أخرى 
18740املجموع



ثالثًا: املخاطبات ال�سادرة والواردة اإىل فرع اجلمعية يف مدينة الدمام:

عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

56وزارة الشؤون االجتماعية
21هيئة التحقيق واالدعاء العام

44شرطة منطقة الدمام

11شرطة منطقة األحساء
34الشؤون الصحية

22سجن املباحث العامة
44وزارة التعليم
32مكتب العمل

2424املجموع

رابعًا: املخاطبات ال�سادرة والواردة اإىل فرع اجلمعية يف مدينة جازان:

عدد اخلطابات الواردةعدد اخلطابات الصادرةاجلهة

260208أمارة منطقة جازان
-12شرطة منطقة جازان

2003وزارة التعليم 
-1مديرية الدفاع املدني 

2503الشؤون الصحية 
-9احملكمة العامة 

12283اجلوازات 
51الشؤون االجتماعية 

51حرس احلدود 
-5هيئة التحقيق واالدعاء العام
-1السجن العام مبنطقة جازان

244األحوال املدنية
-1املباحث العامة

-1مؤسسة النقد العربي السعودي
-1بنك التسليف واإلدخار

31مكتب العمل
-1صندوق املوارد البشرية

-3الشركة السعودية للكهرباء
2381جمعية البراخليرية

-2البنك األهلي
1144305املجموع
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خام�سًا: املخاطبات ال�سادرة والواردة اإىل فرع اجلمعية يف منطقة اجلوف:

عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

146أمارة اجلوف
102أمارة تبوك
51أمارة حائل

51أمارة احلدود الشمالية
-4أمانة عرعر
-4أمانة حائل

114محافظة القريات
41محافظة طريف

-11محافظة دومة اجلندل
-3محافظة الوجه
71محافظة ضباء

31محافظة طبرجل
-4محافظة أملج
-4محافظة رفحاء

124وزارة املياه والكهرباء
-22وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف

-11وزارة املالية باجلوف
-4وزارة املالية بتبوك
-4وزارة املالية بعرعر
-4وزارة املالية بحائل
111وزارة النقل باجلوف
-4وزارة النقل بعرعر
-4وزارة النقل بتبوك

-11وزارة التجارة والصناعة باجلوف
-4وزارة التجارة والصناعة بتبوك
-4وزارة التجارة والصناعة بحائل
-4وزارة التجارة والصناعة بعرعر

-24وزارة العدل باجلوف
-4وزارة العدل بحائل
-4وزارة العدل بتبوك
-4وزارة العدل بعرعر

-11وزارة الزراعة باجلوف
-4وزارة الزراعة حائل

-5هيئة السياحة واألثار
-13الشئون الصحية باجلوف



عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

-4الشئون الصحية بتبوك
41الشئون الصحية بعرعر
-4الشئون الصحية بحائل

241هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
131هيئة اإلدعاء والتحقيق العام باجلوف
-4هيئة اإلدعاء والتحقيق العام بتبوك
41هيئة اإلدعاء والتحقيق العام بعرعر
-4هيئة اإلدعاء والتحقيق العام بحائل

41هيئة اإلدعاء والتحقيق العام بالقريات
-11اخلدمة املدنية باجلوف
-4اخلدمة املدنية بعرعر
-4اخلدمة املدنية بتبوك

122جوازات باجلوف
-4جوازات تبوك
-4جوازات حائل
-3جوازات عرعر

-12إدارة الوافدين باجلوف
-4إدارة الوافدين بتبوك
-4إدارة الوافدين بحائل

-4محكمة تبوك
-9محكمة اجلوف

-11إدارة تنفيذ األحكام بالقريات
-11إدارة تنفيذ األحكام باجلوف
-4إدارة تنفيذ األحكام بعرعر
-4إدارة تنفيذ األحكام بتبوك
-4إدارة تنفيذ األحكام بحائل

-11الدفاع املدني باجلوف
-3 الدفاع املدني بعرعر
-4 الدفاع املدني بتبوك
-4 الدفاع املدني بحائل

-9صندوق التنمية العقاري باجلوف
-4صندوق التنمية العقاري بحائل
-4صندوق التنمية العقاري بتبوك
-4صندوق التنمية العقاري بعرعر

131صندوق التنمية الزراعي باجلوف
-4صندوق التنمية الزراعي بعرعر
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عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

111هيئة الرقابة والتحقيق باجلوف
-4هيئة الرقابة والتحقيق بتبوك

-10شرطة القريات
111شرطة اجلوف

-11شرطة دومة اجلندل
152إدارة التربية والتعليم باجلوف
-8إدارة التربية والتعليم بعرعر
-9إدارة التربية والتعليم بحائل
-4إدارة التربية والتعليم بتبوك

-12بنك التسليف واإلدخار باجلوف
-4بنك التسليف واإلدخار بحائل
-7بنك التسليف واإلدخار بتبوك
-4بنك التسليف واإلدخار بعرعر

-4محكمة اإلستئناف بعرعر
-12محكمة اإلستئناف باجلوف
-3محكمة اإلستئناف بتبوك
-12احملكمة اجلزئية باجلوف

-5محكمة احلدود الشمالية بعرعر
-6محكمة احلدود الشمالية بتبوك

-4احملكمة اجلزئية بعرعر
-4احملكمة اجلزئية بحائل

252هيئة الهالل األحمر
162مكتب العمل باجلوف
90مكتب العمل بتبوك
-6مكتب العمل بعرعر

--مكتب العمل بالقريات
-4مكتب العمل بحائل

-11مركز شرطة اخلالدية
-11مركز شرطة العزيزية

-11مركز شرطة قارا
-11مركز شرطة صوير
111مركز شرطة زلوم

-3شرطة محافظة الوجه
-3شرطة محافظة تيماء
-3شرطة محافظة ضباء

-4شرطة عرعر



عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

-14مرور منطقة اجلوف
-4مرور تبوك

-4مرور القريات
-4مرور عرعر
-4مرور حائل

-12مكافحة املخدرات 
131مكتب الضمان اإلجتماعي باجلوف
-4مكتب الضمان اإلجتماعي بالقريات
-4مكتب الضمان اإلجتماعي بتبوك
-4مكتب الضمان اإلجتماعي بحائل
-4مكتب الضمان اإلجتماعي بعرعر

112الشؤون االجتماعية باجلوف
-9الشؤون االجتماعية بتبوك
-4الشؤون االجتماعية بحائل
-4الشؤون االجتماعية بعرعر

111اإلدارة العامة ألمن الطرق باجلوف
-4أمن الطرق بعرعر
-8أمن الطرق بحائل

-9البحث اجلنائي باجلوف
-4البحث اجلنائي بتبوك
-4البحث اجلنائي بعرعر
-4البحث اجلنائي بحائل
--احلقوق املدنية باجلوف
--احلقوق املدنية بالقريات

-13التأمينات االجتماعية باجلوف
-4التأمينات االجتماعية بحائل
-4التأمينات االجتماعية بعرعر
-4التأمينات االجتماعية بتبوك

-11أمانة منطقة اجلوف
-4أمانة منطقة تبوك

121احملكمة اإلدارية باجلوف
131هيئة حقوق اإلنسان باجلوف
-15إدارة األحوال املدنية باجلوف
-4إدارة األحوال املدنية بعرعر

--إدارة األحوال املدنية بالقريات
62سجون منطقة تبوك
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عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

-15سجون منطقة اجلوف
41سجون منطقة حائل

-6سجون طريف
-3سجون احلدود الشمالية

-12سجون القريات
-3سجون رفحاء
-13سجون طبرجل

-13سجون دومة اجلندل
-2سجون محافظة الوجه
-2سجن محافظة ضباء
-2سجن محافظة تيماء
141دار املالحظة باجلوف
-11دار املالحظة بالقريات
31دار املالحظة بحائل
-3دار املالحظة بتبوك

-3دار املالحظة باحلدود الشمالية
--بريد اجلوف

131مركز التأهيل الشامل باجلوف
-3مركز التأهيل الشامل بتبوك
-4مركز التأهيل الشامل بعرعر
-4مركز التأهيل الشامل بحائل

--محكمة طبرجل
-9اإلتصاالت السعودية

-16الشركة السعودية للكهرباء 
--الشركات واملؤسسات اخلاصة
--املوارد البشرية مبنطقة اجلوف

--هيئة سوق املال بالرياض
--الهيئة العليا لتسوية اخلالفات املالية بالرياض

-5 املؤسسة العامة للتقاعد باجلوف
-12الرعاية االجتماعية باجلوف

-4الرعاية االجتماعية باحلدود الشمالية
-4الرعاية االجتماعية باحلدود بتبوك

41الرعاية االجتماعية بحائل
-7شرطة تبوك

-4شرطة محافظة طريف
-4شرطة محافظة رفحاء



عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

-12شرطة طبرجل
-5الرئاسة العامة لرعاية الشباب 

-3إدارة ميناء ضباء
-5جامعة احلدود الشمالية

-5جامعة حائل
-5جامعة تبوك

71جامعة اجلوف
44مؤسسة النقد العربي السعودي

-12مستشفى طبرجل
-12مستشفى دومة اجلندل

-11مستشفى األمير متعب بسكاكا
-11مستشفى امللك عبدالعزيز التخصصي

-12مستشفى القريات
41مستشفى طريف

-12جمعية األطفال املعوقني
-6جمعية الثقافة والفنون باجلوف

-1جمعية ابن القيم اخليرية
1864جهات متفرقة أخرى

1359122املجموع

�ساد�سًا: املخاطبات ال�سادرة والواردة اإىل فرع اجلمعية يف منطقة مكة املكرمة:

عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

2313وزارة الشؤون االجتماعية
123وزارة الصحة

1737أمارة منطقة مكة املكرمة
1610وزارة التعليم

-1مؤسسة النقد 
-1جمعية الزواج اخليرية

3023هيئة التحقيق واإلدعاء العام مبنطقة مكة املكرمة
11جوازات منطقة مكة املكرمة

-1وكيل وزارة الداخلية
31وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف

21بلدية قيا
-4إدارة السجن العام مبكة املكرمة
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عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

-1جمعية زمزم
-1مركز إيواء الشميسي

-3أمانة منطقة مكة املكرمة
-1جمعية دواء

35شرطة منطقة مكة املكرمة
-1احملكمة العامة
22جمعية إحسان

11شرطة محافظة الطائف
11الغرفة التجارية مبكة املكرمة
-1األحوال املدنية مبكة املكرمة

22جمعية شفاء
-1البريد السعودي مبنطقة مكة املكرمة

129100املجموع

�سابعًا: املخاطبات ال�سادرة والواردة اإىل فرع اجلمعية يف منطقة املدينة املنورة:

عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

4524أمارة منطقة املدينة املنورة
22أمانة املدينة املنورة

31بلدية منطقة املدينة املنورة
31وزارة الشؤون االسالمية واالوقاف 

-1 وزارة العدل 
3818 وزارة الشؤون االجتماعية 

-2وزارة اخلدمة املدنية 
83 وزارة العمل 

-2وزارة الثقافة واالعالم 
-2 وزارة التجارة والصناعة 

-2وزارة الزراعة 
-2الغرفة التجارية 

-2وزارة احلج 
31وزارة النقل واملواصالت 

-1وزارة اخلارجية 
2611شرطة منطقة املدينة املنورة

126السجن العام مبنطقة املدينة املنورة
104إدارة املرور 



عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

92إدارة مكافحة املخدرات 
72إدارة جوازات 
-2الدفاع املدني 
82إدارة الوافدين 
-1األمن العام 

-2إدارة املباحث العامة 
-3إدارة االدلة اجلنائية 

92إدارة تنفيذ االحكام احلقوقية 
21إدارة تنفيذ االحكام العامة 

179هيئة التحقيق واالدعاء العام 
11رئيس احملكمة اجلزائية
-3هيئة الرقابة والتحقيق 

-2 احملكمة اإلدارية 
21احملكمة العامة 

-2التأمينات االجتماعية
-2املؤسسة العامة للتقاعد 
11 الضمان االجتماعي 

267الشؤون الصحية 
-1وكالة الرئاسة العامة لشؤون املسجد النبوي 

-1احلرس الوطني 
11هيئة االذاعة والتلفزيون 
3326إدارة التربية والتعليم 

1-إدارة التعليم مبنطقة حائل
42املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني

-2كلية السياحة والفندقة 
-1الهيئة العامة للسياحة واألثار 

11ثانوية ابن نفيس مبنطقة ينبع الصناعية 
-1الندوة العاملية للشباب االسالمي 

-7املكتب التعاوني للدعوة واالرشاد وتوعية اجلاليات
96إدارة األحوال املدنية 

-1شركة الكهرباء 
-1وزارة املالية 

-2هيئة الهالل األحمر 
-2مكافحة التسول 

-2هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
-2املكتبة العامة مبنطقة املدينة املنورة

132جامعة طيبة
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عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

-8 اجلامعة اإلسالمية
51املديرية العامة للمياه والكهرباء

-2 مطار األمير محمد بن عبدالعزيز 
-2البريد السعودي

11مستشفى السعودي االملاني 
-1مستشفى األمير سلطان للقوات املسلحة 
22مركز األمير سلطان لألطفال املعاقني 

39مستشفى امللك فهد
1-مستشفى النساء والوالدة واالطفال 

78مستشفى الصحة النفسية 
11مستشفى خيبر 

11نادي انصاف القانوني 
-1جلنة رعاية السجناء واملعسرين واملفرج عنهم 

-1اجلمعية السعودية ملكافحة السرطان 
53اجلمعية اخليرية للخدمات االجتماعية 

11جمعية البر اخليرية 
-1جمعية أسرتي 

-3اجلمعية اخليرية لرعاية االيتام 
-1شركة زين لالتصاالت 

-1صحيفة اجلزيرة
-1صحيفة االقتصادية

-1صحيفة احلياة
-1صحيفة مكة املكرمة

-1صحيفة الشرق 
-1صحيفة الرياض
-1صحيفة املدينة
11صحيفة الوطن

-1صحيفة سبق اإللكترونية
-1صحيفة عكاظ

62جهات متفرقة أخرى
409169املجموع 



ثامنًا: املخاطبات ال�سادرة والواردة اإىل فرع اجلمعية يف منطقة ع�سري:

عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

-17جمعية البر اخليرية
--مرور منطقة عسير

55وزارة العمل ومكتب العمل
83إدارة التعليم

168شرطة منطقة عسير
-4األحوال املدنية

36هيئة التحقيق واالدعاء العام
1315الشؤون االجتماعية
2921أمارة منطقة عسير
147سجون منطقة عسير

1411الشؤون الصحية
41وزارة التجارة
31وزارة العدل

61أمانة منطقة عسير
21مؤسسة النقد العربي السعودي

-2اجلوازات
-1القاعدة اجلوية
21الدفاع املدني

11مكافحة املخدرات
-2الطرق والنقل

11هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
42جامعة امللك خالد

21النادي األدبي
-2الندوة العاملية للشباب اإلسالمي

-2االتصاالت السعودية
-2شركة بن الدن
-1شركة اخلليج

-1شركة اجلريسي
-1مؤسسة سليمان الوابل

16286املجموع
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الف�صل الثاين
بيانات اجلمعية

البيانات ال�سادرة من اجلمعية:  

تاريخ البيان  1436/7/1هـ  املوافق  2015/4/20م

البيان الأول: مبنا�ضبة مبادرة خادم احلرمني ال�ضريفني لدعم الأو�ضاع الإن�ضانية يف اليمن

تثمن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان وتقدر عالياً مبادرة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز ال سعود – حفظه اهلل -  
بتخصيص مبلغ 274 مليون دوالر لدعم األوضاع اإلنسانية يف اجلمهورية العربية اليمنية التي ترتبت على قيام ميليشيات احلوثي وأتباعها 

باالستيالء على مقدرات الدولة اليمنية واالنقالب على الشرعية.
وال شك أن هذه املبادرة من خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز تؤكد على ما توليه اململكة للجانب اإلنساني للشعب 
اليمني الشقيق، يف ظل هذه الظروف الصعبة واألوضاع اإلنسانية القاسية التي تسببت فيها هذه امليليشيات املنتهكة للحقوق واخلارجة 
على القانون والشرعية ،مما تطلب اتخاذ قرار عاصفة احلزم بقيادة اململكة لترسيخ مفهوم احترام الشرعية، وااللتزام بالقوانني، واملواثيق 
الدولية واإلقليمية واملساهمة يف حماية حقوق اإلنسان اليمني يف محافظات البالد املختلفة وقد أكد ذلك قرار مجلس األمن الدولي رقم 
2216 لعام 2015م,  الصادر مؤخراً والذي يؤكد على الدعم الدولي جلهود الدول املشاركة يف عاصفة احلزم بقيادة اململكة بشأن القضية 
اليمنية، ويحث على تسهيل إيصال املساعدات اإلنسانية إلى اليمن، و قد أتى أمر خادم احلرمني الشريفني بتخصيص هذا املبلغ ألعمال 
اإلغاثة اإلنسانية يف اليمن من خالل األمم املتحدة، ليؤكد املوقف اإلنساني الدائم و الثابت للمملكة يف دعمها لإلعمال اإلنسانية بشكل 
واإلقليمية  الدولية  اإلغاثة  اململكة منظمات  اإلنسان يف  الوطنية حلقوق  وتدعو اجلمعية  اليمني بشكل خاص  الشعب  عام والحتياجات 
إلى املسارعة يف تقدمي الدعم واملساندة واملساعدة اإلنسانية إلى الشعب اليمني من خالل التنسيق مع دول عاصفة احلزم حيال تقدمي 

املساعدات الضرورية للشعب اليمني هذا واهلل ولي التوفيق والسداد .
 اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 

تاريخ البيان  1436/8/5هـ  املوافق  2015/5/23م

البيان الثاين: اإدانة هج�م القطيف و و�ضفه باجلرمية الب�ضعة والعتداء على احلق يف احلياة

القديح  ، ببلدة  1436/8/4هـ  اجلمعة  صالة  يف  املصلني  استهدف  الذي  الهجوم  بشدة  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  تدين 
 مبحافظة القطيف، واصفة من قام بهذا العمل ومن يقف وراءه بأنه مجرم تعدى على احلق يف احلياة وانتهك حرمة الدماء املعصومة.
واذ تستنكر اجلمعية هذه اجلرمية البشعة والتي تهدف إلى النيل من وحدة الشعب السعودي وزعزعة استقراره، وإثارة الفوضى فإنها على 

ثقة تامة بأن األجهزة املختصة ستعمل على تقدمي من يقف وراء هذه اجلرمية البشعة للعدالة.
وقال رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني تعليقاً على هذا احلادث املؤلم أننا نقدم أحر التعازي لذوي 
املتوفني، وندعو للجرحى بالشفاء، ونستنكر هذا العمل اإلجرامي الذي يهدف إلى النيل من احلق يف األمن الذي يتمتع به شعب اململكة ومن 
يقيم على أراضيها، ولن ينجح من يقف وراء هذا العمل من النيل من وحدة الشعب السعودي وترابط وتالحم نسيجه االجتماعي، فوعي 
املجتمع سيكون باملرصاد لهؤالء اإلرهابيني الذين جتردوا من إميانهم وإنسانيتهم، ويسعون إليقاع الفتنة يف مجتمع يتمتع باألمن واألمان 

والرخاء واالستقرار.
 اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 



تاريخ البيان  1436/8/11هـ املوافق  2015/5/29م

البيان الثالث:اإدانة املحاولت الإجرامية ل�ضتهداف الآمنني يف امل�ضاجد

تدين اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان وتستنكر بشدة تكرار احملاوالت اإلجرامية الستهداف اآلمنني يف املساجد يف املنطقة الشرقية 
والتي تهدف إلى إثارة الفوضى وبث الفرقة بني أبناء املجتمع الواحد والنيل من احلق يف األمن الذي يتمتع به شعب اململكة ومن يقيم على 
أراضيها، وقد كان خير رد على مثل هذه األعمال اإلجرامية هو ترابط وتالحم املجتمع السعودي الذي ظهر بعد حادثه القديح فوعي 
األفراد واألسر واملجتمع ككل يف مواجهة هذا الفكر املنحرف املتجرد من إميانه وإنسانيته، سيحول بإذن اهلل دون جناح من يسعى إليقاع 

الفتنة يف مجتمع يتمتع باألمن واألمان واالستقرار.
     اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 

تاريخ البيان  1436/10/21هـ  املوافق  2015/8/6م

البيان الرابع: التفجري الإرهابي يف م�ضجد ق�ات الط�ارئ مبنطقة ع�ضري

تدين اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان بشدة العمل اإلرهابي املشني الذي استهدف مسجد مقر قوات الطوارئ مبنطقة عسير ونتج عنه 
وفاة وإصابة عدداً من  رجال األمن  وعدد من العاملني ، وأكد رئيس اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أن هذا العمل يبني ما 
وصل إليه من ينفذ ويقف وراء هذه األعمال من استخفاف بحرمات  بيوت اهلل والدماء املعصومة وانتهاك للحق يف احلياة وإقامة للشعائر 
الدينية واستهداف لألشخاص املكلفني باحملافظة على احلق يف األمن الذي هو من أهم حقوق اإلنسان مما يوجب وقوف جميع املواطنني 
واملقيمني صفاً واحداً مع الدولة  ملكافحة واستئصال جذور هذا الفكر الذي أصبح يهدد اجلميع بدون استثناء بجعله ثوابت األمة أهدافا 
مشروعة ألعمالهم املشينة  التي ال متت لإلسالم بأي صلة ، واجلمعية على ثقة بأن اجلهات األمنية املختصة قادرة بإذن اهلل على تقدمي 
من يقف خلف هذه األعمال إلى العدالة لينالوا عقابهم الرادع وتدعو اهلل أن يحمي بالدنا من كل مكروه وأن يتقبل املتوفني شهداء ويلهم 

ذويهم الصبر وأن مين على اجلرحى بالشفاء العاجل أنه سميع مجيب .
     اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 

تاريخ البيان 1436/11/25هـ  املوافق  2015/9/8م

البيان اخلام�ض : التاأكيد على اأهمية  كلمة اململكة يف اجتماع الأمم املتحدة الدويل املعني بق�ضية فل�ضطني

تؤكد اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان على أهمية كلمة اململكة العربية السعودية يف اجتماع األمم املتحدة الدولي املعني بقضية فلسطني وتناشد 
الدول واملنظمات احلقوقية على التفاعل معها من أجل متكني الشعب الفلسطيني من حقوقه.

 اجلدير بالذكر أن اململكة قد أكدت يف كلمتها على أن إنشاء املستوطنات اإلسرائيلية من أشد القضايا خطراً على عملية السالم يف املنطقة ، وأن 
استمرار األعمال االستفزازية اإلسرائيلية ضد الفلسطينيني وتنفيذ إجراءات أحادية اجلانب وخلق واقع جديد على األرض عبر تسليح ومتويل 

املستوطنيني وارتفاع عمليات التدمير والهدم العشوائي ومصادرة املنازل واملمتلكات واملزارع وإقامة املستوطنات على تلك األراضي بغير وجه حق.
باإلضافة إلى مناشدة املجتمع الدولي لالضطالع مبسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية الالزمة حلماية أبناء الشعب الفلسطيني من اإلجراءات 
العدوانية اإلسرائيلية التي تعد استفزازاً ملشاعر العرب واملسلمني وانتهاًكا صارًخا ألبسط حقوق اإلنسان، وتهدد حتقيق السالم العادل والشامل 

والدائم يف منطقة الشرق األوسط .
و املطالبة بتنفيذ قراري مجلس األمن رقمي 465 و497 اللذين يؤكدان عدم شرعية االستيطان وضرورة تفكيك املستوطنات القائمة والعمل على 
إزالة اجلدار الفاصل ووقف كل إجراءات التهويد اإلسرائيلية يف القدس ، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يواجه خطر فقدان ما تبقى من أراضيه 
احملتلة ، عبر استمرار إقامة املستوطنات اإلسرائيلية التي تهدد وجوده باإلضافة إلى إنشاء جدار الفصل وعمليات تهويد القدس ومحاوالت تقسيم 
املسجد األقصى واالعتقاالت اجلماعية ومحاوالت نقل بعض املكاتب إلى مدينة القدس احملتلة فيما يسمى بخطه القدس 2020 وهي إجراءات 

وانتهاكات حلقوق الشعب الفلسطيني والتي تعد غير شرعية مبوجب القانون الدولي.
    اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان






