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املقدمة

يقدم هذا التقرير في عدده العاشر خالصة اجلهود واألعمال التي تقوم بها اجلمعية سنوياً, و يـحتوي على إحصائيات 
ومــن خالل  التقرير  هــذا  إصــدار  من خــالل  تهدف اجلمعية  , حيث  للعام 1434هـــ  وأنشطة اجلمعية  الـــواردة  القضايا 
اإلحصائيات الواردة به إلى أن يكون مرجعاً للباحثني واملهتمني بقضايا حقوق اإلنسان, باإلضافة إلى أنه مؤشر للجمعية 
ولألجهزة احلكومية وغير احلكومية على حد سواء للتعرف على اإلشكاليات التي تواجه أفراد  املجتمع عند تعاملهم مع 
هذه األجهزة, وما ينبغي عمله من أجل تطوير وحتسني أدائها, وميّكن اجلمعية من إجراء مقارنة لهذا األداء بني السنة 
احلالية والسنوات املاضية, كما يساعد التقرير على معرفة وحتديد ما ميكن اعتباره مشكلة, أو ظاهرة تستلزم إجراء 

دراسات شاملة ومعمقة بهدف إيجاد حلول  لها.
ويضم هذا التقرير إحصائيات للشكاوى الواردة للجمعية لـعام 1434هـ والتي بلغت )3٫303( شكوى تنقسم إلى تصنيفات 
رئيسية )إدارية, سجناء, عنف أسري, عمالية, قضائية, أحوال شخصية, أحوال مدنية, عنف ضد الطفل, وأخرى(, يبنينَ 
والتصنيف  منها,  املتظلم  أو  الشكوى  ملعاجلة  املخاطبة  إقامته, اجلهة  )نوعه, جنسيته, مقر  الشكوى  بيانات مقدم  فيها 
املتغيرات اإلحصائية لقضايا عام 1434هـ  مقارنة باألعوام املاضية, كما يضم  الفرعي للشكوى(, باإلضافة إلى قراءة 
أو  تنظيمها  مت  التي  والفعاليات  للجمعية,  الزائرة  امليدانية,والوفود  حيث:الزيارات  من  اجلمعية  نشاطات  كافة  التقرير 
البيانات,  إلى  باإلضافة  اجلهات,  من  عدد  مع  توقيعها  التي مت  التفاهم  مذكرات  التقرير  يتضمن  وأيضاً  بها,  املُشارك 

واملخاطبات الصادرة من اجلمعية والواردة إليها وإصدارات اجلمعية  لعام 1434هـ.

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

النحو التالي:

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

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

2- سجناء:
هي ما يرد إلى اجلمعية من شكاوى متعلقة بطلب عفو عن بقية املدة, اعتراض على ترحيل سجني, تردي احلالة الصحية 
في السجن, انتهاء احملكومية وعدم اإلفراج, التظلم من عدم احملاكمة, طلب نقل إلى سجن آخر, طلب ترحيل, طلب رعاية 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

8- العنف ضد الطفل:
هي شكاوى ترد للجمعية عن أنواع من العنف يتعرض لها أطفال)18 سنة فما دون( من إساءة جسدية أو نفسية أو جنسية, 
أو أطفال حرموا من التعليم و من أوراقهم الثبوتية, أيضاً حرمان الطفل من األم أو من األب أو حجزه أو إهماله, باإلضافة 
املدرسة,  الطفل,  أقــارب  أفــراد األســرة,  القضايا على األغلب )أحد  النوع من  ويبلغ عن هذا  إلى قضايا زواج األطفال 

اجليران, املعارف(.

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

باإلضافة إلى شكاوى طلبات املساعدات املالية, املطالبة بتبني بعض املقترحات, تقدمي استشارات قانونية وشرعية.
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إحصائيات القضايا الواردة للجمعية

اأوًل: اإجمايل  الق�ضايا  الواردة  منذ الإن�ضاء وحتى عام 1434هـ

إجمالي القضايا الواردة حسب التصنيفات الرئيسية واألعوام:

جدول 9/1/1

التصنيف

العـــــــــام
عنف عماليةسجناءإدارية

أسري
أحوال 
شخصية

أحوال 
مدنية

العنف ضد 
املجموعأخرىقضائيةالطفل

193271289443766561581114عام 1425هـ-2004م

8226363782842962172519953879عام 1426هـ- 2005م

9126034223852983071834653575عام 1427هـ-2006م

12476703412652943312104433801عام 1428هـ-2007م

15307945433062943652424484522عام 1429هـ-2008م

1556558386257311239721764464001عام 1430هـ-2009م

1748709555382356361821304604783عام 1431هـ-2010م

1437759584370312473951465164692عام 1432هـ -2011م

104986132933825527679974843813عام 1433هـ-2012م

794770269360233294112813903303عام 1434هـ 2013 م
11333663140962813286429294401572480537483املجموع

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

�ضكل )1(

عنفعمالية�سجناءاإدارية

�أ�سري

 اأحوال

�صخ�صية

 اأحوال

مدنية

 العنف

�ضد الطفل

�أخرى

الفصل األول

15000

11250

7500

3750

0
ق�ضائية



اإجمايل الق�ضايا ح�ضب الأعوام 

 �ضكل )2(

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

جدول 9/2/1

                   الفرع

                       العام                   
مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

 املكرمة
املدينة

املجموع 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

18776081088614673242054783عام 1431هـ -2010م

2178617755520632822774692عام 1432هـ -2011م

1897439359399483163553813عام 1433هـ- 2012م

1590469339344402582633303عام 1434هـ- 2013م

164609042517432644801963110037483املجموع

5000

3750

2500

1250

0
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اإجمايل الق�ضايا ح�ضب الفرع امل�ضتلم للق�ضية  

�ضكل )3(

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

جدول 9/3/1

 النوع
املجموعذكورإناث  العام                       

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

137602372337483املجموع

اإجمايل الق�ضايا الواردة ح�ضب نوع املتقدم

 �ضكل )4(

ذكور

اإناث

مكة املكرمةالدمامجازانجدةالريا�ض

2000

15000

10000

5000

0



ثانيًا: اإجمايل الق�ضايا الواردة يف عام 1434هـ:

اإجمايل الق�صايا الواردة للجمعية لعام 1434هـ ح�صب الت�صنيف: 

جدول 9/4/1

التصنيف
عنف عماليةسجناءإداريةالعام

أسري
أحوال 
شخصية

أحوال 
مدنية

العنف ضد 
املجموعأخرىقضائيةالطفل

974770269360233294112813903303عام 1434هـ-2013م

اإجمايل الق�ضايا الواردة للجمعية لعام 1434هـ ح�ضب الت�ضنيف 

�ضكل )5(

اإجمايل الق�صايا الواردة للجمعية لعام 1434هـ ح�صب الفرع: 

جدول 9/5/1

الفرع
املدينة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياضالعام

املجموعاملنورة

1590469339344402582633303عام 1434هـ-2013م

عنفعمالية�سجناءاإدارية

�أ�سري
 اأحوال

�صخ�صية

 اأحوال

مدنية

 العنف �ضد

الطفل

�أخرىق�ضائية

800

600

400

200

0
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اإجمايل الق�صايا الواردة للجمعية لعام 1434هـ ح�صب الت�صنيف والفرع:

جدول 9/6/1

                 الفرع

   التصنيف 
 املدينةمكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

املجموعاملنورة

3501299357218460794إدارية 
474714411973124770سجناء 
172018819881قضائية 
12938283021824269عمالية 

14633502722214294أحوال مدنية 
1024629230924233أحوال شخصية 
13340453814162360العنف األسري 

17398202620112العنف ضد الطفل  
22253244061827390 أخرى

1590469339344402582633303املجموع

اإجمايل الق�صايا الواردة للجمعية لعام 1434هـ ح�صب نوع املتقدم والفرع:

جدول 9/7/1

             الفرع

    النوع
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض

املجموعاملدينة املنورة املكرمة

1087277249251291131282134ذكور
5031929093111451351169إناث

1590469339344402582633303املجموع 

اإجمايل الق�ضايا الواردة للجمعية لعام 1434هـ ح�ضب الفرع

�ضكل )6(

مكة املكرمةالدمامجازانجدةالريا�ض

2000

1500

1000

500

0



اإجمايل الق�صايا الواردة للجمعية لعام 1434هـ ح�صب الت�صنيف وال�صهر:

جدول 9/8/1

           التصنيف

  الشهر       
عنف عماليةسجناءإدارية

أسري
أحوال 
شخصية

أحوال 
مدنية

العنف ضد 
املجموعأخرىقضائيةالطفل

109583936212210852355محرم 
69832733203110940322صفر 

6776182915176143272ربيع أول 
91531428262211832285ربيع ثاني 
5975242615178624254جماد أول 
646341291835111331305جماد ثاني 

7072182015333736274رجب 
7672163224289739303شعبان 
4052151915116316177رمضان 
4667164327188226253شوال 

615117411733171128276ذي القعدة 
42482424202713623227ذي احلجة 
794770269360233294112813903303املجموع 

اإجمايل الق�صايا الواردة للجمعية لعام 1434هـ ح�صب الفرع امل�صتلم للق�صية وال�صهر:

جدول 9/9/1

 الفرع

الشهر  
مكة اجلوفالدمامجازانجدة الرياض

املكرمة 
املدينة 
املجموع املنورة 

21034402212721355محرم 
13838354244124322صفر 

11529363542132272ربيع أول 
14642291843016285ربيع ثاني 
10729404331418254جماد أول 
14246293052924305جماد ثاني 

14948271761017274رجب 
14659352631519303شعبان 
913361821017177رمضان 
12637202122423253شوال 

10846224422430276ذي القعدة 
11228202841322227ذي احلجة 
1590469339344402582633303املجموع 
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ثالثًا: قراءة املتغريات الإح�ضائية لق�ضايا عام 1434هـ مقارنة بالأعوام املا�ضية:

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

جدول 3/1/2

 التصنيف
  العام                         

أحوال عنف أسريعماليةسجناءإدارية
شخصية

أحوال 
مدنية

عنف ضد 
املجموعأخرىقضائيةالطفل

3%3%4% 2%2%1%7%4%2%عام 1425هـ -2004م
10%21%16% 7%10%11%9%10%7%عام 1426هـ - 2005م
10%10%12%10%13%11%10%9%8%عام 1427هـ -2006م
10%9%13%11%9%10%8%10%11%عام 1428هـ -2007م
12%9%15%12%11%10%13%12%14%عام 1429هـ -2008م
11%9%11%16%8%9%11%9%8%14%عام 1430هـ -2009م
13%10%8%19%12%13%13%14%11%15%عام 1431هـ -2010م
13%11%9%22%16%13%11%14%11%13%عام 1432هـ -2011م
10%10%6%18%9%12%9%8%13%10%عام 1433هـ- 2012م

9%8%5%25%10%8%13%7%12%7%عام 1434هـ -2013م 

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

�ضكل )7(

30%

22%

15%

7%

0
عنفعمالية�سجناءاإدارية

�أ�سري

 اأحوال

�صخ�صية

 اأحوال

مدنية

 العنف �ضد

الطفل

�أخرىق�ضائية

عام 1433 هـ - 2012م

عام 1434 هـ - 2013م



قراءة المتغيرات اإلحصائية لعام 1434هـ وفقاً للتصنيفات الرئيسية للقضايا:

وفقاً لقراءة املتغيرات اإلحصائية لعام 1434هـ بشكل عام نالحظ أنه قد شهد تراجعاً في عدد القضايا املسجلة حيث بلغت 3303 قضية 
بنسبة 9% من إجمالي القضايا الواردة للجمعية منذ التأسيس بنسبة تراجع قدرها 1% عن العام املاضي.

وفيما يتعلق بقراءة املتغيرات اإلحصائية لعام 1434هـ وفقاً للتصنيفات الرئيسية للقضايا فنالحظ التالي:
• بلغت نسبة القضايا اإلدارية املسجلة في عام 1434هـ 7% من إجمالي القضايا اإلدارية الواردة للجمعية منذ تأسيسها بنسبة 	

تراجع قدرها 3% عن العام املاضي.
• بلغت نسبة قضايا السجناء املسجلة في عام 1434هـ 12% من إجمالي قضايا السجناء منذ التأسيس بنسبة تراجع قدرها %1 	

عن العام املاضي.
• بلغت نسبة القضايا العمالية املسجلة في عام 1434هـ 7% من إجمالى القضايا العمالية منذ التأسيس بنسبة تراجع قدرها %1 	

عن العام املاضي.
• بلغت نسبة قضايا العنف األسري املسجلة في عام 1434هـ 13% من إجمالى قضايا العنف األسري منذ التأسيس بنسبة ارتفاع 	

قدرها 4% عن العام املاضي.
• بلغت نسبة قضايا األحوال الشخصية املسجلة في عام 1434هـ 8% من إجمالى قضايا األحوال الشخصية منذ التأسيس بنسبة 	

تراجع  قدرها 4% عن العام املاضي.
• بلغت نسبة قضايا األحوال املدنية املسجلة في عام 1434هـ 10% من إجمالى قضايا األحوال املدنية منذ التأسيس بنسبة ارتفاع  	

قدرها 1% عن العام املاضي.
• بلغت نسبة قضايا العنف ضد الطفل املسجلة في عام 1434هـ25 % من إجمالي قضايا العنف ضد الطفل حيث حققت أعلى نسبة.	
• بلغت نسبة القضايا القضائية املسجلة في عام 1434هـ 5% من إجمالى قضايا القضايا القضائية منذ التأسيس بنسبة تراجع 	

قدرها 1% عن العام املاضي.
• بلغت نسبة القضايا األخرى املسجلة في عام 1434هـ 8%  من إجمالى قضايا القضايا األخرى منذ التأسيس بنسبة تراجع قدرها 	

2% عن العام املاضي.

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

جدول  3/2/2 

                     الفرع
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض    العام

املكرمة
املدينة 
املجموعاملنورة 

3%-----4%5%عام 1425هـ -2004م
10%----2%21%11%عام 1426هـ -2005م
10%---8%12%17%7%عام 1427هـ - 2006م
10%-10%9%9%8%14%10%عام 1428هـ -2007م
12%-14%26%12%13%11%12%عام 1429هـ -2008م
11%-16%19%13%15%10%9%عام 1430هـ -2009م
13%19%17%14%19%21%7%11%عام 1431هـ -2010م
13%25%14%13%16%15%7%13%عام 1432هـ -2011م
10%32%16%10%12%7%5%12%عام 1433هـ- 2012م
9%24%13%8%11%7%5%10%عام 1434هـ- 2013م

100%100%100%100%100%100%100%100%املجموع
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وفقًا للمتغريات الإح�ضائية لعام 1434هـ ح�ضب فروع اجلمعية نالحظ التايل:

• سجل املقر الرئيسي للجمعية في الرياض تراجع  في عدد القضايا الواردة له  عام 1434هـ بنسبة 2% عن العام املاضي.	
• سجل مكتب املدينة املنورة تراجع  في عدد القضايا الواردة له  عام 1434هـ بنسبة 8% عن العام املاضي.	
• سجل فرع الدمام تراجع في عدد القضايا الواردة في عام 1434هـ بنسبة 1% عن العام املاضي.	
• سجل مكتب مكة املكرمة تراجع في عدد القضايا الواردة في عام 1434هـ بنسبة 3% عن العام املاضي.	
• تساوت نسبة القضايا املستلمة في عام 1434هـ  مع العام 1433 هـ في فرع جازان حيث بلغت  7%  , وتساوت ايضاً في األعوام 	

ذاتها في فرع  جدة حيث بلغت 5 %.
• سجل فرع اجلوف تراجع في عدد القضايا الواردة لعام 1434هـ بنسبة قدرها 2% عن العام املاضي.	

ن�صبة الق�صايا الواردة للجمعية يف عام 1433هـ وعام 1434هـ والفرع امل�صتلم للق�صية 

جدول  3/3/2

                     الفرع 
املدينة املنورةمكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض      العام                 

0٫9%0٫8%0٫1%1٫1%1٫0%1٫2%5٫1%عام 1433هـ- 2012م

0٫7%0٫7%0٫1%0٫9%0٫9%1٫3%4٫2%عام 1434هـ- 2013م

• بلغت 	 حيث  أنواعها  باختالف  1434هـ  عام  في  املستلمة  القضايا  إجمالي  نسبة  في  الرياض  الرئيسي  املقر  تصدر 
نسبتها4٫2% بينما سجل انخفاضاً بنسبة 1% عن العام 1433 هـ.

• تساوت نسبة القضايا املستلمة في عام 1434هـ بني مكتب  مكة املكرمة ومكتب املدينة املنورة حيث بلغت نسبة القضايا 	
املستلمة في عام 1434هـ  0٫7% , وبذلك سجل مكتب مكة املكرمة انخفاضاً عن العام 1433هـ بنسبة 0٫1%, وبنسبة 

0٫2% ملكتب املدينة املنورة.
• تساوت نسبة القضايا املستلمة في عام 1434هـ بني فرع جازان والدمام حيث بلغت نسبة القضايا املستلمة في عام 	

1434هـ 0٫9% , وبذلك سجل فرع جازان انخفاضاً عن العام 1433هـ بنسبة 0٫1%, وبنسبة 0٫2% لفرع الدمام.
• سجل فرع جدة ارتفاعاً في نسبة إجمالي القضايا املستلمة في عام 1434هـ  حيث بلغت نسبة القضايا 1٫3%, محققة 	

بذلك ارتفاعأ عن العام 1433 هـ. بنسبة%0٫1.
• تساوت نسبة قضايا فرع اجلوف في عام 1434هـ مع عام 1433 هـ حيث حققت نسبة قدرها %0٫1 .	
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الق�سايا الواردة للجمعية ح�سب الت�سنيفات الرئي�سية لعام 1434هـ:

اأوًل: الق�سايا الإداريــــــــة:

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

جدول 5/1/3

الفرع
النوع

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

299878042175545625ذكر

5142131542915169أنثى

3501299357218460794املجموع

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

جدول 5/2/3

الفرع
اجلنسية

املجموع املدينة املنورة مكة املكرمة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض

321988046197751692�سعودية

5125002428مينية

752221221م�سرية

21010015�سورية

00030003هندية

01010114�سودانية

41010006فل�سطينية

23100208اأردنية

01000012باك�ستانية

10000001مغربية

01100002�سومالية

10000001بنجالد�سية

01000001ترك�ستانية

الفصل الثاني



الفرع
اجلنسية

مكة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض
املكرمة 

املدينة 
املجموع املنورة 

00000101تون�سية

01000001نيجريية

10010002ت�سادية

01000001بريطانية

00020002اإيطالية

10000001فلبينية

01000001اأرتريية

524000011غري حمددة 

3501299357218460794املجموع

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

جدول 5/3/3

 

الفرع
املنطقة

املدينة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املجموعاملنورة

196000100197الريا�ض

9105700067ال�سرقية

1600000016الق�سيم

71000008الباحة

4187000092جازان

50000005جنران

4022000044ع�سري

24124101841235مكة املكرمة

6010005865املدينة املنورة

1600000016حائل

1300030117تبوك

70002009احلدود ال�سمالية

0000140014اجلوف

70200009خارج اململكة

3501299357218460794املجموع
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4. ح�سب اجلهة املتظلم منها اأو اجلهة التي مت خماطبتها لإزالة اأ�سباب التظلم والفرع امل�ستلم للق�سية: 

جدول 5/4/3

الفرع
اجلهة

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية

422100110ديوان وزارة الشؤون البلدية والقروية
792305430أمانات املناطق

6313102126البلديات

1166101429جلنة إزالة التعديات ومراقبة األراضي

وزارة التربية والتعليم
24410328455ديوان وزارة التربية والتعليم

730100314مدارس حكومية

وزارة الداخلية

34110204253ديوان وزارة الداخلية
1014302121أمارات املناطق

031103412هيئة التحقيق واإلدعاء العام
10100002إدارة الترحيل

20129309356املديرية العامة للشرطة
7151205333املديرية العامة للجوازات

11600008املديرية العامة حلرس احلدود

90000009محافظات املناطق
620112012إدارة الوافدين

03100004املديرية العامة للدفاع املدني
710101111األحوال املدنية
10000001قوات  األمن

13010319املديرية العامة للسجون
20300117املديرية العامة ملكافحة املخدرات

00100001أمن  الطرق
02011318احلقوق املدنية

520304014اإلدارة العامة للمرور
50110007املباحث العامة
00100102البحث اجلنائي
01000001جلنة النازحني

وزارة التعليم العالي
920202217ديوان وزارة التعليم العالي

10000214املركز الوطني للقياس والتقومي

وزارة الصحة

920000011ديوان وزارة الصحة
3658438670املستشفيات احلكومية

630000312الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
447101118املديرية العامة للشؤون الصحية



الفرع
اجلهة

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

وزارة املياه والكهرباء
40000004ديوان وزارة املياه والكهرباء

00010102املديرية العامة للمياه

وزارة الدفاع والطيران 
واملفتشية العامة

50011018ديوان وزارة الدفاع والطيران
31001005القوات البرية

11110004القوات البحرية
20120106القوات اجلوية

40000004القطاع العسكري

وزارة العدل
30000003ديوان وزارة العدل
411213113احملكمة العامة

وزارة املالية
11011004ديوان وزارة املالية
11300005مصلحة اجلمارك

60001007شركة االتصاالت السعودية

51010007الشركة  السعودية للكهرباء

وزارة الشؤون االجت ماعية

10010002دار الرعاية االجتماعية
30100105ديوان وزارة الشؤون االجتماعية
43100008مركز التأهيل الشامل للمعاقني

121212110الضمان االجتماعي
60020008الرئاسة العامة لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

00000112مؤسسة النقد العربي السعودي
611200111املؤسسة العامة للـتأمينات االجتماعية

31101129املؤسسة العامة للتقاعد
610252117مكتب العملوزارة العمل

31201018ديوان وزارة الزراعةوزارة الزراعة

وزارة اخلارجية
11000002ديوان وزارة اخلارجية

10000001السفارة السعودية باليمن

وزارة الشؤون اإلسالمية 
واألوقاف والدعوة واإلرشاد

ديوان وزارة الشؤون اإلسالمية 
00001225واألوقاف والدعوة واإلرشاد

10000001مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف

2250200130ديوان وزارة  اخلدمة املدنيةوزارة  اخلدمة املدنية
30000003ديوان وزارة الثقافة و اإلعالموزارة الثقافة و اإلعالم

20100014ديوان وزارة النقلوزارة النقل

22000105ديوان وزارة احلرس الوطنيوزارة احلرس الوطني

11000103ديوان املظالم

02000002مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
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الفرع
اجلهة

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

31000004الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

10000102هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات

00100001صندوق تنمية املوارد البشرية

وزارة اإلسكان
10000001ديوان وزارة اإلسكان

20000002صندوق التنمية العقارية

الهيئة العامة 
للطيران املدني

00100001الهيئة العامة للطيران املدني
20000002اخلطوط اجلوية العربية السعودية

10000001مطار امللك خالد الدولي
11000002هيئة الرقابة والتحقيق

سفارات الدول
01000001السفارة الصينية
00010001السفارة السورية
10000001السفارة اإليطالية

3501299357218460794املجموع

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

جدول 5/5/3

الفرع
تصنيف القضية

مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض
 املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

185820121255139طلب إعادة نظر

2061781781614286اعتراض على قرار

811002012تعديل الوضع الوظيفي

777234434مطالبة مستحقات مالية لدى اإلدارة

10132091111074جتاوز أوتعدي من بعض اجلهات اإلدارية

10662071041طول مدة اإلجراءات

230208015مطالبة بتنفيذ حكم قضائي

60001018فصل تعسفي

940200217بطالة

1093100225اعتداء على ممتلكات

24316111147طلب تعويضات



الفرع
تصنيف القضية

مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض
 املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

01210015طلب إعادة للوظيفة

421121011طلب نقل

1003026526أخطاء طبية

00020002منع من السفر بسبب قرار إداري

612000413* عنف أو إهمال

00100001نقل تعسفي

51000006تلوث بيئي

1200000012مالحقة غير نظامية

10041208ترحيل إجباري

20201016طلب عفو

00010001طلب ترحيل

00100102أضرار السيول

03000003تعثر عن سداد الديون

3501299357218460794املجموع

*مدرجة سابقاً تحت عنف نفسي على موظف

ثـانيـًا: ال�سجـــنـــاء:

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

جدول 5/1/4

الفرع
املدينة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياضالنوع

املجموعاملنورة

367684211751920638ذكر

1073222124132أنثى

474714411973124770املجموع



31

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

جدول 5/2/4

الفرع
اجلنسية

مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض
 املكرمة

املدينة
املجموع املنورة

384583111462118632�سعودية

3028003144مينية

1730302227م�سرية

1110001215�سورية

20000002هندية

51000006�سودانية

30200005فل�سطينية

21020005اأردنية

40000116باك�ستانية

10000001لبنانية

10000001كويتية

01000102برماوية

00000101مالية

20000002�سومالية

11000103بنجالد�سية

01000001موريتانية

10000001نيجريية

10000001غينية

10000001اأرتريية

11000002ت�سادية

10000001ا�سرتالية

613010011غري حمددة 

474714411973124770املجموع

مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياضاجلنسية
 املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

384583111462118632سعودية
3028003144مينية

1730302227مصرية
1110001215سورية
20000002هندية

51000006سودانية
30200005فلسطينية

21020005أردنية
40000116باكستانية
00000000أثيوبية
10000001لبنانية
00000000مغربية
10000001كويتية

00000000بحرينية
01000102برماوية
00000101مالية

20000002صومالية
11000103بنجالدشية

00000000أفغانية
00000000تركستانية
01000001موريتانية
00000000تونسية
10000001نيجيرية
10000001غينية
10000001أرتيرية
11000002تشادية
00000000نيبالية

00000000بريطانية
10000001استرالية
00000000إيطالية
00000000فلبينية

613010011غير محددة 
474714411973124770املجموع



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

جدول 5/3/4

الفرع
املنطقة

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة
املجموع املنورة

307000000307الريا�ض
3000119000149الدمام
5400000054الق�سيم
30000003الباحة
8144000053جازان
2100000021ع�سري

2669000310126مكة املكرمة
4100002429املدينة املنورة

40001005تبوك
1000020012احلدود ال�سمالية

10004005اجلوف
60000006خارج اململكة

474714411973124770املجموع

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 اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

وزارة الداخلية واجلهات 
التابعة لها

7811100182وزارة الداخلية
2313433143194338املديرية العامة للسجون
13000105املديرية العامة للجوازات

1121000115إدارة الوافدين
41100006البحث اجلنائي
8120089100191املباحث العامة

اإلدارة العامة ملكافحة 
40020028املخدرات
521041217793الشرطة

10200003حرس احلدود
10000045دار املالحظة

202024515هيئة التحقيق واإلدعاء العام
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الفرع
اجلهة

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

50000005سجون دولة العراق
00010001سجون دولة اإلمارات العربية املتحدة

10000001سجون دولة لبنان
20000002سجون دولة الكويت

474714411973124770املجموع

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

جدول 5/5/4

الفرع
 تصنيف القضية

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة
املجموع املنورة

1289211336التظلم من عدم احملاكمة
40737228142615592مطالبة بإطالق السراح

733802023انتهاء احملكومية وعدم اإلفراج
873401427سوء معاملة و تعدي و جتاوز لألنظمة داخل  السجن

802501016طلب عفو عن بقية املدة
872700125ضعف الرعاية  الصحية لدى  السجن

300910013منع الزيارة
821000011اعتراض على ترحيل سجني
11110004طلب نقل إلى سجن آخر

05100006ضغط معنوي على السجني
31011017اعتراض على قرار

900100010تعثر  عن سداد الديون
474714411973124770املجموع

ثالثًا: العنف الأ�سري:

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

جدول 5/1/5

الفرع
النوع

مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض
 املكرمة

املدينة
املجموع املنورة

19410903348ذكر

11436352913859312أنثى

13340453814162360املجموع

املنطقة جازانجدةالرياض النوع
مكةاجلوفالشرقية

 املكرمة
املدينة
املجموع املنورة

19410903348ذكر

11436352913859312أنثى

13340453814162360املجموع



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

جدول 5/2/5

الفرع
اجلنسية

مكةاجلوف الدمامجازان جدة الرياض
 املكرمة 

املدينة
املجموع  املنورة 

11729403613450307�سعودية

161102213مينية

11100339م�سرية

41010028�سورية

11000002�سودانية

40100016فل�سطينية

30000003اأردنية

10000001عمانية

11000136باك�ستانية

00000101موريتانية

00000011نيجريية

01200003غري حمددة 

13340453814162360املجموع

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

جدول 5/3/5

الفرع
املنطقة

مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض
 املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

102000000102الريا�ض

3003810042الدمام

10000001الق�سيم

21000003الباحة

3045000048جازان

00000000جنران
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الفرع
املنطقة

مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض
 املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

60000006ع�سري
83900041189مكة املكرمة
0000006161املدينة املنورة

00000000حائل
20000002تبوك

40000004احلدود ال�سمالية
00000000اجلوف

20000002خارج اململكة
13340453814162360املجموع

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

جدول 5/4/5

الفرع
اجلهة

املجموعاملدينة املنورةمكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

21110005أم

32579018778أب

21220108ابن

10172041135أخ

30000014عم

00000011خال

3374611658األسرة

4117121001128119زوج

10000001زوجة

00600208زوجة األب

00100113أهل الزوج

783703634طليق

00000011والد الطليق

20210005أهل الزوجة

13340453814162360املجموع



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

جدول 5/5/5

الفرع
تصنيف القضية

مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض
 املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

10427332913248274عنف بدني ونفسي

1011206020حرمان من التعليم

23000005عنف ناجت عن إدمان

1121202422حرمان من الزواج

32210019حترش جنسي

02000013طلب إيواء

10030004اتهام وقذف

121101410حرمان من األم

00400015حرمان من الراتب أو تعدي على ممتلكات

01000001حرمان من العمل

10300037هروب

13340453814162360املجموع

رابعًا: الق�سايا العمالية:

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

جدول 5/1/6

الفرع
مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياضالنوع

 املكرمة
املدينة 
املجموعاملنورة

11532272811221236ذكر

1461216333أنثى

12938283021824269املجموع
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2. ح�سب اجلن�سية والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/2/6

الفرع
اجلنسية

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

271012705667�سعودية

1032201220مينية

339911081282م�سرية

1430221123�سورية

900400013هندية

521200010�سودانية

20000013فل�سطينية

620101010اأردنية

10000001عراقية

42010108باك�ستانية

10000001اأثيوبية

12000003لبنانية

20000013مغربية

00100001�سومالية

20000002اأرتريية

31000015بنجالد�سية

00100001نيبالية

10000001نيوزلندية

10000001كندية

10000001بريطانية

00200002فلبينية

20000103 اأندوني�سية

02000002اأمريكية

42000006غري حمددة 

12938283021824269املجموع



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

جدول 5/3/6

الفرع
املنطقة

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

100000000100الريا�ض
3002900032الدمام
10000001الق�سيم
00000000الباحة
0028000028جازان
00000000جنران
50000005ع�سري

636000182484مكة املكرمة
51000006املدينة املنورة

00000000حائل
10001002تبوك

40001005احلدود ال�سمالية
00000000اجلوف

41010006خارج اململكة
12938283021824269املجموع

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
املنطقة

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

8921201601014179الكفالء )أفراد(

211461116665شركات أهلية

01101216مستشفيات أهلية

01000034مدارس أهلية

10000001بنوك سعودية

20010003مكاتب االستقدام

10020003الهيئة العليات لتسوية اخلالفات العمالية

61100008املديرية العامة للجوزات

12938283021824269املجموع
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5. ح�سب الت�سنيف والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/5/6

الفرع
تصنيف القضية

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

581121711110119مطالبة العامل بحقوقه املالية

29111702656طلب نقل الكفالة

42020109فصل تعسفي

1432101021منع العامل من السفر إلى بالده

340300212ضغط معنوي على العامل

02011004* حرمان العامل من أوراقه الثبوتية

1010401218اعتراض على قرار

02000002إجبار على عمل

10000001عدم استكمال إجراءات التعيني

40000116ترحيل إجباري

10000001طلب إعادة للعمل

00010001حرمان من الترقية

00000011إجبار على إنهاء التعاقد

10000012فصل بسبب تهمة

02120106طلب إعادة نظر

403200110طول مدة اإلجراءات

12938283021824269املجموع

* 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
النوع

مكة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض
املكرمة 

املدينة 
املجموعاملنورة 

121416611555       ذكر

562208326      أنثى

172018819881     املجموع

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

الفرع
اجلنسية

مكة اجلوف الدمامجازان جدة الرياض
املكرمة 

املدينة
املجموع املنورة 

171617808672�سعودية

00000101مينية

01000001م�سرية

01000001فل�سطينية

00001001اأردنية

00000011باك�ستانية

00100001اأثيوبية

00000011�سومالية

02000002غري حمددة 

172018819881املجموع
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3. ح�سب املنطقة التي ينتمي اإليها �ساحب ال�سكوى اأو التي يقطن بها والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/3/7

الفرع
املنطقة

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة
املجموع املنورة 

60000006الريا�ض

300800011الدمام

10000001الق�سيم

00000000الباحة

0018000018جازان

00000000جنران

12000003ع�سري

4180009132مكة املكرمة

00000077املدينة املنورة

00000000حائل

10001002تبوك

10000001احلدود ال�سمالية

00000000اجلوف

00000000خارج اململكة

172018819881املجموع

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
اجلهة

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة
املجموع املنورة

151318718365القضاء

260101515القاضي

01000001ديوان املظالم

172018819881املجموع

املجموعاملدينة املنورةمكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياضاجلهة
151318718365القضاء
260101515القاضي

01000001ديوان املظالم
172018819881املجموع



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

جدول 5/5/7

الفرع
تصنيف القضية

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

1187711843اعتراض على حكم

124003010طلب إعادة النظر

11200004طلب تعويضات

494105023طول مدة اإلجراءات

00100001سوء معاملة من القاضي

172018819881املجموع

�ساد�سًا: ق�سايا الأحوال ال�سخ�سية:

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

جدول 5/1/8

الفرع
النوع

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة
املجموع املنورة

1499500340ذكر

883720180921193أنثى

1024629230924233املجموع

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

جدول 5/2/8 

الفرع
اجلنسية

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

873424200622193�سعودية

344002013مينية
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الفرع
اجلنسية

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

10000012م�سرية

21000003�سورية

10000001�سودانية

32010006فل�سطينية

10000001اأردنية

01000001اأثيوبية

00010001لبنانية

02000103مغربية

20000002اأرتريية

10000012مالية

01010002 اأندوني�سية

01000001ت�سادية

10000001اأ�سبانية

00100001غري حمددة 

1024629230924233املجموع

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

جدول 5/3/8

الفرع
املنطقة

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة
املجموع املنورة

7700000077الريا�ض

2002300025الدمام

00000000الق�سيم



الفرع
املنطقة

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة
املجموع املنورة

00000000الباحة
1028000029جازان
00000000جنران
50000005ع�سري

11461009067مكة املكرمة
1000002425املدينة املنورة

00000000حائل
10000001تبوك

30000003احلدود ال�سمالية
10000001اجلوف

00000000خارج اململكة
1024629230924233املجموع

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

جدول 5/4/8

الفرع
اجلهة

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة
املجموع املنورة

292113703578زوج
24010007زوجة

579990612102طليق

21010004طليقة
00100001ابن
642200014أب
11100014أخ
01110003عم

11100014أهل الزوجة
00000011والد الزوجة
00000011زوجة أب
10000001ابن العم

10000012أهل الزوج
03020005ابن الزوج
21100026األسرة
1024629230924233املجموع
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5. ق�سايا الأحوال ال�سخ�سية ح�سب الت�سنيف والفرع امل�ستلم للق�سية

جدول 5/5/8

الفرع
تصنيف القضية

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

33710600359نفقة

21160206348ح�سانة

31988001167حرمان من روؤية االأوالد

1085501231طالق

20100003نزع والية

143100312حرمان من املرياث

00200215تعليق وهجر

42010018عدم االعرتاف بالزواج ومطالبة بالطالق

1024629230924233املجموع

�سابعًا: ق�سايا الأحوال املدنية:

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

جدول 5/1/9

الفرع
النوع

املجموعاملدينة املنورة مكة املكرمة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض

95163912076175ذكر

511711152158119أنثى

14633502722214294املجموع

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

جدول 5/2/9

الفرع
اجلنسية

املجموعاملدينة املنورة مكة املكرمة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض

6717191821410147�سعودية

665101120مينية

01000001م�سرية

20010014�سورية

11000002�سودانية

01000001اأردنية

00010001بحرينية



الفرع
اجلنسية

املجموعاملدينة املنورة مكة املكرمة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض

40000004عراقية

00000101جزائرية

01000012باك�ستانية

30000104اأثيوبية

10000001لبنانية

00000101مغربية

11000013�سومالية

00000101مالية

01000001جيبوتية

00000101بنجالد�سية

00000101اندوني�سية

00000101الكامريونية

10000001ا�سرتالية

60426600096غري حمددة 

14633502722214294املجموع

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

جدول 5/3/9

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياضاملنطقة
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

9100000091الريا�ض

4002200026الدمام

10000012الق�سيم

00000000الباحة

20047000067جازان

00000000جنران

901000010ع�سري

153320022072مكة املكرمة
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الفرع
املنطقة

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

1000001314املدينة املنورة

00000000حائل

10000001تبوك

00000000احلدود ال�سمالية

10002003اجلوف

30050008خارج اململكة

14633502722214294املجموع

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

جدول 5/4/9

الفرع
اجلهة

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

13619491611712250األحوال املدنية
1060401021وزارة الداخلية

02020206زوج

02021027طليق
01000001أخ
03130209أب

14633502722214294املجموع

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

جدول 5/5/9

الفرع
تصنيف القضية

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة 

4511288074103طلب جنسية
86156122147142أوراق ثبوتية

936300021طلب استرداد اجلنسية
10140006اعتراض على قرار 
30100116طلب إعادة نظر 

248000216طول مدة اإلجراءات 

14633502722214294املجموع



ثامنًا: ق�سايا العنف �سد الطفل:

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

جدول 5/1/10

الفرع
النوع

مكة اجلوف الدمامجازان جدة الرياض
املكرمة 

املدينة 
املجموع املنورة 

593007933ذكر

1230520191179أنثى

17398202620112املجموع

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

جدول 5/2/10

الفرع
اجلنسية

مكةاجلوف الدمام جازان جدة الرياض
 املكرمة 

املدينة 
املجموع املنورة 

1730720231392�سعودية

00100225مينية

02000002م�سرية

01000012�سورية

01000001اأردنية

01000034باك�ستانية

02000002�سومالية

01000001اأفغانية

01000001تون�سية

00000112ت�سادية

17398202620112املجموع
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3- ح�سب املنطقة التي ينتمي اإليها �ساحب ال�سكوى اأو التي يقطن بها والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/3/10

الفرع
املنطقة

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

1100000011الريا�ض
10020003الدمام
00000000الق�سيم
10000001الباحة
00800008جازان
00000000جنران
0380000038ع�سري

1000026027مكة املكرمة
0000002020املدينة املنورة

00000000حائل
01000001تبوك

30000003احلدود ال�سمالية
00000000اجلوف

00000000خارج اململكة
17398202620112املجموع

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
اجلهة

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

1331420181583أب

12000317أم

02000013زوجة أب

333002112األسرة

01100305مدرسة

00000011مستشفيات

00000011اجلد

17398202620112املجموع



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

جدول 5/5/10

الفرع
تصنيف القضية

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

101531011747إساءة جسدية
12000104إساءة نفسية
13000026إساءة جنسية

211004311حرمان من التعليم
072002819حرمان من األوراق الثبوتية

160004011حرمان من األم
02000103حرمان من األب

12200308إهمال
11010003زواج قاصرات

17398202620112املجموع

تا�سعًا: ق�سايا اأخــــرى:

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

جدول 5/1/11

الفرع
النوع

مكة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض
املكرمة 

املدينة 
املجموع املنورة 

1613823325916284ذكر
6115181911106أنثى

22253244061827390املجموع

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

جدول 5/2/11

الفرع
اجلنسية

مكة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض
املكرمة 

املدينة 
املجموع املنورة 

20342213041422336�سعودية

443212016مينية

31020006م�سرية
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الفرع
اجلنسية

مكة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض
املكرمة 

املدينة 
املجموع املنورة 

20010025�سورية

00020013�سودانية
50000005فلسطينية

00011002أردنية
10000001عراقية

01010013باكستانية
30000003أثيوبية
00010001مغربية
01000001أفغانية
00000101نيجيرية
00000011تشادية
00000101تايلندينة
01000001فلبينية

13000004غير محددة 
22253244061827390املجموع

    

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
املنطقة

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة
املجموع املنورة

153000000153الريا�ض

7003700044الدمام

40000004الق�سيم

20000002الباحة

4022000026جازان

00000000جنران

1800000018ع�سري

115220018083مكة املكرمة

8000002735املدينة املنورة



الفرع
املنطقة

مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة
املجموع املنورة

00000000حائل
70001008تبوك

50000005احلدود ال�سمالية
00005005اجلوف

31030007خارج اململكة
22253244061827390املجموع

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
اجلهة

مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض
 املكرمة

املدينة 
املجموعاملنورة

87187205611154أخرى
471669051295أفراد

1476612238شركات أهلية
1265302129بنوك سعودية

5900000059جمعيات خيرية
00000011مكتب استقدام

360203014مستشفيات
22253244061827390املجموع

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

جدول 5/5/11

الفرع
تصنيف القضية

مكة اجلوفالدمام جازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموع املنورة 

10896112110147طلب مساعدات مالية
57204171102111منازعات بني أفراد أو شركات
1210200015مطالبة بتبني بعض املقترحات

8612201029تقدمي استشارات قانونية وشرعية
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5. ق�سايا اأخرى ح�سب الت�سنيف والفرع امل�ستلم للق�سية 

جدول 5/5/11

الفرع
تصنيف القضية

مكة اجلوفالدمام جازانجدةالرياض
املكرمة

املدينة 
املجموع املنورة 

2534504344اعتراض على قرار 

361102013طلب إعادة نظر

665010119طلب تعويضات 

12020106أخطاء طبية 

20300016طول مدة اإلجراءات

22253244061827390املجموع
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زيارات الوفود 

اأوًل: زيارات الوفود للجمعية:

تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

طالبات جامعة األميرة نورة1
 )كلية إدارة األعمال قسم األنظمة(

اأع�ضاء الوفد:

د/ نهاد فاروق
مشرفة على الطالبات

مجموعة من الطالبات
امل�ضتقبلون:

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

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• واإلجراءات 	 االنتهاك  من  احلقوق  حلماية  الوقائية  اجلمعية  إجراءات  إيضاح 

الالحقة على وقوع االنتهاك.
• شرح آلية تصنيف الشكاوى وطرح مثال على كل تصنيف.	
• اإلجابة على استفسارات الطالبات.	
• تزويد املشرفة بأرقام التواصل مع اجلمعية.	

متت الزيارة يف مقراجلمعية بالريا�ض بتاريخ 1434/1/3هـ املوافق2012/11/17م

اأع�ضاء الوفد:اجتماع أمهات أطفال مرض التوحد2

مجموعة من أمهات أطفال مصابون مبرض  التوحد 
امل�ضتقبلون:

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

• االستماع إلى تظلم األمهات ومطالبهن التي متثلت في:	
<  توفير مركز حكومي مختص لتعليم هذه الفئة من أطفال طيف التوحد.

في  املوجود  املبكر  الكشف  مركز  يقدمها  التي  الطبية  اخلدمات  تطوير   >
للكشف  متخصصة  عيادات  بتوفير  واملطالبة  واألطفال  النساء  مستشفى 

املبكر حيث يعاني من يراجع املركز من ضعف اخلدمات وبعد املواعيد.
<  حتسني اخلدمات التي يقدمها مركز التأهيل الشامل للمعاقني.

<  توفير التدريب املهني للمراهقني من أطفال التوحد.
<  توفير التوعية والتثقيف األسري لبعض اآلباء لعدم تفهمهم حلاالت أبنائهم 

مما ينتج عنه بعض املشكالت األسرية.
اأبرز املالحظات التي ت�ضمنتها الزيارة:

• وجود مركزان فقط خلدمة هذه الفئة هما مركز التربية الفكرية ومركز التأهيل 	
الشامل وتدني مستوى الرعاية والبرامج التي يقدمها مركز التأهيل الشامل.

• تناسب بني ما تقدمه 	 إلى عدم وجود  املراكز اخلاصة باإلضافة  ارتفاع رسوم 
املراكز من خدمات وبني تلك املبالغ املدفوعة التي تصل إلى أكثر من 30 ألف 

ريال سنوياً.
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• وجود مركز واحد فقط للتشخيص وهو مركز النمو والسلوك لألطفال مبستشفى 	
املدينة للنساء والوالدة واألطفال حيث يعاني األهالي املراجعني له من  ضعف 

التشخيص وتأخر املواعيد فيه.
• قلة الوعي املجتمعي حول حقوق أطفال اضطراب التوحد وحقوق أسرهم.	
• اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن مطالبات األمهات من قبل مكتب اجلمعية في 	

املدينة املنورة واملتمثلة في مخاطبة اجلهات املختصة لعمل الالزم.
متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1434/1/3هـ املوافق 2012/11/17م

جلنة السياسة اخلارجية بالبرملان 3
الدمناركي

اأع�ضاء الوفد:

السيد/يبي كوفود
رئيس الوفد وعضو البرملان

السيد/كريستيان كونكسفليت
سفير الدمنارك لدى اململكة العربية السعودية 

السيدة / جانيت أنفر، املستشار
السيد/ راسموس هيلفيج، عضو البرملان
اآلنسة/ دوريس ياكوبسني، عضو البرملان

اآلنسة / ليكي فريس، عضو البرملان
السيد/ كارستني نونبو، عضو البرملان

اآلنسة / إيفا اسمارس، سكرتيرة
اآلنسة / شارلوت فابير، معاون

اآلنسة / كريستينا مسكوياك بيكفارد، ممثل وزارة اخلارجية الدمناركية
امل�ضتقبلون:

د/ مفلح القحطاني، د/ عبداجلليل السيف، د/محمد الفاضل 
د/إبراهيم السليمان ،أ/خالد الفاخري

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• مناقشة التقدم في مجال حقوق املرأة في املجتمع السعودي.	
• التطرق ملناقشة عقوبة اإلعدام وتوضيح أن اآللية القانونية في اململكة تقوم على 	

أحكام الشريعة اإلسالمية وما يصدر من أنظمة وتشريعات وأن أي حكم تتضمنه 
الشريعة اإلسالمية ويكون قطعي الداللة والثبوت غير خاضع للنقاش،وواجب 
التطبيق والقصاص من هذه األحكام وهو يخضع إلجراءات قضائية متعددة قبل 

صدوره مما يوفر للمتهم ضمانات احملاكمة العادلة.
• مناقشة تطبيق حكم القتل تعزيراً  وأنه  ال يطبق إال في القضايا الكبيرة وتوضيح 	

أنه مت دراسة تعديل في مجلس الشورى مؤخراً يهدف إلى عدم تنفيذه إال وفق 
إجماع قضاة احملكمة العليا.

• تثمني دور اجلمعية وما تقوم به في املجال احلقوقي من قبل الوفد.	
متت الزيارة يف مقراجلمعية بالريا�ص بتاريخ 1434/1/13هـ املوافق2012/11/27م
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طالبات جامعة امللك سعود4
كلية احلقوق والعلوم السياسية
قسم األنظمة - نادي القانون

اأع�ضاء الوفد:

د/ نعيمة قوينس
مشرفة على الطالبات

مجموعة من طالبات الكلية
امل�ضتقبلون:

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

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• التعريف بإجراءات اجلمعية الوقائية حلماية احلقوق من االنتهاك واإلجراءات 	

الالحقة لذلك.
• شرح آلية تصنيف القضايا وطرح مثال على كل تصنيف.	
• التطرق ملوضوع تطور حقوق املرأة بعد متكينها من حقها بالترشيح في مجلس 	

الشورى والبلديات والتنويه بوجود العديد من األحكام املنصفة لها.
• خطة 	 آلية  غياب  حيث  من  اجلامعة  في  الطالبات  تواجه  التي  املشاكل  طرح 

التدريب امليداني.
• اقترح الوفد على اجلمعية التعاون مع نادي القانون إللقاء احملاضرات التوعوية 	

الدورية  في مقر اجلمعية بهدف زيادة الوعي والثقافة احلقوقية.
متت الزيارة يف مقراجلمعية بالريا�ص بتاريخ 1434/1/13هـ املوافق2012/11/27م

طالب متوسطة احلسن بن علي5
)رضي الله عنه(

اأع�ضاء الوفد:

أ/عبدالرحمن احلصيني، املرشد الطالبي
أ/إبراهيم اجلهني، معلم

مجموعة من الطالب
امل�ضتقبلون:

أ/عبد الله خضراوي، أ/خالد احلارثي، أ/سلطان احلارثي
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• إطالع الوفد على عرض مرئي عن اجلمعية.	
• اإلجابة على تساؤالت الوفد الزائر.	
• توزيع مجموعة من إصدارات اجلمعية.	

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1434/1/13هـ املوافق2012/11/27م

مدارس الثانوية الثانية التابعة ملشروع 6
امللك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير 

التعليم العام

اأع�ساء الوفد:

أ/عزيزة الصاعدي 
معلمة كيمياء

 أ/سميرة الشهري
معلمة دراسات إسالمية 

أ/عائشة السهلي
مرشدة طالبية

مجموعة من الطالبات
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امل�ستقبلون:

أ/شرف القرافي، أ/نوف اجلهني
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• مع 	 ومتابعتها  واملقيمني  املواطنني  من  والشكاوى  القضايا  استقبال  آلية  شرح 

املتعلقة بحقوق  اجلهات املختصة والتحقق من  دعاوى املخالفات والتجاوزات 
اإلنسان.

• استعراض اجلانب التثقيفي في مجال حقوق اإلنسان.	
• العاملي 	 اليوم  وحملة  الرحمة(  )غصون  مرئي حلملة  على عرض  الوفد  إطالع 

حلقوق الطفل.
• اإلجابة على استفسارات الزوار.	
• توزيع مجموعة من إصدارات اجلمعية على جميع احلضور.	

متت الزيارة يف منطقةاملدينة املنورة بتاريخ 1434/1/21هـ املوافق2012/12/5م

طالب جامعة امللك عبدالعزيز7
 نادي القانون

اأع�ساء الوفد:

مجموعة من طالب اجلامعة
امل�ستقبلون:

د/ حسني الشريف 
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• شرح آلية تصنيف القضايا وطرح مثال على كل تصنيف.	
• احلديث عن الرؤية املستقبلية للجمعية.	

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1434/1/21هـ املوافق2012/12/5م

اأع�ساء الوفد:السكرتير األول بالسفارة األملانية8

السيد/ سيمون برومبايس
مسئول الشؤون السياسية بالسفارة األملانية 

وفد مرافق له 
امل�ستقبلون:

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

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• احلديث عن حقوق اإلنسان في اململكة والعالم.	

متت الزيارة يف مقراجلمعية بالريا�ص بتاريخ 1434/1/28هـ املوافق2012/12/12م

اأع�ساء الوفد:طالبات املدرسة اخلامسة والعشرون9

عدد من مشرفات املدرسة
مجموعة من الطالبات

امل�ستقبلون:

أ/اعتماد السنيدي



61

تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• التعريف بإجراءات اجلمعية الوقائية حلماية احلقوق من االنتهاك واإلجراءات 	

الالحقة لذلك.
• شرح آلية تصنيف الشكاوى وطرح مثال على كل تصنيف.	
• اإلجابة على تساؤالت الوفد الزائر.	
• تثمني دور اجلمعية وما تقوم به في املجال احلقوقي وإتاحة املجال للطالبات 	

بزيارة مقر اجلمعية.
• شكر الوفد اجلمعية على حسن االستقبال.	

متت الزيارة يف مقراجلمعية بالريا�ص بتاريخ 1434/2/16هـ املوافق2012/12/29م

اأع�ساء الوفد:رئيس بعثة االحتاد األوروبي10

السفير/ آدم كوالخ
رئيس البعثة 

السيد/ إفثيموس كوستويولوس
نائب الرئيس 
امل�ستقبلون:

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

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• احلديث عن التطور في مجال حقوق املرأة ومن ذلك انضمامها لعضوية مجلس 	

الشورى.
• احلديث عن تقارير أحوال حقوق اإلنسان في اململكة الصادرة عن اجلمعية.	
• التأكيد على أهمية  اطالع سفراء الدول األوروبية على التطورات احلقوقية في 	

اململكة ملا لذلك من آثار إيجابية.
• وتفهم 	 عام  بشكل  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  األمور  حول  النظر  وجهات  تبادل 

الوضع القانوني في اململكة الذي يرتكز على الشريعة اإلسالمية. 
متت الزيارة يف مقراجلمعية بالريا�ص بتاريخ 1434/3/14هـ املوافق2013/1/25م
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اأع�ساء الوفد:مدرسة القاضي عياض املتوسطة11

أ/خالد الصاعدي 
مرشد طالبي

أ/فايز احلارثي
مرشد طالبي

مجموعة من الطالب
امل�ستقبلون:

أ/عبد الله خضراوي، أ/خالد احلارثي، أ/سلطان احلارثي
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• إطالع الوفد على عرض مرئي عن اجلمعية.	
• اإلجابة على استفسارات الوفد الزائر.	
• توزيع مجموعة من إصدارات اجلمعية.	

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ1434/4/22هـ املوافق 2013/3/6م

اأع�ساء الوفد:السفير البلجيكي 12

السفير/ مارك فينك
السفير البلجيكي

امل�ستقبلون:

د/ مفلح القحطاني، د/ عبد اجلليل السيف 
أ/خالد الفاخري، أ/ثريا عابد

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• احلديث عن الشأن احلقوقي وموضوع تطور حقوق املرأة بعد متكينها من حقها 	

في عضوية مجلس الشورى.
• استعراض أبرز املشاكل التي تواجه املرأة.	
• املرأة في 	 التقاضي وتسهيل حق  القضائية واحلق في  العمل في اجلهات  آلية 

القضاء.
• مناقشة مشاكل  العمالة.	
• تبادل وجهات النظر حول األمور املتعلقة بحقوق اإلنسان بشكل عام. 	

متت الزيارة يف مقراجلمعية بالريا�ص بتاريخ 1434/5/29هـ املوافق 2013/4/10م
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اأع�ساء الوفد:منظمة اليونيسيف13

د/ إبراهيم الزيق
ممثل منظمة األمم املتحدة في دول اخلليج

أ/عصام علي
مستشار الدراسات االجتماعية باليونيسيف في دول اخلليج

امل�ستقبلون:

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

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• احلديث عن حقوق الطفل وحمايته وأهمية الدراسات املتعلقة به.	
• التأكيد على أهمية وجود مذكرة تفاهم بني اجلمعية ومنظمة اليونيسيف لتبادل 	

املعلومات وإقامة البرامج املتعلقة بحقوق الطفل.
متت الزيارة يف مقراجلمعية بالريا�ص بتاريخ 1434/5/29هـ املوافق 2013/4/10م

طالبات كلية خدمة املجتمع بجامعة 14
امللك سعود

اأع�ساء الوفد:

أ/منيرة العتيبي
نائبة رئيس وحدة تنمية املهارات 

أ/عواطف الباهلي
مشرفة الرحالت والزيارات

أ/مشاعل العنزي
مشرفة الدورات والورش 

مجموعة من الطالبات
امل�ستقبلون:

أ/اعتماد السنيدي، أ/منال العتيبي 
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• التعريف بإجراءات اجلمعية الوقائية حلماية احلقوق من االنتهاك واإلجراءات 	

الالحقة لذلك.
• شرح آلية تصنيف الشكاوى وطرح مثال على كل تصنيف.	
• اإلجابة على تساؤالت الوفد الزائر.	
• أثنى الوفد الزائر على حسن االستقبال والسماح للطالبات باحلضور.	

متت الزيارة يف مقراجلمعية بالريا�ص بتاريخ1434/6/10هـ املوافق 2013/4/20م
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فصول األمل برنامج التربية اخلاصة 15
مبدرسة الهجرة املتوسطة

اأع�ساء الوفد:

أ/عبد الله احلربي 
معلم

أ/محمد مالكي
معلم

أ/عبد الرزاق الزايدي
معلم

أ/إبراهيم الثقفي
معلم

عدد من الطالب
امل�ستقبلون:

أ/عبد الله خضراوي، أ/سلطان احلارثي
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• إطالع الوفد على عرض مرئي عن اجلمعية.	
• اإلجابة على استفسارات الوفد الزائر وتوزيع مطبوعات اجلمعية.	

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ1434/6/12هـ املوافق 2013/4/22م

اأع�ساء الوفد:السفير االسترالي16

السيد/نيل هوكنز
السفير االسترالي

امل�ستقبلون:

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

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• احلديث عن الشأن احلقوقي في اململكة والتطور الذي طرأ في هذا الشأن.	
• استعراض مشاريع األنظمة والتقارير التي تصدرها اململكة.	
• احلديث عن املوقف من حكم اإلعدام وبيان القواعد الشرعية التي حتكم تطبيق 	

القصاص في اململكة.
• تبادل وجهات النظر حول األمور املتعلقة بحقوق اإلنسان بشكل عام.	

متت الزيارة يف مقراجلمعية بالريا�ص بتاريخ 1434/6/14هـ املوافق 2013/4/24م

اأع�ساء الوفد:ممثل األمم املتحدة17

د/ رياض األحمد
املنسق املقيم لألمم املتحدة

امل�ستقبلون:

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

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• دور برنامج األمم املتحدة في دعم احلق في التنمية.	

متت الزيارة يف مقراجلمعية بالريا�ص بتاريخ 1434/7/2هـ املوافق 2013/5/11م
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اأع�ساء الوفد:نائب مساعد وزير اخلارجية األمريكي18

السيد/ توماس ميليا
نائب مساعد وزير اخلارجية األمريكي لشؤون العمل وحقوق اإلنسان

والوفد املرافق له
امل�ستقبلون:

د/ مفلح القحطاني، د/ عبد اجلليل السيف، د/ محمد الفاضل
د/ عبد اخلالق آل عبد احلي، الفريق م/عبد العزيز هنيدي، أ/خالد الفاخري،

 أ/ثريا عابد
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• مناقشة عدد من املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان ومنها معتقلي غوانتانامو  	

وقضية حميدان التركي.
• احلديث عن اإلجراءات اخلاصة باملبتعثني السعوديني.	
• احلديث عن املوقف األمريكي من انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا، وحرية 	

التعبير واحلاجة إلى منع التعدي على األديان والرسل.
• العالقة 	 ذات  للموضوعات  املشترك  للفهم  احلوار  أهمية  على  الطرفان  تأكيد 

بحقوق اإلنسان.
متت الزيارة يف مقراجلمعية بالريا�ص بتاريخ 1434/7/3هـ املوافق 2013/5/12م

مديرة حقوق اإلنسان والدميقراطية 19
بوزارة اخلارجية البريطانية

اأع�ساء الوفد:

السيدة / لويس دي سوزا
مديرة حقوق اإلنسان والدميقراطية بوزارة اخلارجية البريطانية 

السيد/ مايكل بوتر
من وزارة اخلارجية البريطانية مكتب السعودية 

السيد / ستيفن ديك 
مستشار السفير البريطاني 

السيد / صالح طه 
مدير املكتب اإلعالمي بالسفارة البريطانية

امل�ستقبلون:

د/ مفلح القحطاني، د/ عبد اجلليل السيف، د/ صالح الشريدة 
د/ عبد اخلالق آل عبد احلي، د/ إبراهيم السليمان، أ/خالد الفاخري

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• التطرق لعدة مواضيع متعلقة باإلعدام،التعذيب داخل السجون، احلرية الدينية، 	

حرية التعبير، نشر الشراكة مع اجلهات املعنية بحقوق اإلنسان.
• احلديث عن التقرير الذي تصدره وزارة اخلارجية عن حقوق اإلنسان في اململكة 	

وآليات إعداده واملصادر التي يعتمد عليها.
• تثمني دور اجلمعية وما تقوم به في املجال احلقوقي.	

متت الزيارة يف مقراجلمعية بالريا�ص بتاريخ 1434/7/11هـ املوافق2013/5/21م
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اأع�ساء الوفد:السفير اإلسباني20

السيد/ خواكني بيرث بيانوبيا لويس
سفير مملكة أسبانيا

السيد/ لويس برتوسا رودريغث 
سكرتير أول رئيس القسم القنصلي

امل�ستقبلون:

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

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• احلديث عن الشأن احلقوقي في اململكة بشكل عام.	
• تطرق احلديث إلى مناقشة قضية إحدى املواطنات األسبانيات في اململكة وآلية 	

الوصول إلى حل ملشكلتها.
متت الزيارة يف مقراجلمعية بالريا�ص بتاريخ 1434/7/15هـ املوافق2013/5/25م

اأع�ساء الوفد:املفوضية السامية حلقوق اإلنسان21

السيد/ فرج فنيش
رئيس قسم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

هيئة حقوق اإلنسان وبعض جمعيات املجتمع املدني 
امل�ستقبلون:

د/ صالح اخلثالن، د/ إبراهيم القعيد، د/ محمد الفاضل 
 د/ عبداخلالق آل عبداحلي، د/ نورة العجالن،د/ وفاء طيبة 

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

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• املجتمع 	 أداء مؤسسات  املدني بهدف حتسني  املجتمع  احتياجات  التعرف على 

املدني وما ميكن أن تسهم به املفوضية السامية في هذا املجال.
• االستماع لدور املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وطبيعة عملها.	
• في 	 العاملني  قدرات  وتنمية  اإلنسان  ثقافة حقوق  تعزيز  على  التركيز  ضرورة 

املؤسسات املشاركة في اللقاء.
• ضرورة إيجاد برنامج وطني حلقوق اإلنسان.	

متت الزيارة يف مقراجلمعية بالريا�ص بتاريخ 1434/8/9هـ املوافق 2013/6/17م
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الباحث في قسم الشرق األوسط 22
وشمال أفريقيا مبنظمة هيومن رايتس 

ووتش

اأع�ساء الوفد:

السيد/ آدم كوجل
باحث في قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا مبنظمة هيومن رايتس ووتش

امل�ستقبلون:

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

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• مناقشة العديد من املوضوعات احلقوقية ومنها ما تتضمنها التقارير التي تصدر 	

عن هذه املنظمة وتتعلق بالشأن السعودي.
• للسلبيات 	 اإلشارة  وتتضمن  ومحايدة  التقارير موضوعية  تكون هذه  أن  أهمية 

من  فيها  يرد  ما  صحة  على  واالطمئنان  منها  االستفادة  ليمكن  واإليجابيات 
معلومات.

متت الزيارة يف مقراجلمعية بالريا�ص بتاريخ 1434/9/1هـ املوافق 2013/7/9م

اأع�ساء الوفد:مكتب األمم املتحدة باململكة23

وفد من العاملني مبكتب األمم املتحدة باململكة 
امل�ستقبلون:

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

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• مناقشة أفضل السبل واآلليات للتعاون بني اجلمعية و مكتب األمم املتحدة في 	

مجال نشر الوعي احلقوقي وإقامة الندوات والبرامج التدريبية.
• اإلعاقة 	 ذوي  األشخاص  احتياجات  موضوع  حول  نقاش  حلقة  إقامة  بحث 

مبشاركة املختصني واجلهات ذات العالقة بهدف الوقوذف على أبرز اإلشكاليات 
التي تواجه هذه الفئة على أرض الواقع و العمل على إيجاد احللول املناسبة.

متت الزيارة يف مقراجلمعية بالريا�ص بتاريخ 1434/9/17هـ املوافق 2013/7/25م

فريق من اللجنة التنفيذية للهيئة 24
اإلسالمية العاملية للتعليم

اأع�ساء الوفد:

د/ علي العمري 
األمني العام

 د/ عبد الرزاق ظفر 
 د/ عبد الرحمن احلازمي 

امل�ستقبلون:

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

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• إطالع الوفد على عرض مرئي عن اجلمعية.	
• اإلجابة على استفسارات الوفد الزائر وتوزيع مطبوعات اجلمعية.	

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1434/10/25هـ املوافق 2013/9/1م
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نائب رئيس البعثة بسفارة جمهورية 25
أملانيا االحتادية

اأع�ساء الوفد:

الوزير املستشار نائب رئيس البعثة بسفارة جمهورية أملانيا االحتادية
السيد / سيمون برومبايس

سكرتير أول للشؤون السياسية بالسفارة
امل�ستقبلون:

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

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• اإلنسان 	 املتعلقة بحقوق  األمور  النظر حول  تبادل وجهات  أهمية  التأكيد على 

بشكل عام.
• احلديث عن األوضاع املأساوية للشعب السوري وموقف الدول األوروبية بشكل 	

عام من ذلك وأملانيا بشكل خاص.
• بحث ضرورة العمل إلنهاء معاناة الشعب السوري ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان 	

التي تقع هناك.
متت الزيارة يف مقراجلمعية بالريا�ص بتاريخ 1434/10/28هـ املوافق 2013/9/3م

اأع�ساء الوفد:مندوبية االحتاد األوروبي26

السفير/ آدم كوالخ 
رئيس مندوبية اإلحتاد األوروبي لدى اململكة 

السيد/ ميرتشيا ميكو 
املستشار السياسي 

امل�ستقبلون:

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

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• فيه 	 احملرز  التقدم  وايضاح  اململكة  في  العام  احلقوقي  الشأن  عن  احلديث 

وتوضيح بعض القضايا التي استفسر عنها الوفد.
متت الزيارة يف مقراجلمعية بالريا�ص بتاريخ 1434/11/18هـ املوافق 2013/9/24م
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اأع�ساء الوفد:وفد من قنصلية جنوب أفريقيا27

السيد/إبراهيم إدريس
القنصل العام

السيد/ هيثم خالد
مترجم

امل�ستقبلون:

د/ حسني الشريف، أ/ خالد الغامدي، أ/ دعد عمران، أ/ هالة املهدلي
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• مت مناقشة العنصرية العرقية والدينية في جنوب أفريقيا والنجاح في القضاء 	
حيث  التاريخ  ذلك  منذ  حقوقه  بكافة  املواطن  ومتتع  1994م،  عام  منذ  عليها 

أصبح النظام قائم على العدل واملساواة واحلرية.
• التطرق إلى حقوق املرأة وأهمية حجاب املرأة املسلمة وعدم تعارضها مع حقوق 	

اإلنسان، واحترام القانون للمحجبات في أفريقيا.
• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• احلكومية 	 اجلهات  إلى  املواطن  صوت  إيصال  في  اجلمعية  دور  عن  احلديث 

واإلعالم، والدفاع عن حقوقه بغض النظر عن جنسه ولونه وهويته.
• إيضاح جهود اجلمعية بنشر ثقافة حقوق اإلنسان باململكة عن طريق الزيارات 	

للمرافق الصحية واحلكومية والتعليمية، ورصد املالحظات وإيصالها للمسؤولني.
• مناقشة عدد من القضايا املشتركة وسبل التعاون بني اجلهتني إليجاد احللول 	

املناسبة لها.
• تثمني دور اجلمعية وما تقوم به في املجال احلقوقي.	

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1434/11/27هـ املوافق 2013/11/3م

اأع�ساء الوفد:وفد من وزارة اخلارجية البريطانية28

السيد/ كيني تايلور 
السيد/كريس ستمبسون

السيد/ستيفني ديك 
السكرتير الثاني

السيد/ صالح طه
 املسؤول اإلعالمي

امل�ستقبلون:

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

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• احلديث بخصوص تقرير اململكة الذي متت مناقشته مؤخراً في مجلس حقوق 	

اإلنسان والتوصيات واملالحظات التي أثيرت بشأنه.
• مناقشة املوقف البريطاني من انتهاكات حقوق اإلنسان التي حتدث في سوريا 	

حالياً وتلك التي حتدث في األراضي الفلسطينية احملتلة.
• تثمني دور اجلمعية وما تقوم به في املجال احلقوقي.	

متت الزيارة يف مقراجلمعية بالريا�ص بتاريخ  1434/11/27هـ املوافق 2013/11/3م
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اأع�ساء الوفد:لقاء سفراء االحتاد األوروبي1

د/ مفلح القحطاني، د/ صالح اخلثالن 
امل�ستقبلون:

سفراء االحتاد األوروبي
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
•  شرح آلية تصنيف واستقبال الشكاوى وطرق عالجها في اجلمعية.	
• املجتمع 	 أفراد  بني  اإلنسان  حقوق  ثقافة  نشر  في  اجلمعية  دور  عن  احلديث 

واألجهزة احلكومية.
• مناقشة دور املرأة في املجتمع السعودي وما صدر من قرارات سامية حول متكينها 	

من حقها في عضوية مجلس الشورى واملشاركة في االنتخابات البلدية.
• التقدم امللحوظ في اململكة فيما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق 	

املرأة بشكل خاص.
• تثمني السفراء للدور الذي تقوم به اجلمعية في مجال حقوق اإلنسان.	
• اجلمعية 	 ومسئولي  األوروبي  االحتاد  سفراء  بني  اللقاءات  أهمية  على  التأكيد 

والتي تخضع  اململكة  عليها  تعمل  التي  واحلقوقية  القانونية  العمل  آلية  لتوضيح 
احلقوقية  التطورات  فهم  على  أثر  من  ذلك  في  ملا  اإلسالمية  الشريعة  ألحكام 

اإليجابية.
• احلقوقي 	 العمل  آلية  حول  األوروبية  الدول  سفراء  استفسارات  على  اإلجابة 

والقانوني في اململكة املتعلقة ببعض القضايا.
متت الزيارة يف منطقة الريا�ص بتاريخ 1434/4/7هـ املوافق 2013/2/17م

سمو أمير الدمام 2
“ سعود بن نايف بن عبد العزيز” 

اأع�ساء الوفد:

د/عبد اجلليل السيف، أ/جمعة الدوسري، أ/جعفر الشايب، أ/عالية آل فريد
أ/محمد اجلبران، أ/أحمد الشمري، أ/فاطمة اخلرداوي

امل�ستقبلون:

األمير/ سعود بن نايف بن عبد العزيز
أمير الدمام 

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• تقدمي التهنئة لسمو أمير الدمام مبناسبة الثقة امللكية بتعيينه أميراً للمنطقة.	
• نقل الوفد تهنئة رئيس اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني وجميع منسوبي 	

اجلميعة لسمو األمير.
• قدم الوفد شرحاً موجزاً لنشاطات اجلمعية ورسالتها واختصاصاتها وآلية تعاملها 	

مع الشكاوى والتظلمات عند استقبالها، وأيضاً دورها في نشر الثقافة احلقوقية  
بني كافة شرائح املجتمع من خالل:
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• إصدارها لعدد من املطبوعات احلقوقية وتوزيعها.	
• إقامة العديد من الفعاليات كورش العمل، وحلقات النقاش، والندوات واحلمالت 	

التوعوية.
• استقبال الوفود ومناقشة املوضوعات احلقوقية الهامة.	
• ومقرات 	 االجتماعية،  الرعاية  ودور  والسجون  للمستشفيات  امليدانية  الزيارات 

التوقيف، وسجون املباحث العامة وغيرها.
• أكد الوفد على أن اجلمعية تدون مالحظات املرضى والسجناء واأليتام واملسنني 	

أثناء تلك الزيارات امليدانية التي ينفذها أعضائها، ويتم بعد ذلك مخاطبة اجلهات 
املختصة كاًل فيما يخصه للعمل على اتخاذ اإلجراءات املناسبة حيالها.

متت الزيارة يف الدمام  بتاريخ 1434/5/6هـ املوافق 2013/3/18م

سمو أمير منطقة الرياض 3
“ خالد بن بندر بن عبد العزيز ”ونائبه 

اأع�ساء الوفد:

د/ مفلح القحطاني، د/ صالح اخلثالن، د/ عبد الله العبيد 
د/ محمد الفاضل، د/ حبيب اللويحق، د/ عبد اجلليل السيف 

د/ عبد اخلالق آل عبد احلي، د/ محسن احلازمي 
د/عبد الرحمن الهيجان، د/ إبراهيم السليمان،أ/خالد الفاخري

امل�ستقبلون:

األمير/ خالد بن بندر بن عبد العزيز
أمير منطقة الرياض 

األمير/ تركي بن عبد الله بن عبد العزيز
نائب أمير منطقة الرياض

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• تقدمي التهنئة لسمو أمير الرياض وسمو نائبه مبناسبة صدور املوافقة السامية 	
بتعيينهما.

• املتعلقة بالشأن احلقوقي واإلنساني واخلطط املستقبلية 	 استعراض املوضوعات 
التي تسعى اإلمارة لتحقيقها.

• احلديث عن أنشطة اجلمعية وأعمالها وجهودها ودور اإلمارة احملوري في دعم 	
الشأن احلقوقي في أعمال األجهزة التنفيذية األخرى في املنطقة.

• تثمني اجلهود والزيارات التفقدية احلالية التي يقوم بها كل من سمو أمير املنطقة 	
وسمو نائبه.

• احلديث عن أهمية حتسني وضع السجون و دور التوقيف في املنطقة.	
متت الزيارة يف منطقة الريا�ص بتاريخ 1434/6/12هـ املوافق 2013/4/22م
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اأع�ساء الوفد:سجن النساء بامللز1

د/ نورة العجالن، أ/ثريا عابد، أ/اعتماد السنيدي 
امل�ستقبلون:

أ/أمل خضر 
مديرة السجن

أ/هيا أبو نيان  
نائبة مديرة السجن

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات:

• كل 	 بحالة  األخصائيات  وإملام  النزيالت  مع  السجن  على  القائمات  تعامل  حسن 
نزيلة.

• تعاون القائمات على السجن مع وفد اجلمعية الزائر بتمكينه من التواصل مباشرة 	
مع كل نزيلة واحلصول على كافة املعلومات عنها والدخول لكافة العنابر.

• أسرهن 	 مع  النزيالت  بعض  وضع  حلل  السجن  موظفات  من  شخصية  جهود 
ومحاولة البحث عن فاعلي اخلير لسداد بعض احلقوق املالية اخلاصة املستحقة 

للغير إلطالق سراح املدينات بها. 
• نظافة املبنى بشكل عام ومستوى الرعاية الطبية ال بأس بها. 	
• إقامة برامج دينية ومحاضرات توعوية إضافة إلى وجود مكتبة ومشغل للخياطة والتطريز.	
• السماح للسجينات بالتواصل مع أسرهن شهرياً.	

ال�سلبيات:

• شكاوى 	 جميع  أن  حيث  النظامية  الناحية  من  النزيالت  أوضاع  في  البت  عدم 
النزيالت وتظلماتهن تدور حول بقائهن دون محكومية أو طول مدة احملاكمة دون 

النطق باحلكم لفترات طويلة. 
• عدم وجود زي موحد للموقوفات والسجينات مما يضطر البعض ارتداء مالبس 	

غير مناسبة.
• انتشار مرض الدرن بني بعض السجينات وفقاً ملا مت ذكره لوفد اجلمعية.	
• عدم وجود شخص مختص بالتوعية القانونية في السجن من أجل توعية السجينات 	

واملوقوفات بحقوقهن ومساعدتهن في الوصول حملامي وإعداد املذكرات والدفوع 
واللوائح االعتراضية ملن ظروفها املادية ال تسمح لها بتوكيل محامي.

• عدم وجود مختصة من األمن أثناء دخول وخروج األخصائيات االجتماعيات على 	
العنابر وتوفير أدوات إلزامية قبل الدخول للوقاية من العدوى وذلك  بالنظر إلى 

ما قد يلحق بهن من أضرار جسدية وصحية.
• تكدس العنابر وعدم تناسب األعداد مع طاقتها االستيعابية.	
• الفوضى تعم املكان لوجود صيانة في املبنى.	

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة:

• العمل على إيجاد أخصائية نفسية في العيادة الطبية.	
• واإلجراءات 	 احملكمة  من  سواء  نهائي  بشكل  النزيالت  وضع  إنهاء  على  العمل 

مشروع  في  والتعجيل  العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  في  أو  السجن  في  اإلدارية 
ندب القضاة للسجون مبا يحقق التخفيف من تكدس عدد النزيالت وسرعة البت 

في قضاياهن.
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• يضمن 	 للسجن مبا  دخولها  للنزيلة مبجرد  تسليمه  يتم  موحد  رسمي  زي  توفير 
حصولها على لباس الئق وعدم الشعور بالدونية والعمل على توفير كسوة صيفية 

وشتوية.
• املصاب 	 عن  الدرن  مبرض  املصاب  غير  بعزل  العاجلة  الوقائية  التدابير  اتخاذ 

والتهوية  الالزم  العالج  على  احلصول  في  السجينة  حق  توفير  على  والعمل 
والتشميس مبا يضمن توفير بيئة صحية لهن.

• تفعيل الرقابة األمنية على النزيالت والعمل على توفير احلماية والوقاية لكافة 	
منسوبات إدارة السجن وحفظ حقهن في عدم تشغيلهن لساعات طويلة تتجاوز 
ساعات العمل املكفولة في األنظمة حرصاً على استقرارهن األسري وعدم تأثير 

طول مدة عملهن على تعاملهن مع النزيالت.
• أو 	 املوقوفات  سواء  النزيالت  منها  تعاني  التي  االزدحام  مشكلة  على حل  العمل 

السجينات وذلك بسرعة إنهاء الترميمات في العنابر اجلديدة التي ال تزال حتت 
الترميم.

• مع 	 دمجهن  وعدم  نفسية  بأمراض  املصابات  النزيالت  ملشكلة  إيجاد حل عاجل 
النزيالت السليمات نظراً حلاجتهن لرعاية وتعامل من نوع خاص ولضمان عدم 

تعرض بقية النزيالت لألذى.
• اإليعاز إلدارة السجن النسائية باستقبال شكاوى السجينات وتظلماتهن وإرسالها 	

للجمعية ملتابعة وضع النزيلة مع اجلهات املعنية وإنهاء معاناتها.
• توفير صيانة دورية أسبوعية للتكييف ووسائل التهوية ودورات املياه وبرادات املياه 	

املعطلة في املمرات.
متت الزيارة يف منطقة الريا�ص بتاريخ 1434/1/25هـ املوافق 2012/12/9م
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اأع�ساء الوفد:دار األيتام للبنني2

د/ أحمد البهكلي، أ/محمد هاشم، أ/غازي رياني
امل�ستقبلون:

مسئولي الدار
اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات:

• األثاث جديد ومتكامل.	
• تنوع الوجبات الغذائية وحسن جودتها.	
• مناسبة مساحة الغرف مع عدد النزالء.	

ال�سلبيات:

• ضعف النظافة وقلة العمال.	
• حسابهم 	 على  االحتياجات  بعض  تأمني  إلى  يضطرون  أنهم  النزالء  بعض  ذكر 

اخلاص دون أن تعوضهم الوزارة عما يدفعون.
• إنعدام منافذ التهوية وتغطيتها بلواصق سوداء متنع دخول الضوء.	
• قلة جتهيزات الصالة الرياضية  ورداءة املوجود منها رغم وجود مشرف رياضي. 	
• عدم تقدمي الرعاية الطبية اجليدة للنزالء املصابني بالسكري وضعف النظر.	
• جتاهل مسئولي فرع وزارة الشؤون االجتماعية للجانب النفسي في التعامل معهم 	

وقلة الزيارات وتلمس احتياجاتهم.
• كثرة التنقالت بني املباني وعدم استقرار النزالء.	

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة:

• ضرورة التواصل اإلنساني بني مسئولي الشؤون االجتماعية والنزالء مبا يشعرهم 	
باالهتمام ويعوضهم عما فقدوه.

• حتويل املرضى من النزالء إلى املستشفيات ومتابعة عالجهم بشكل جيد.	
• بنقل 	 السماح  وعدم  الدار  من  األرضي  الدور  في  املوجودة  الطعام  جتهيز صالة 

الطعام إلى الغرف حفاظاً على النظافة العامة.
• جتهيز الصالة الرياضية في مكان موحد خارج غرفهم.	
• التي 	 االنترنت  وخدمة  واحلواسيب  والصحف  بالكتب  مجهزة  مكتبة  استحداث 

أصبحت ضرورية.
• البعوض 	 دخول  مينع  شبك  وتركيب  فتحها  ميكن  بنوافذ  املغلقة  النوافذ  تغيير 

واحلشرات.
• التعاقد مع شركة نظافة جيدة بعدد عمال كاف.	
• تشكيل مجلس استشاري للدار بحيث يشارك فيه نخبة من رجال املجتمع، ويكون 	

لهم دور في زيارة النزالء واإلسهام مع الشئون االجتماعية في اإلشراف على الدار 
وتلمس االحتياجات.

• استحداث بوفيه صغير أو تأمني جهاز بيع ذاتي.	
متت الزيارة يف منطقة جازان بتاريخ 1434/1/25هـ املوافق 2012/12/9م
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اأع�ساء الوفد:دار املالحظة 3

أ/محمد الرحيلي 
امل�ستقبلون:

أ/طارق املغامسي
مدير الدار

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• تقصي حقائق إيداع 4 أطفال أيتام من دار التربية االجتماعية في دار املالحظة 	
االجتماعية.

• التربية 	 دار  مدير  قبل  من  األيتام  بحق  الصادرة  التقارير  على  رصد مالحظات 
االجتماعية.

• مناقشة أوضاع وسلوكيات األطفال املعنيني.	
متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1434/3/1هـ املوافق 2013/1/13م

اأع�ساء الوفد:مكتب اإلشراف االجتماعي4

أ/ شرف القرافي
امل�ستقبلون:

أ/نادية العقبي
مديرة املكتب 

أ/آمنه العباسي 
نائبة مديرة املكتب 

الفريق املختص بدراسة أوضاع اليتيمات
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• مناقشة أوضاع يتيمات قرية أطفال طيبة التابعة للجمعية اخليرية التابعة إلشراف 	
الوزارة.

• مناقشة ما مت رصده من مالحظات.	
• التأكيد على أهمية شمول كافة اليتيمات املوجودات بالقرية بقرار النقل إلى دار 	

اإليواء التابعة للوزارة الصادر من قبل الوزارة.
• التأكيد على أهمية التأهيل النفسي للفتيات املعنيات.	
• وجوب إلزامية التعليم حلماية حق الفتيات بإكمال تعليمهن.	
• األخذ باالعتبار وجود كفاءات مؤهلة ذات خبرة في املجالني النفسي واالجتماعي 	

لإلشراف على الفتيات.
متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1434/3/9هـ املوافق 2013/1/21م
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املدرسة االبتدائية الواحد 5
والسبعون

اأع�ساء الوفد:

أ/شرف القرافي، أ/محمد الرحيلي
امل�ستقبلون:

أ/صباح العمري
مديرة املدرسة

أ/سناء مغربل 
املرشدة الطالبية

أ/شادية بخاري
مشرفة النشاط املدرسي

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• أخذ جولة ميدانية على مبنى املدرسة كاماًل.	
• مناقشة ما مت رصده من مالحظات.	
• التأكيد على حق الطالبات في بيئة مدرسية صحية جيدة.	

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

ال�سلبيات:

• املبنى مستأجر منذ عشرين عاماً وهو قدمي ومتهالك.	
• مقفلة 	 بعضها  والنوافذ  الدراسية ضيقة جداً  الفصول  فناء ومساحات  يوجد  ال 

متاماً والبعض اآلخر مكسور الزجاج واخلشب.
• أجهزة التكييف التعمل وأسالك الكهرباء املوصولة مكشوفة.	
• على 	 شديدة  خطورة  يشكل  مما  حادة  بصورة  متصدع  بالدرج  اخلاص  احلديد 

الطالبات السيما وأنهن صغيرات.
• حدوث انقطاع متكرر للمياه.	
• كراسي الطالبات مكسورة ويتشارك في الطاولة الدراسية عدد من الطالبات.	
• وسائل األمن غير متوفرة وطفايات احلريق غير كافية.	
• افتقاد املدرسة لوسائل األمن.	
• نقص عام في مختلف التقنيات التعليمية في املدرسة.	
• مت رفع عدة خطابات إلدارة التربية والتعليم وحضرت عدة جلان دون اتخاذ أي 	

إجراء.
التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة:

• ضرورة مخاطبة مدير التربية والتعليم مبنطقة املدينة املنورة مبا مت رصده من 	
مالحظات و التأكيد على حق الطالبات في بيئة تعليمية مناسبة.

متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1434/3/24هـ املوافق 2013/2/4م
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اأع�ساء الوفد:مؤسسة رعاية الفتيات6

د/ نورة العجالن، د/ وفاء طيبة، أ/اعتماد السنيدي 
امل�ستقبلون:

أ/أمل املعمر
مديرة املؤسسة 

أ/خلود الشايع
أخصائية نفسية 

أ/اجلوهرة العبد الوهاب 
مشرفة األنشطة 

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات:

• حســــــن تعامل القائمات على املؤسسة مع النزيالت وإملام مديرة املؤسسة بحالة كل 	
نزيلة تقريباً.

• تعــــــاون القائمات على املؤسســــــة مع وفــــــد اجلمعية الزائر بتمكينــــــه من التواصل 	
مباشرة مع  كل نزيلة واحلصول على كافة املعلومات عنها والدخول لكافة العنابر.

• اجلهود الشــــــخصية من القائمات على املؤسســــــة حلل وضع بعــــــض النزيالت مع 	
أســــــرهن ممن ترفض أسرتها اســــــتالمها وتفعيل املتابعة الالحقة لبعض النزيالت 

بعد خروجهن من املؤسسة.
• نظافة املبنى وترتيبه.	
• تخصيص عنبــــــر مثالي مبميزات عالية وحتديد معايير ملــــــن ترغب بالتحويل إليه 	

كحســــــن الســــــلوك والتعامل وااللتزام بحضور الدورات والذي بدوره  يحث النزيلة 
على حسن السلوك ويصبح دافعاً لها.

• كثرة  اجلهات الداعمة للبرامج والدورات في املؤسسة.	
• حث الفتيات على األعمال واألنشطة وذلك بتخصيص معارض سنوية لبيع األعمال 	

وحصول الفتاة على مقابل مادي لعملها الذي يباع.
• كاميرات املراقبة موزعة في كافة نواحي املؤسسة وموصولة مباشرًة مبكتب مديرة 	

املؤسسة.
• نظــــــراً لوجود قاٍض مختص بالنظــــــر في قضايا نزيالت املؤسســــــة أدى إلى عدم 	

تكدس النزيالت وتأخير القضايا.
• مراعاة نوع اجلرمية وأعمار النزيالت عند التقسيم في العنابر.	
• وجود رعاية طبية وعيادة تتناوب عليها  الطبيبة  واملمرضات.	

ال�سلبيات:

• عدم البت في أوضاع بعض النزيالت من الناحية النظامية واســــــتمرارية توقيفهن 	
مبوجــــــب متديد أوامر التوقيف بالرغم من قلة عــــــدد النزيالت وبالرغم من وجود 

قاٍض مختص باملؤسسة كل يوم أحد. 
• عدم وجود أي مسؤولة قانونية في املؤسسة لتوعية النزيالت بحقوقهن ومساعدتهن 	

في إعداد املذكرات والدفوع واللوائح االعتراضية.
• إلزام النزيالت بالقيام بأعمال النظافة.  	



تفاصيل الزيارةاجلهةم

• طول فترة بقاء بعض النزيالت باملؤسسة بالرغم من انتهاء مدة احملكومية بسبب 	
القيود التي تقضي بتسليم النزيلة لولي أمرها فقط والذي قد يتعنت في ذلك.

• إحالة بعض احلاالت من قبل هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر إلى املؤسسة 	
دون وجود أمر توقيف من اجلهات التنفيذية.

• حاالتها 	 تتطلب  من  لعزل  الصحة  ووزارة  املؤسسة  بني  تعاون  آلية  وجود  عدم 
الصحية العزل في إحدى املستشفيات.

التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة:

• العمل على إنهاء أوضاع النزيالت النظامية بشكل نهائي وسريع بالبت في وضع 	
كل نزيلة قضائياً بالنظر لقلة عدد النزيالت الذي ميكن السيطرة عليه من خالل 
زيادة عدد القضاة املتعاونني مع املؤسسة وتكثيف ساعات العمل بحيث تكون أكثر 

من مرة أسبوعياً كما هو متبع حالياً.
• اإلسالمية 	 الشريعة  وأحكام  باألنظمة  ودراية  علم  على  قانونية  توظيف مسؤولة 

في  ومساعدتهن  والتزامات  حقوق  من  عليهن  وما  لهن  مبا  النزيالت  لتوعية 
دفعوهن ولوائحهن االعتراضية إن لزم األمر.

• التعاقد مع عامالت للنظافة مع استمرارية تفعيل مبدأ املسؤولية الذاتية لكل نزيلة 	
بحيث تكون مسؤولة عن تنظيف عنبرها.

• إيجاد آلية تضمن عدم استمرارية بقاء النزيلة في املؤسسة بعد انتهاء محكوميتها 	
وذلك من خالل إخطار الولي عن طريق مراكز الشرطة باستالم النزيلة خالل مدة 
معينة وتسليمها ألقاربها من الدرجة األولى كاألم أو األخ في حال عدم التزام الولي 

باستالمها خالل هذه املدة.  
• سن قرار رسمي وهو عدم قبول أي حالة دون مذكرة توقيف لعدم دمج حالة قد ال 	

يثبت ضدها أي اتهام مع ذوات السوابق.
• إيجاد آلية تعاون بني املؤسسة ووزارة الصحة لعزل احلاالت التي تتطلب العزل 	

الصحي في مستشفيات مختصة وذلك نظراً لصغر سن النزيالت وعدم إدراكهن 
الكافي باملخاطر الصحية وطرق انتقال العدوى.

متت الزيارة يف منطقة الريا�ص بتاريخ 1434/3/24هـ املوافق 2013/2/4م

اأع�ساء الوفد:ساحات احلرم النبوي الشريف7

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

• رصد كثافة الباعة الوافدين الذين يفترشون ساحات احلرم النبوي الشريف.	
• التأكيد على وجوب اتخاذ إجراءات تتسم بالفاعلية حلماية حقوق زوار املسجد 	

والرعاية  األمن  بتوفير  للحكم  األساسي  النظام  مبوجب  لهم  املكفول  النبوي 
لقاصديه.

• استعراض االهتمام واحلرص الشديد الذي يوليه خادم احلرمني الشريفني لتوفير 	
توفير  الكرمي على  وتأكيده  الرحمن  واالطمئنان لضيوف  الراحة  درجات  أقصى 

اخلدمات األساسية والفرعية والكمالية لهم.
متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1434/3/26هـ املوافق 2013/2/6م
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جمعية البر اخليرية مبحافظة 8
القنفذة 

اأع�ساء الوفد:

د/ حسني الشريف، أ/علي أبو شعقه
امل�ستقبلون:

أ/محمد الزبيدي
نائب رئيس مجلس إدارة اجلمعية 

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• االطالع على مشاريع وإجنازات جمعية البر من خالل العرض املرئي خالل ثالث 	

سنوات.
• الثناء على مجهودات اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان وتطلع جمعية البر ملزيد 	

من التعاون بينها وبني اجلمعية.
متت الزيارة يف منطقة جدة بتاريخ 1434/4/1هـ املوافق 2013/2/11م

اأع�ساء الوفد:مخطط احلرمني9

د/ حسني الشريف، أ/معتوق الشريف 
اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

• وجود حفر كبيرة وبعض املستنقعات جراء طفح املياه اجلوفية مما قد ينتج عنها 	
تفشي بعض األمراض مثل حمى الضنك جراء اجتماع البعوض على املستنقعات.

• امتداد ضرر املياه اجلوفية إلى بعض العمائر التي أخذت بالتصدع والتي أخلي 	
عدد منها بأمر من الدفاع املدني ألنها أصبحت مهددة باالنهيار.

• عدم إنارة بعض شوارع احلي.	
• بعض شوارع احلي حتتاج إلى إعادة سفلته عاجلة جراء األضرار التي حلقت بها 	

من املياه اجلوفية.
التو�سيات التي ت�سمنتها الزيارة:

• تضمني ما رصده الوفد من سلبيات وتوصيات في تقرير ورفعه للجهات املختصة. 	
• مخاطبة صاحب الســــــمو امللكي أمير منطقــــــة مكة املكرمة و معالي أمني محافظة 	

جــــــدة وســــــعادة مدير فرع الرئاســــــة العامة لألرصاد وحمايــــــة البيئة مبنطقة مكة 
املكرمة ومعالي رئيس هيئة املساحة اجليولوجية كاًل فيما يخصه.
متت الزيارة يف منطقة جدة بتاريخ1434/4/4هـ املوافق 2013/2/14م
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اأع�ساء الوفد:وزارة الشؤون االجتماعية10

د/ حسني الشريف، أ/ طالل قستي 
 أ/معتوق الشريف، أ/علي أبو شعقه

امل�ستقبلون:

أ/عبد الله آل طاوي
مدير عام فرع وزارة الشؤون االجتماعية في منطقة مكة املكرمة 

اأبرز املحاور التي ت�سمنتها الزيارة:

• تناول االجتماع شرح طبيعة عمل اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان  ودورها في 	
مجال رعاية احلقوق.

• ذكر دور الوزارة وخططها في مجال األنظمة التي شرعت فيها للحد من العنف 	
وحماية األحداث وفقاً لالتفاقيات الدولية  حلقوق اإلنسان.

• معرفة طريقة عمل الوزارة واختصاصاتها واجلهات التي تشرف عليها.	
• تعزيز أسس التعاون خلدمة أبناء املنطقة وإيجاد منسقني بني اجلمعية والشئون 	

االجتماعية من أجل سرعة اجناز املعامالت.
متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1434/4/20هـ املوافق 2013/3/2م

اأع�ساء الوفد:محطات الوقود11

د/ حسني الشريف، أ/معتوق الشريف، أ/محمد الغامدي 
اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات:

• رصد دور الدفاع املدني على متابعة إجراءات السالمة الوقائية باحملطات وإجراء 	
زيارات ومتابعات دورية لهم.

ال�سلبيات:

• غالبية العمالة غير نظامية وال يوجد لديهم إثباتات رسمية. 	
• عدم زيارة مفتشي  بعض الوزارات للمحطات كوزارة العمل ووزارة التجارة.	
• إلزام العمالة بالعمل ملدة 12 ساعة متواصلة دون حصولهم على الراحة الالزمة.	
• تأييد عدد من املواطنني قرار تطوير احملطات واستبدال املضخات احلالية العادية 	

مبضخات إلكترونية لتحسني أوضاع العمالة.
التو�سيات:

• عمل 	 تطوير  إعادة  في  النظر  منها  والطلب  املتخصصة  املصفاة  مخاطبة شركة 
احملطات باعتماد التقنية احلديثة واستبدال املضخات العادية مبضخات إلكترونية.

• مخاطبة إمارة مكة املكرمة.	
• مخاطبة مكتب العمل والعمال مبحافظة جدة والطلب منه زيارة مفتشي الوزارة 	

للمحطات للتأكد من حقوقهم النظامية.
• مخاطبة فرع وزارة التجارة مبنطقة مكة املكرمة بخصوص مراقبة الغش التجاري.	
• إجراءات 	 متابعة  على  وشكرهم  جدة  مبحافظة  املدني  الدفاع  إدارة  مخاطبة 

السالمة بصفة دورية باحملطات.
متت الزيارة يف منطقة جدة بتاريخ 1434/5/20هـ املوافق 2013/4/1 م
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 مستشفى األمل و الصحة 12
النفسية

اأع�ساء الوفد:

د/ طارش الشمري، أ/مونس الرويلي، أ/خليفة املسعر 
أ/ثاني العنزي، أ/عقال الفهيقي، أ/عمر املنديل

امل�ستقبلون:

أ/أحمد التيماني
مدير املستشفى 

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات:

• وجود صالة رياضية وقسم للترفيه.	
• وجود قسم للتأهيل.	
• وجود صالة أعمال مهنية للنزالء.	
• وجود حديقة عامة للتشميس وغرفتان للعزل.	
• وجود عيادة خارجية للنساء.	
• وجود معمل حاسب آلي وصالة حرف مهنية للعالج بالعمل.	
• وجود أرشيف للمرضى واملراجعني.	

ال�سلبيات:

• البدنية والرياضية مثل: ملعب سلة، وملعب كرة 	 اللياقة  عدم توفر بعض مرافق 
قدم.

• عدم توفر وحدة عالج طبيعي.	
• وجود نقص في الكوادر املخصصة واملؤهلة بتفعيل دور وبرامج املركز الترفيهي 	

والتأهيلي مثل: أخصائي فن تشكيلي، مختص في مجال احلاسب اآللي ومختص 
في العالج الطبيعي.

• عدم وجود مختبر دقيق مختص حلاالت التعاطي والتحاليل املتقدمة كما تقتضي 	
متطلبات املستشفى حسب إفادة مدير املستشفى.

التو�سيات:

• ضرورة توفير بعض مرافق اللياقة البدنية والرياضية مثل ملعب كرة القدم وملعب 	
كرة السلة.

• ليتمكنوا 	 التي تكون أقرب لذويهم  للمناطق  النزالء من خارج املنطقة  نقل جميع 
من زيارتهم.

• الترفيهي 	 املركز  وبرامج  دور  بتفعيل  واملؤهلة  املخصصة  الكوادر  توفير   ضرورة 
والتأهيلي مثل: أخصائي فن تشكيلي، مختص في مجال احلاسب اآللي.

• ضرورة توفير وحدة للعالج الطبيعي مع توفير الكوادر الطبية اخلاصة بها.	
• كما 	 املتقدمة  والتحاليل  التعاطي  حلاالت  مختص  دقيق  مختبر  وجود  ضرورة 

تقتضي متطلبات املستشفى.
متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1434/5/29هـ املوافق 2013/4/9 م
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شركة املياه الوطنية13
)أشياب الفيصلية(

اأع�ساء الوفد:

د/ حسني الشريف، أ/ طالل قستي، أ/علي أبو شعقة 
امل�ستقبلون:

أ/سمير حمزة 
مشرف أشياب الفيصلية 

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

• وجود متييز واضح بني املواطنني واملقيمني في عملية توزيع األرقام وغياب التنظيم 	
في احلصول على الوايتات.

• التكدس عند طابور استالم الوايتات وليس صالة توزيع األرقام.	
• غياب دور مكتب العمل في التفتيش على املخالفات العمالية.	
• رصد حاالت لبعض السائقني يعملون ألكثر من 12 ساعة يومياً.	
• عدم توفير سكن مناسب من قبل الشركة للسائقني.	
• عدم وجود أماكن مالئمة لذوي االحتياجات اخلاصة وكبار السن والنساء.	
• افتقار مكان استالم الوايتات إلى: التكييف املناسب، مقاعد انتظار، دورات مياه 	

مناسبة.
• تلوث املوقع بالعوادم املنبعثة من الشاحنات مما يؤدي إلى اإلصابة بأمراض الربو 	

واحلساسية.
• عدم وجود حارسة أمن بصالة انتظار النساء.	
• عدم وجود مكان لبيع مياه الشرب أو الوجبات اخلفيفة.	
• شكوى املواطنني بأن تنظيم الشركة مينع تكرار صرف صهريج للشخص الواحد 	

إال بعد مرور 48 ساعة، على الرغم من أن هناك عمائر ومراكز وحداتها كثيرة 
واستهالكها كبير.

التو�سيات:

• تضمني ما مت رصده من مالحظات في تقرير ومخاطبة اجلهات املختصة التخاذ 	
الالزم.

• مخاطبة صاحب السمو امللكي أمير منطقة مكة املكرمة.	
• مخاطبة مكتب العمل مبحافظة جدة.	
• مخاطبة شركة املياه الوطنية.	

متت الزيارة يف منطقة جدة بتاريخ 1434/6/1هـ املوافق 2013/4/11 م
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اأع�ساء الوفد:إصالحية حي العمرة 14

د/ محمد السهلي، أ/محمد كلننت، أ/سلطان احلارثي
امل�ستقبلون:

اللواء/ محمد املفرجي
مسؤول من املديرية العامة للسجون 

املقدم/ صالح القحطاني
مدير شعبة اإلصالحية 

النقيب/ عادل الزهراني
املشرف على العنابر  

حضور عدد من ممثلي هيئة حقوق اإلنسان
اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات:

• حسن التعامل احلضاري واإلنساني مع النزالء من قبل قيادات شعبة اإلصالحية.	
• نظافة عنابر نزالء احلقوق حتديداً.	

ال�سلبيات:

• اختالط نزالء جناح احلقوق املالية مع النزالء اآلخرين بالشعبة املتهمني في قضايا 	
جنائية.

• وفقاً لتظلمات النزالء فإن هناك تباطؤ في إجراءات التقاضي مما أدى إلى بقائهم 	
في السجن ملدة أطول.

التو�سيات:

• تضمني ما رصده الوفد من سلبيات وتوصيات في تقرير ورفعه للجهات املختصة. 	
• املطالبة بنقل النزالء خارج السجن في مركبات خاصة، وعدم دمجهم مع سجناء 	

القضايا اجلنائية.
• الهاتف اجلوال ألن بعضهم أصحاب مصالح ورجال 	 باستخدام  النزالء   مطالبة 

اجلوال  الهاتف  باستخدام  السجن  خارج  أعمالهم  إدارة  إلى  ويحتاجون  أعمال، 
خاصة الرسائل النصية مبا حتتويها من تعميدات مالية هامة.

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1434/6/7هـ املوافق 2013/4/17 م

اأع�ساء الوفد:مدارس العمرية األهلية 15

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

أ/خالد أبو ظهير 
املشرف العام على املدارس 

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

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

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ1434/6/20هـ املوافق 2013/4/30م
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اأع�ساء الوفد:مدارس القمم األهلية 16

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

أ/أحمد اجلمعة 
مدير املدارس 

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

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

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ1434/6/25هـ املوافق 2013/5/5م

اأع�ساء الوفد:مجمع األمل للصحة النفسية17

د/ وفاء طيبة  أ/ثريا عابد، أ/اعتماد السنيدي
امل�ستقبلون:

د/ محمد القحطاني 
املدير التنفيذي باملجمع 

د/ رياض النملة 
استشاري الطب النفسي و رئيس األقسام النفسية باملجمع 

أ/خالد املالكي 
أخصائي و مدير إدارة حقوق وعالقات املرضى

أ/سماح العسيري 
أخصائية 

أ/منى الرشيد
اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات:

• حسن تعامل األخصائيات النفسيات واالجتماعيات مع املريضات وإملامهن بحالة 	
كل مريضة.

• تعاون القائمني على املجمع مع وفد اجلمعية الزائر بتمكينهم بالتواصل مباشرة 	
مع كل مريضة واحلصول على كافة املعلومات والتجول في كافة أنحاء املجمع مع 
الوطنية حلقوق اإلنسان في أي  املجمع من قبل منسوبي اجلمعية  إتاحة دخول 

وقت.
• جهود شخصية من موظفات املجمع حلل وضع بعض املرضى الذين ترفض أسرهم 	

استالمهم ومحاولة التأثير عليهم إيجاباً وتعريفهم بحقوقهم.
• األسر 	 وتوعية  املجمع  على  الضغط  تخفيف  في  ساهم  املنزلية  الرعاية  مشروع 

بكيفية التعامل مع املريض النفسي وعدم نبذه بسبب مرضه وكيفية انخراطه في 
املجتمع بشكل فعال وبحسب كل مرض حتدد مدة املعاينة الدورية املنزلية للحالة.

• يتضمن الفريق املعالج حلاالت اإلدمان مرشد متعافى من اإلدمان وهو ما يساهم 	
بنقل جتربة حية للمريض ويحثه على اإلصرار للتعافي.

• مت إنشاء مركز للمتعافني من اإلدمان يتم فيه تهيئة املتعافى  ملدة تسعة أشهر قبل 	
خروجه للمجتمع ويعمل املركز خالل هذه الفترة على دعم املتعافى  معنوياً مبا 

يضمن استقراره كمساعدته في احلصول على وظيفة. 
• تقام دورات لتعزيز ثقافة حقوق املرضى لدى العاملني باملجمع واجتناب انتهاكه.	
• الوجبات الغذائية املقدمة ممتازة.	



85

تفاصيل الزيارةاجلهةم

ال�سلبيات:

• بعض احلاالت تأتي للعيادات اخلارجية في املجمع وحتصل على رقم إال أن الوقت 	
ال يسع للكشف على احلالة مما ينتج عنه عودة املريض ملنزله والقدوم غداً وفي 

ذلك إضرار باملريض النفسي نظراً لصعوبة جتاوبه ونقله.
• في العيادات اخلارجية يتم الكشف على املريضة بوجود الطبيبة واملمرضة والباب 	

يترك مفتوحاً حمايًة ملنسوبات املجمع مما يجعل املريضة متتنع عن كشف وجهها 
لتقييم  املريض معيار أساسي  تعابير وجه  أن  املارة علماً  يعرفها أحد  أن  خشية 

حالة املريضة.
• هناك فترات يعاني فيها املجمع من نقص األدوية.	
• غرف األخصائيات وغرف بعض املريضات ال تصلها التهوية وال تصلها الشمس.	
• تعاني منسوبات املجمع من عدم وجود حضانة ألطفالهن.	
• وجود بعض املرضى الذين ترفض أسرهم استالمهم بالرغم من استقرار حالتهم 	

علماً أن هناك قرار يقضي بتسليم املريض املستقر ألسرته جبراً وهو األمر الذي 
كان السبب في شغر أسرة ويوجد في اخلارج من هو بحاجة أكثر لها.

• عدم جتاوب الشرط والهالل األحمر إلحضار املريض املتهيج للمستشفى علماً أن 	
إحضار املريض ليس من اختصاص املجمع.

• ال توجد كاميرات ملراقبة املرضى والعاملني في املجمع حلمايتهم من الضرر.	
• للمريض 	 اإلحراج  يسبب  مما  ملرضاهم  األسر  لزيارة  مخصص  مكان  يوجد  ال 

النفسي أو املدمن بالبقاء مع أسرته في بهو املجمع على مرأى من جميع املارة.
• ال توجد أماكن راحة مخصصة لعامالت النظافة.	
• قسم التأهيل واألنشطة صغير جداً مقارنة بعدد املرضى ولو كان القسم مستقاًل 	

لكان تفاعل األسر ومراجعة القسم أكبر.
• العديد من دورات املياه مغلقة.	
• يرفض مركز شؤون اخلادمات استقبال اخلادمات املستقرة حالتهن واملتعافيات 	

وهي إحدى الصعوبات التي يواجهها املجمع.   
التو�سيات:

• األمل 	 مجمع  إدارة   مجلس  رئيس  بصفته  الصحية  الشؤون  عام  مدير  مخاطبة 
ملعاجلة املالحظات السلبية التي مت رصدها.

• مخاطبة إدارة مجمع األمل لتزويد اجلمعية بقائمة املرضى الذين ترفض أسرهم 	
استالمهم لكي تسعى اجلمعية حلث األسر وتوعيتهم بحقوق املريض.

• مخاطبة إمارة منطقة الرياض الستحداث آلية نظامية تلزم كل من الشرط والهالل 	
األحمر بتلقي بالغات األسر املصاب أحد أفرادها مبرض نفسي والتجاوب مع 

األسر لنقل املريض املتهيج ملجمع األمل.
• مخاطبة وزير الصحة لدعم قسم التأهيل واألنشطة باملجمع والعمل على جعله 	

مستقاًل نظراً للدور الكبير الذي ميكن من خالله التأثير على املرضى النفسيني 
إيجاباً.

• قيام اجلمعية بدراسة شاملة عن سلبيات االستقدام من دولة إثيوبيا نظراً لكثرة 	
وميكن  تداوله  يتم  حسبما  اجلنسية  هذه  من  العمالة  قبل  من  الواقعة  اجلرائم 
االستعانة مبجمع األمل ملقارنة أعداد املريضات نفسياً من هذه اجلنسية مع بقية 
جنسيات العمالة األخرى والرفع بهذه الدراسة للجهات املعنية حسبما يظهر منها.

• مخاطبة إدارة مجمع األمل لتزويدنا بأي عاملة منزلية متعافية يرفض مركز شؤون 	
اخلادمات استقبالها ملخاطبة وزارة الشؤون االجتماعية للعمل على قبول مثل هذه 

احلاالت. 
• القيام بزيارة ميدانية لقسم الرجال في مجمع األمل من قبل منسوبي اجلمعية.	

متت الزيارة يف منطقة الريا�ص بتاريخ 1434/7/12هـ املوافق 2013/5/21م
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اأع�ساء الوفد:املديرية العامة للشؤون الصحية 18

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

امل�ستقبلون:

د/ صالح الصاحلي، مدير عام الشؤون الصحية بالدمام  
د/ خالد التركي، مساعد املدير العام الشؤون الصحية بالدمام  

أ/عبد العزيز اخلراشي، مدير إدارة املتابعة الفنية
م/سعود الشيخ، مدير إدارة املشاريع والصيانة

أ/احمد احلجي، مدير إدارة حقوق املرضى
أ/سلمان العلوي، مدير إدارة حقوق املوظفني

العالقات  ومدير  بالدمام  الصحية  للشؤون  العامة  املديرية  في  اإلعالمي  الناطق  أسعد سعود،  أ/ 
العامة

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• مناقشة املوضوعات املتعلقة بالشأن الصحي في املنطقة وعلى رأسها مستجدات 	
فايروس »كورونا«.

• التطرق إلى اإلجراءات املتخذة في التعامل مع حاالت اإلصابة بفايروس »كورونا« 	
وآلية التعامل معها وعالجها.

• مناقشة بعض املشاريع الصحية التي يجري تنفيذها واألخرى التي مت اعتمادها 	
وسيتم تنفيذها ضمن امليزانيات القادمة.

• ذكر أسباب قلق املواطنني من الفايروس وهي:	
- أن اإلعالن األول مت عن طريق منظمة الصحة العاملية ولم يعطي أي تفاصيل 	

بشأن ما يتوجب عمله من الناحيتني الوقائية والعالجية.
- تعدد وسائل انتقال العدوى، واإلعالن اليومي املستمرعن املزيد من اإلصابات.	
- انشغال أولياء أمور الطالب بشكل كبير بسبب تأخر وزارة الصحة في اإلعالن عن 	

املرض وكذلك عدم اإلعالن عن اخلطة الوقائية والعالجية ليطمئن الناس، وهل 
هناك نية إلغالق املدارس ضماناً لعدم انتشار املرض بني الطالب والطالبات.

• حاالت 	 مع  للتعامل  والتدابير  الصحة  وزارة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  مناقشة 
اإلصابة بالفايروس.

• أوضــــــح مديــــــر عام الشــــــؤون الصحية  أنه مت تشــــــكيل  جلنة ضمــــــت ممثلني عن 	
وزارة الصحــــــة ووزارة الدفــــــاع، ووزارة التربية والتعليم، ومستشــــــفى امللك فيصل 
التخصصي، وشــــــركة أرامكــــــو باإلضافة إلى ممثلني من منظمــــــة الصحة العاملية، 

والتي خلصت إلى:
-  عدم اتخاذ أي قيود على املدارس.	
- محدودة، وأن اإلجراءات التي تقوم بها 	  أن حاالت اإلصابة بفايروس “كورونا” 

وزارة الصحة باالشتراك مع منظمة الصحة العاملية تتماشى مع املعايير العاملية.
• اتخاذ إجراءات احترازية من قبل املديرية العامة للشئون الصحية بالدمام وتشكيل 	

فرق ميدانية أهمها: فريق التوعية الصحية، وفريق االستقصاء الوبائي.
• تعامل الصحة مع معطيات مرض »كورونا« بأقصى درجات املهنية في مثل هذه 	

احلاالت.
• املرض 	 وتطورات  الوبائي  للتقصي  مستمرة  مبتابعة  تعمل  علمية  جلان  وجود 

واعتماد اإلجراءات الوقائية ملثل هذه األمراض الوبائية.
• جتهيز العاملني في املستشفيات للتعامل مع حاالت االشتباه وكيفية معاجلتها.	

متت الزيارة يف الدمام بتاريخ 1434/7/16هـ املوافق 2013/5/26م
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مركز البصمة احليوية بجوازات 19
محافظة جدة بحي الرحاب

اأع�ساء الوفد:

د/ حسني الشريف، أ/معتوق الشريف، أ/خالد الغامدي
اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

• األعداد املوجودة كبيرة جداً وأوقات االنتظار طويلة تبدأ من الصباح الباكر ومتتد 	
حتى أوقات متأخرة من الليل.

• والثقافات 	 اللغات  تراعي  التي  اإلرشادية  واللوحات  الواضحة  التعليمات  غياب 
املختلفة للمراجعني مما شكل حالة  من الفوضى.

• غياب التنظيم العام.	
• للجلوس وقلة املظالت منها وعدم وجود تكييف ودورات مياه 	 املقاعد  محدودية 

كافية.
• عدم وجود خدمات مساندة للجوازات مثل الشرطة، هيئة الهالل األحمر والبلدية 	

والدفاع املدني أو اجلمعيات اخليرية التي تقدم املاء واملساعدات الغذائية.
• عدم وضع شارات األسماء على لباس بعض موظفي اجلوازات.	
• بطء سير اإلجراءات املتبعة لتصحيح أوضاع  العمالة املخالفة.	
• قلة أجهزة نظام البصمة التي بلغت 7 أجهزة فقط في املركز وهي ال تكفي إلجناز 	

معامالت األعداد الكبيرة املتكدسة أمام البوابات اخلارجية.
• الضغط على أفراد اجلوازات من املراجعني نتيجة طول االنتظار.	
• املكان غير مناسب وغير مهيأ وال يتناسب مع املهام التي يقدمها وهو عبارة عن 	

فناء به عدد من الغرف القدمية.
• حدوث حالة اعتداء على املراجعني بالضرب من قبل أحد أفراد اجلوازات أمام 	

وفد اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان. 
التو�سيات:

• رفع تقرير فوري وعاجل عن الزيارة وما رصده أعضاء الوفد إلى إمارة منطقة 	
مكة املكرمة.

• رفع تقرير الزيارة وما رصده أعضاء الوفد ملدير عام اجلوازات.	
متت الزيارة يف منطقة جدة بتاريخ 1434/7/19هـ املوافق 2013/5/29م

اأع�ساء الوفد:سجن املباحث العامة بالدمام 20

د/ عبد اجلليل السيف، أ/جمعة الدوسري، أ/أحمد الشمري
امل�ستقبلون:

مدير السجن وعدد من منسوبي السجن
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• مت مقابلة مجموعة من السجناء واملوقوفني دون وجود أحد من منسوبي السجن.	
• مت مناقشة جميع املالحظات التي أبداها السجناء مع منسوبي السجن.	
• جتاوب  مدير ومنسوبي السجن مع جميع املالحظات واملطالبات.	

متت الزيارة يف الدمام  بتاريخ 7 /1434/8هـ املوافق 2013/6/16م
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شركة املياه الوطنية21
)أشياب العابدية( 

اأع�ساء الوفد:

د/ محمد السهلي
امل�ستقبلون:

د/ لؤي املسلم
الرئيس التنفيذي بشركة املياه الوطنية

أ/عبد الله أحمد
مدير وحدتي املياه الوطنية مبكة والطائف

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

• الزحام الشديد بسبب العطل املتكرر في خط حتلية املياه من الشعبيه.	
التو�سيات:

• ضرورة وجود برنامج تخزين للمياه في داخل املدن لكي يستفاد منها في األزمات. 	
• إعداد تقرير عن املشكلة ورفعه للجهات املعنية التخاذ ما يلزم.	

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة  بتاريخ 1434/8/14هـ املوافق 2013/6/23م

اأع�ساء الوفد:كتابة العدل األولى22

د/ محمد السهلي، العميد/توفيق جوهرجي، أ/سلطان احلارثي
امل�ستقبلون:

أ/تركي األحمدي
رئيس كتابة العدل األولى مبكة املكرمة

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

• سوء موقع مبنى كتابة العدل.	
• كبار 	 قبل  من  املبنى  إلى  الوصول  وصعوبة  املراجعني  قبل  من  املستمر  االزدحام 

السن.
التو�سيات:

• ضرورة زيادة أعداد املوظفني إلنهاء معامالت املواطنني بيسر وسهولة.	
متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة  بتاريخ 1434/8/29هـ املوافق 2013/7/8م
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اأع�ساء الوفد:مركز التأهيل الشامل لإلناث23

د/ نورة العجالن، أ/ثريا عابد، أ/اعتماد السنيدي 
امل�ستقبلون:

أ/هيفاء العمران
مديرة املركز 

أ/نوال تركستاني
نائبة مديرة املركز 

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات:

• حسن تعامل القائمات على املركز مع احلاالت.	
• مستوى النظافة والتنظيم عاٍل جداً بالرغم من أن الزيارة لم يتخللها تنسيق مسبق.	
• مستوى حماية احلاالت و مراعاة توفير األدوات الغير مضرة لكل حالة وتدريب 	

احلالة على االعتماد الذاتي في السلوكيات اليومية.
• حسن استقبال وفد اجلمعية.	
• تخضع كل حالة للكشف الطبي يومياً من قبل املمرضة وفي حال وجود أي إصابة 	

لم تلتزم العاملة بالتبليغ عنها فإنها تخضع للعقوبة إما باإلبعاد أو احلسم حسب 
اإلصابة.

ال�سلبيات:

• عدم وجود كاميرات مراقبة لتوفير احلماية الالزمة ومتابعة العامالت في تعاملهن 	
مع احلاالت.

• عدم وجود حضانة ألطفال العامالت في املركز.	
• عدد العامالت قليل جداً حيث أن كل عاملة مسؤولة عن أربعة حاالت وذلك يشكل 	

ضغط كبير على العاملة مما قد يؤدي معه إلى شعورها بالضغط وعدم اإلنتاجية 
وهو ما يؤثر سلباً على تعاملها مع احلالة.

• احلاالت 	 بعدد  مقارنة  جداً  قليل  والنفسيات  االجتماعيات  األخصائيات  عدد 
املستضافة في املركز.

• عدم تأهيل األخصائيات للتعامل مع حاالت اإلعاقة.	
• عدم جتاوب األسر لزيارة احلالة بشكل دوري وعدم وجود كادر مختص لتنظيم 	

الزيارات وحث األسرة على زيارة احلالة للتأثير إيجاباً على حالة النزيلة.
• وجود نقص في العمالة واملمرضات واحلراس واألخصائيات والسائقني.	
• في 	 صعوبة  يواجهن  حيث  املركز  موظفات  مع  املستشفيات  بعض  جتاوب  عدم 

متابعة احلالة املنومة في املستشفى وقد يتعرضن ملنعهن من املتابعة لعدم وجود 
تنظيم بني وزارة الصحة ووزارة الشؤون االجتماعية في هذا الشأن.

التو�سيات:

• مخاطبة وزير الشؤون االجتماعية للثناء على جهود القائمات على املركز وحسن 	
مبا  والصعوبات  املذكورة  السلبيات  تالفي  على  والعمل  اجلمعية  وفد  استقبال 

يحقق مصلحة العامالت والنزيالت.
متت الزيارة يف منطقة الريا�ص  بتاريخ 1434/9/14هـ املوافق 2013/7/21م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�ساء الوفد:مركز شرطة العليا24

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

• عقد اجتماع مع عدد من منسوبي املركز.	
• استعراض ومناقشة جميع املالحظات التي أبداها السجناء خالل هذه الزيارة.	

متت الزيارة يف منطقة الريا�ص  بتاريخ 1434/9/26هـ املوافق 2013/8/2م

اأع�ساء الوفد:إدارة الضمان االجتماعي25

أ/سليمان الزايدي، أ/عادل الثبيتي 
امل�ستقبلون:

أ/عثمان القصير 
مدير اإلدارة 

عدد من املوظفني
اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات:

• جهود العاملني باإلدارة واضحة.	
• احلقوق املالية تؤدى بصورة مرنة وفي مواعيدها.	
• حسن تفهم مدير الضمان لرسالة اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان وتعاونه مع 	

الفريق.
ال�سلبيات:

• لوحظ أن تأخير افتتاح القسم النسوي كان بدعوى ضيق املبني في حني أنه كان 	
باإلمكان تخصيص جناح من املبنى احلالي للموظفات ومتكينهن من أداء األعمال 
املقدمة للمراجعات من املستفيدات مبا في ذلك التحقق من شخصياتهن والصرف 

لهن.
• لوحظ التأخر في البت في استئجار مبنى بدياًل عن املبنى احلالي.	

التو�سيات:

• سرعة افتتاح القسم النسوي ومتكني املوظفات من أداء األعمال التي وظفن من 	
أثناء تعاملهن مع  للحرج الذي يالزم املستفيدات  للمصلحة ورفعاً  أجلها حتقيقاً 

املوظفني الرجال.
• سرعة البت في احلصول على مبنى بديل مناسب من حيث سعته وتوسطه باملدينة 	

من خدمات  املستفيدين  من  الطبقة  هذه  ليحقق مصلحة  إليه  الوصول  وسهولة 
الضمان االجتماعي.

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة  بتاريخ 1434/10/13هـ املوافق 2013/8/20م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

إدارة توقيف الوافدين بجوازات 26
الطائف

اأع�ساء الوفد:

أ/سليمان الزايدي، أ/عادل الثبيتي 
امل�ستقبلون:

العقيد/سعد البقمي
مدير اإلدارة 

عدد من العاملني في اإلدارة
اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات:

• حسن تعامل أفراد السجن مع املوقوفني.	
• سرعة اجناز معامالت تصحيح العمالة الغير نظامية.	
• تعاون مدير اإلدارة وزمالئه من الضباط واألفراد مع ممثلي اجلمعية  أثناء الزيارة. 	

ال�سلبيات:

• خطورة وضع املبنى اإلنشائي خاصة عنابر التوقيف وسوء حال النظافة والتهوية 	
وعدم فرش أرضية عنابر التوقيف.

• أوجد 	 مما  املوقوفني  عدد  مع  تتناسب  ال  التوقيف  لعنابر  االستيعابية  الطاقة 
اكتظاظاً يسمح بانتشار األمراض بني املوقوفني ويعيق املوقوف عن اجللوس والنوم 

والصالة.
• وجود ثالثة من املوقوفني انتهت مدد محكوميتهم منذ حوالي خمسة أشهر دون أن 	

يتم إطالق سراحهم بسبب عدم متكن إدارة اجلوازات من فتح سجالت كفالئهم 
بسبب إيقاف خدمات احلاسب اآللي عنهم.

• الوجبة الغذائية املقدمة قليلة وغير كافية وتفتقر إلى العناصر الغذائية.	
• أجهزة احلاسب اآللي املوجودة في قسم بصمة العني سيئة للغاية وبطيئة جداً مما 	

يتسبب في تأخر إجراءات إنهاء معامالت املوقوفني.
التو�سيات:

• سرعة إنهاء إجراءات املوقوفني الذين تأخر إطالق سراحهم بسبب إيقاف خدمات 	
احلاسب اآللي لسجل الكفيل وذلك متاشياً مع منطوق املادة رقم )7( من نظام 

السجن والتوقيف واملادة )21( من نفس النظام.
• املوقوفني 	 ملزاولة  ومرافق  السالمة  شروط  فيه  تتوفر  بديل  مبنى  إيجاد  سرعة 

لألنشطة.
• واملساحة 	 والتكييف  واألثاث  النظافة  حيث  من  احلالي  املبنى  بوضع  االهتمام 

االستيعابية للموقوفني إلى أن يتم إيجاد البديل املناسب.
• حتسني الوجبات الغذائية من حيث الكمية وعناصرها الغذائية.	
• سرعة افتتاح الوحدة الطبية.	
• ضرورة حتديث أجهزة بصمة العني لرفع املعاناة عن املوقوفني.	

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة  بتاريخ 1434/10/14هـ املوافق 2013/8/21م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�ساء الوفد:إدارة تنفيذ األحكام 27

أ/سليمان الزايدي، أ/عادل الثبيتي 
امل�ستقبلون:

العميد/سالم احلميدي
مدير اإلدارة 

عدد من العاملني في اإلدارة
اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات:

• اجلمعية 	 لرسالة  وتفاهماً  جتاوباً  معه  والعاملني  اإلدارة  مدير  من  الفريق  وجد 
الوطنية حلقوق اإلنسان.

• اتضح للفريق سالسة ومرونة اإلجراءات  بهذه اإلدارة.	
ال�سلبيات:

• وجود موقوف حقوقي كان يجب إطالق سراحه بتاريخ 1434/5/17هـ إال أنه ال 	
يزال قيد التوقيف وناظر القضية لم يأمر بتمديد سجنه.

• اتضح للفريق عدم وجود برنامج استقبال لألطفال الذين يتم استالمهم وتسليمهم 	
إلى ذويهم في قضايا احلضانة والزيارة حيث ال يوجد قسم مخصص لهم كما 
أن استقبالهم يتم في العنبر املخصص لرجال األمن وهو مكان غير مجهز ملثل 
هذه الزيارات األسرية إضافة  إلى أن طبيعة  املكان يعرض األطفال حلاالت من 

اخلوف وردود الفعل النفسية السلبية.
التو�سيات:

• عنهم 	 األمراإلفراج  يتطلب  الذين  املوقوفني  بشأن  مبكر  بوقت  احملكمة  مخاطبة 
حتى اليستمر بقائهم في السجن بدون مسوغ أو نظام.

• سرعة البت في إطالق سراح املوقوف احلقوقي الذي كان موعد نهاية محكوميته 	
السابعة( من  )للمادة  إطالق سراحه مخالفة  يتم  ولم  تاريخ 1434/5/17هـ  في 

نظام السجن والتوقيف ومخالفة للمادة )احلادية والعشرون( من ذات النظام.
• املتعلق 	 األحكام  تنفيذ  وإدارة  االجتماعية  الشؤون  وزارة  بني  التعاون  قرار  تفعيل 

باإلشراف على أطفال احلضانة والزيارة.
• نقل اإلشراف على تنفيذ أحكام احلضانة والزيارة إلى وزارة الشؤون االجتماعية 	

لإلشراف على استالم  وتسلم األطفال حال تنفيذ أحكام احلضانة، والزيارة في 
مقار دور وزارة الشؤون االجتماعية بوجود مختصني اجتماعيني وتربويني وأماكن 
النفسي  الضغط  توفير جو أسري يساعد األطفال على جتاوز  ترفيهية لضمان 

والعاطفي الذي يعيشونه.
متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة  بتاريخ 1434/10/15هـ املوافق 2013/8/22م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�ساء الوفد:مركز شرطة اخلالدية 28

د/ طارش الشمري، أ/مونس الرويلي 
أ/خليفة املسعر، أ/عمر املنديل

امل�ستقبلون:

العقيد/ عبد اللطيف الفرهود
مدير املركز

العقيد/ موسى األحمري
مساعد املدير 

عدد من ضباط املركز
اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات:

• أتضح أنه اليوجد أحد من بني املوقوفني تعدت مدة توقيفه املدة النظامية.	
ال�سلبيات:

• املبنى مستأجر وال يفي باالحتياج الفعلي ومتطلبات العمل باملركز حسب ما رآه 	
أعضاء الفريق ومدير املركز.

• الحظ األعضاء تدني مستوى النظافة في غرف التوقيف.	
التو�سيات:

• املركز 	 احتياج  مع  تتناسب  مبواصفات  حكومي  مبنى  باستحداث  االستعجال 
واملوقوفني من املواطنني واملقيمني.

• ضرورة توفير عدد من عمال النظافة مع مستلزماتهم وجتهيزاتهم للحفاظ على 	
نظافة غرف التوقيف ودورات املياه بشكل دوري.

• ضرورة حتسني خدمة التغذية من حيث نوعيتها وجودتها) بناء على إفادة و طلب 	
املوقوفني(.

• ضرورة وجود خدمات صحية للموقوفني مبا في ذلك وجود طبيب مناوب لتوفير 	
الرعاية الصحية املناسبة للموقوفني في الوقت املناسب.

متت الزيارة يف منطقة اجلوف  بتاريخ 1434/11/6هـ املوافق 2013/9/12م



تفاصيل الزيارةاجلهةم

اأع�ساء الوفد:مركز التأهيل الشامل 29

د/ محمد السهلي، أ/محمد كلننت، أ/سلطان احلارثي
امل�ستقبلون:

مدير مركز التأهيل الشامل بالعاصمة املقدسة
اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات:

• حسن جتاوب إدارة املركز مع فريق املركز.	
• وجود صيدلية في املركز.	
• وجود صالة الستقبال أهالي النزالء.	
• وجود مكان للتشميس.	

ال�سلبيات:

• املبنى قدمي ومتهالك.	
• سوء صيانة املبنى واألدوات الصحية في دورات املياه.	
•  كاميرات املراقبة في املبنى معطلة.	
• العمالة املوجودة في املركز غير متخصصة وغير مدربة للتعامل مع هذه الشريحة 	

من املرضى.
• عدد النزالء أكثر من الطاقة االستيعابية للمبنى.	
• أجهز العالج الطبيعي غير كافية.	
• عدم وجود أخصائي تغذية.	
• عدم وجود برامج تأهيلية وترفيهية.	
• عدم وجود مساحات خضراء في املركز.	

التو�سيات:

• سرعة إعادة تأهيل وصيانة وإصالح ما يلزم إصالحه في املبنى احلالي واملراقبة 	
جتاه  ورسالته  املركز  أهداف  يحقق  مببنى  استبداله  أو  الصيانة،  على  الدورية 

نزالئه.
• املهاجع وصاالت اجللوس 	 كاميرات في  املعطلة ووضع  املراقبة  كاميرات  إصالح 

واملطعم.
• التعاقد مع عمالة متخصصة ومدربة على أساليب التعامل مع النزالء ورعايتهم 	

وعقد دورات وورش عمل لهم أثناء اخلدمة لتطوير مهارتهم.
• توظيف أخصائي تغذية باملركز.	
• إيجاد برامج ترفيهية وتدريبية مناسبة لتأهيل النزالء اجتماعياً ونفسياً وصحياً 	

وتربوياً ومهنياً لالعتماد على أنفسهم.
• واالطمئنان 	 أحوالهم  على  لإلطالع  املهاجع  في  بزيارتهم  النزالء  ألسر  السماح 

عليهم.
متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة  بتاريخ 1434/11/9هـ املوافق 2013/9/15م
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

مركز األمل املنشود التابع جلمعية 30
أم القرى اخليرية

اأع�ساء الوفد:

أ/جنوى احلربي، أ/مها عبد الكرمي 
امل�ستقبلون:

أ/روال املهنا
إدارية في البرنامج التعليمي باملركز 

أ/نهى زمزمي
إدارية في البرنامج التعليمي باملركز 

هدف الزيارة:

• استقبال األطفال 	 املركز عن  وتوقف  للمركز  املعلمات  ترك  الوقوف على أسباب 
ذوي االحتياجات اخلاصة.

• التأكد من تنفيذ حقوق املعاقني في املركز.	
اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

• عدم توفر وسيلة نقل للمعلمات أو بدل نقل لهن.	
• يتعرضن 	 بأنهن  علماً  لهن  بدل ضرر  أو  املركز  ملوظفات  طبي  تأمني  توفر  عدم 

لإلصابات من قبل أطفال املركز.
• عدم جتاوب جمعية أم القرى اخليرية في حتسني رواتب املعلمات بسبب وجود 	

عجز في امليزانية.
• التعاقد مع )12( معلمة غير متخصصة لرعاية أطفال املركز.	
• التوحد ومتالزمة 	 أطفال  االنتظار )400( طفل من  يوجد على الئحة  أنه  اتضح 

داون.
• رسوم اإللتحاق باملركز عالية جداً نظراً ألن املركز يتبع جلمعية خيرية.	
• املبنى مكون من ثالثة أدوار مما يجعل حركة وتنقل األطفال داخل املركز صعبة.	
• جتهيزات املركز ال تلبي احتياجات هذه الشريحة من األطفال.	

التو�سيات:

• ضرورة إعادة املعلمات السابقات أو تعيني معلمات متخصصات للعمل.	
• رفع رواتب املعلمات أسوة مبعلمات املدارس األهلية.	
• استبدال املبنى بآخر يناسب حاجات أطفال التوحد ومتالزمة داون.	
• التي 	 واملستلزمات  واألدوات  باألجهزة  الشريحة  هذه  يناسب  مبا  املبنى   جتهيز 

تساعد على تعليم وتدريب هذه الشريحة.
• ومتالزمة 	 التوحد  أطفال  مشكلة  االجتماعية حلل  الشؤون  وزارة  تدخل  ضرورة 

داون الستيعاب املوجودين في قوائم االنتظار وعددهم )400( طفل.
متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة  بتاريخ 1434/11/10هـ املوافق 2013/9/16م
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اأع�ساء الوفد:إدارة اجلوازات 31

د/ محمد العوفي، أ/خالد الدعجان 
أ/أحمد الزاحم، أ/محمد الرحيلي 

امل�ستقبلون:

العميد/ سعد جمعه
مدير اجلوازات مبنطقة املدينة املنورة

العقيد/ حمزة راجح
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• الزوج 	 كفالة  نقل  في  غير سعودي  من  املتزوجة  السعودية  املواطنة  مناقشة حق 
واألبناء وتعديل املهنة.

• مناقشة ما رصده مكتب اجلمعية حلاالت يرفض فيها الكفيل األول نقل الكفالة.	
• احلديث عن معاناة املرأة الغير سعودية املتوفي زوجها السعودي أو املطلقة من متكينها 	

من حقها في نقل كفالتها على أحد أبنائها السعوديني ممن جتاوز سن 18.
• االطالع على بعض القضايا الواردة للجمعية.	

متت الزيارة يف منطقة املدينةاملنورة  بتاريخ 1434/11/13هـ املوافق 2013/9/9م

مدرسة عمر بن اخلطاب املتوسطة32

طة

اأع�ساء الوفد:

أ/مونس الرويلي، أ/عمر املنديل، أ/خليفة املسعر
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

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

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1434/11/18هـ املوافق 2013/9/24م

اأع�ساء الوفد:مركز شرطة العزيزية 33

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

العقيد/ نصير الشاهر
مدير املركز 

العقيد/ سعود الزبن
مساعد املدير 

عدد من ضباط املركز
اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات:

• أتضح أنه ال يوجد أحد من بني املوقوفني تعدت مدة توقيفه املدة النظامية.	
ال�سلبيات:

• املبنى مستأجر وال يفي باالحتياج الفعلي ومتطلبات العمل باملركز حسب ما رآه 	
أعضاء الفريق ومدير املركز.



97

تفاصيل الزيارةاجلهةم

• الحظ األعضاء تدني مستوى النظافة في غرف التوقيف.	
• األمن 	 لقطاعات  تصرف  التي  املالية  البدالت  جميع  باملركز  للعاملني  يصرف  ال 

األخرى  )حسب إفادة رئيس املركز(  علماً بأنهم يواجهون اجلمهور ويتعاملون مع 
املوقوفني بشكل مستمر.

التو�سيات:

• االستعجال باالنتقال للمبنى احلكومي لهذا املركز.	
• ضرورة توفير عدد كاف من عمال النظافة مع مستلزماتهم وجتهيزاتهم للحفاظ 	

على نظافة غرف التوقيف ودورات املياه بشكل دوري.
• ضرورة حتسني خدمة التغذية من حيث نوعيتها وجودتها )بناء على إفادة وطلب 	

املوقوفني(.
• ضرورة وجود خدمات صحية للموقوفني مبا في ذلك وجود طبيب مناوب لتوفير 	

الرعاية الصحية املناسبة للموقوفني في الوقت املناسب.
• دعم منسوبي املركز مادياً وذلك بصرف البدالت املالية التي تصرف لزمالئهم في 	

قطاعات األمن األخرى.
متت الزيارة يف منطقة اجلوف  بتاريخ 1434/11/20هـ املوافق 2013/9/26م

دار رعاية املسنني بالدمام34
)القسم الرجالي – النسائي(

اأع�ساء الوفد:

د/عبد اجلليل السيف، أ/ جمعة الدوسري، أ/ أحمد الشمري
أ/ فاطمة اخلرداوي، أ/ حامت البعيجي، أ/ نوف السعدون

امل�ستقبلون:

من الق�سم الرجايل:

أ/ خالد املال
مدير الدار

عدد من املوظفني اإلداريني والفنيني
من الق�سم الن�سائي:

أ/ لولوة الزقدي
رئيسة القسم النسائي
د/ رمي العيدروس

طبيبة
عدد من األخصائيات االجتماعيات وأخصائيات العالج الطبيعي، والتغذية، والتمريض

اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• متت مناقشة أوضاع املسنني وكيفية توفير كافة احتياجاتهم.	
• احلديث عن املبنى احلالي للدار من حيث سعته وإمكانياته، وتوضيح أنه مؤقت 	

وسيتم االنتقال إلى املبنى احلديث العام القادم 1435هـ.
• جتول أعضاء الوفد في كافة أقسام الدار، والغرف، والعيادات، كما متت مقابلة 	

املسنني واالستماع إلى آرائهم في اخلدمات املقدمة لهم.
• مت التجول في املطبخ ومت مناقشة طبيعة الوجبات املقدمة لهم والتي تكون عادة 	

حتت إشراف أخصائيي التغذية.
متت الزيارة يف الدمام   بتاريخ 1434/11/24هـ املوافق 2013/9/30م
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مركز التأهيل الشامل » القسم 35
النسائي«

اأع�ساء الوفد:

أ/جنوى احلربي، أ/مها عبد الكرمي 
امل�ستقبلون:

أ/حسن عايض العتيبة، مدير املركز املكلف
 أ/جنوى األمير، مشرفة قسم النساء

أ/نورة البالدي، أخصائية اجتماعية
أ/منى األحمدي، أخصائية اجتماعية

هدف الزيارة:

• في 	 اإلنسان  حقوق  قضايا  جتاه  املركز  في  املعاقني  حقوق  تنفيذ  من  التأكد 
)الصحة،املسكن،املأكل(.

• التأكد من عدم وجود جتاوزات أو انتهاكات حلقوق اإلنسان.	
• االطالع على مدى االهتمام بالنزيالت وأوضاع املركز.	
• التحقق من صالحية املبنى ومدى تطبيق االشتراطات الصحية والبيئية والسالمة.	

اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

• يوجد على الئحة االنتظار )700( حالة من اجلنسني من ذوي االحتياجات اخلاصة 	
من مدينة مكة وضواحيها ينتظرون التحاقهم باملركز.

• قلة الكادر الوظيفي في القسم النسائي.	
• املبنى متهالك وقدمي ودورات املياه ال تتناسب مع ذوي االحتياجات اخلاصة.	
• إغالق صالة العالج الطبيعي منذ )7( أشهر لعدم وجود فنية عالج طبيعي.	
• إغالق املكتبة لعطل في التكييف منذ )4( أشهر.	
• جتهيزات املركز قدمية ومتهالكة. 	
• القماش بسبب شدة إعاقتهن 	 أيديهن بقطع من  توثيق  النزيالت مت  وجود بعض 

العقلية خوفاً عليهن من إيذاء أنفسهن.
• معلمات 	  )4( فيه  يتوفر  حيث  النهارية  الرعاية  قسم  في  الوظيفي  الكادر  قلة 

ومراقبة.
• مبهام 	 ويقمن  معلمات  مبسمى  موظفات  يتواجد  حيث  التوظيف  ازدواجية 

األخصائيات االجتماعيات.
• املطبخ النسائي مغلق بسبب الترميم.	
• قلة عدد عامالت النظافة.	

التو�سيات:

• على 	 املوجودين  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  أعداد  يستوعب  جديد  مبنى  إنشاء 
الئحة االنتظار.

• استبدال قسم الرعاية النهارية مببنى مستقل.	
• زيادة عدد املوظفات باملركز.	
• زيادة عدد عامالت النظافة.	
• سرعة فتح وجتهيز صالة العالج الطبيعي وتوظيف أخصائية عالج طبيعي.	
• سرعة إنهاء أعمال الترميم باملطبخ.	
• ضرورة وضع كاميرات مراقبة داخل املهاجع لضمان سالمة النزيالت.	
• جتديد أدوات وجتهيزات املركز.	
• إصالح التكييف باملكتبة.	
• إيجاد وسائل بديلة أكثر مهنية لسالمة النزيالت الالتي مت ربط أيديهن.	

متت الزيارة يف منطقة مكة املكرمة  بتاريخ 1434/11/24هـ املوافق 2013/9/30م
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مطار األمير محمد بن عبد العزيز 36
الدولي

اأع�ساء الوفد:

أ/خالد الدعجان، أ/ سليمان الوافي، أ/عادل حملي
امل�ستقبلون:

أ/عبدالفتاح عطا
مدير مطار األمير محمد بن عبد العزيز الدولي

هدف الزيارة:

تعزيز وتنمية حقوق اإلنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها من خالل تفعيل آليات 
املتابعة والتقييم ملدى  تطبيق اجلهات احلكومية لألنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق 

بحقوق اإلنسان  التي تكفل حقوق املواطنني واملقيمني. 
وبوابة  املدينة  واجهة منطقة  الدولي ميثل  العزيز  بن عبد  األمير محمد  كون مطار 
الدخول ملدينة الرسول عليه أفضل الصالة و أمت التسليم  وحرصاً على أن تكون هذه 

الواجهة تليق باملنزلة التاريخية واحلضارية لهذه املدينة املباركة.
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• مقابلة املسئولني والرصد والوقوف امليداني على اخلدمات املقدمة للحجاج.	
• االستماع إلى بعض املسافرين لضمان احليادية واملوضوعية.	

ال�سلبيات:

• تعطل شاشات مواعيد الرحالت في الصالة الدولية منذ فترة ومت رصدها عند 	
الساعة 12:20م.

• تأخر وصول حقائب بعض احلجاج. 	
• عربات نقل العفش قليلة واملسئول عنها مكتب الوكالء املوحد. 	
• عدم وجود كراسي انتظار لكبار السن واملرضى أمام كونترات ختم اجلوازات.	
• أثناء اصطفافهم أمام كونتر اجلوازات لغرض 	 عدم وجود موظف يتابع احلجاج 

ملء  بطاقة قدوم اجلوازات  مما يؤدي  إلى تزاحمهم. 
• اللوحات اإلرشادية باللغة العربية فقط في صالة رقم )7(.	
• إرشادية  	 وخريطة  اإلسالمية  وثقافتها  املدينة  تاريخ  توضح  كتيبات  وجود  عدم 

للمواقع األثرية واإلسالمية في املدينة املنورة  يقرأها ويحملها الزوار معهم.
• صالة رقم )7( ال يوجد بها مقاعد كافية لالنتظار وارتفاع أسعار املطاعم املوجودة 	

داخل الصالة.
• ضعف صيانة دورات املياه ورداءة  التكييف في الصالة الدولية رقم )2(.	
• االحتياجات 	 ذوي  أو  السن  كبار  أماكن عربات  تبني  إرشاديه  لوحات  عدم وجود 

اخلاصة.
• ال يوجد سوى ماكينة واحدة فقط خلدمة “أبشر” التابعة للجوازات في املطار مما 	

يؤدي  إلى تزاحم املراجعني.
• نقص الكمامات والقفازات الطبية في قسم وزارة الصحة في الصالة الدولية. 	
• عدم وجود غرفة انتظار ودورة مياه لقائدي سيارات األجرة املرخصني.	
• تصدع األرصفة أمام بوابات املغادرين والقادمني وسوء النظافة.	

متت الزيارة يف منطقة املدينة املنورة  بتاريخ 1434/11/27هـ املوافق 2013/10/3م
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اأع�ساء الوفد:إدارة تنفيذ األحكام احلقوقية37

د/ طارش الشمري، أ/مونس الرويلي، أ/عمر املنديل، أ/خليفة املسعر
امل�ستقبلون:

العميد/ عقال الغامن
مدير اإلدارة بالنيابة

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

الإيجابيات:

• عدم وجود موقوفني تعدت مدة توقيفهم املدة النظامية.	
ال�سلبيات:

• املبنى مستأجر وقدمي.	
• تدني مستوى النظافة في غرف التوقيف.	
• تسليم األطفال في حالة الطالق بني الزوجني يكون في اإلدارة.	

التو�سيات:

• استحداث مبنى حكومي مخصص إلدارة تنفيذ األحكام احلقوقية.	
• أوضاع 	 على  لإلطالع  بالسفارات  املختصني  من  متكررة  زيارات  وجود  ضرورة 

مواطنيهم وحل مشاكلهم.
• ضرورة توفير عدد كاف من عمال النظافة مع مستلزماتهم وجتهيزاتهم للحفاظ 	

على نظافة غرف التوقيف ودورات املياه بشكل دوري.
• توظيف األشخاص حسب الهيكل التنظيمي لإلدارة لوجود عجز باملوظفني على أن 	

يكونوا مؤهلني قانونياً مع وجود أخصائيني اجتماعيني حلاجة اإلدارة لهم.
• ضرورة وجود خدمات صحية للموقوفني مبا في ذلك وجود طبيب مناوب لتوفير 	

الرعاية الصحية املناسبة للموقوفني في الوقت املناسب.
• خاصة 	 قضاياهم  في  بالبت  باالستعجال  باملوقوفني  العالقة  ذات  اجلهات  حث 

احملولة للمحاكم.
• ضرورة أن يكون تسليم األطفال لذويهم تنفيذاً لألحكام الصادرة بهذا الشأن عن 	

طريق جهة مدنية كالشؤون االجتماعية حفاظاً على مشاعرهم.
متت الزيارة يف منطقة اجلوف  بتاريخ 1434/11/27هـ املوافق 2013/10/3م
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اأع�ساء الوفد:دار احلماية االجتماعية38

د/ علي الشعبي، د/ محمد آل مزهر
امل�ستقبلون:

أ/ سعيد الشهراني
مدير عام الشؤون االجتماعية مبنطقة عسير

أ/محمد آل دروم
مندوب هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

أ/عزيزة القحطاني
املشرفة على الدار 

بعض العاملني والعامالت في الدار
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• االطالع على وضع الدار بشكل عام والتأكد من الشكوى املقدمة للجمعية من قبل 	
إحدى النزيالت.

• التأكد من أن وسائل احلماية متوفرة للنزيالت بصفة عامة.	
• شرح أوضاع املركز من قبل مديرة الدار.	

التو�سيات:

• ضرورة زيادة احلراسات األمنية وعمل بوابة تفتيش ملنع دخول املواد اخلطرة.	
• يضمن 	 مبا  االجتماعية  احلماية  مجال  في  للعامالت  ومميزات  حوافز  صرف 

التشجيع واملساواة بني اجلميع.
• عمل دورات تدريبية للعامالت في مجال عملهن بشكل مستمر مما يضمن تطوير 	

قدراتهن وزيادة فعاليتهن في التعامل مع النزيالت.
• العام 	 مدار  على  وفق خطة مستمرة  واجتماعية  دينية  وندوات  عمل محاضرات 

لنزيالت الدار واالستعانة ببعض الداعيات في املنطقة والتعاون في ذلك مع مكتب 
دعوة وتوعية اجلاليات املشرف على مركز الداعيات بعسير.

• جتهيز مكتبة داخل املقر.	
• للتحقيق في 	 عند حدوث أي مشكلة يجب تشكيل جلنة داخلية من 3 أشخاص 

املشكلة وإعداد محضر بذلك والرفع للجهات املعنية عند الضرورة.
• ضرورة توفير طبيب ملعاجلة هذه احلاالت الالزمة وحتويل ما يتطلب منها إلى 	

املستشفى.
• املستشفيات 	 إلى  النزيالت  لنقل  الوزارة  سيارة  أو  اإلسعاف  استخدام  ضرورة 

واحلصول على تقرير طبي يحفظ في ملف النزيلة.
• عمل صندوق شكاوى للجمعية الوطنية  حلقوق اإلنسان في الدار.	

متت الزيارة يف منطقة ع�سري بتاريخ 1434/12/2هـ املوافق 2013/10/7م
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اأع�ساء الوفد:مدينة احلجاج بأبو عجرم39

أ/مونس الرويلي، أ/عمر املنديل، أ/خليفة املسعر
امل�ستقبلون:

أ/صويلح الزارع 
رئيس بلدية أبو عجرم

أ/فالح الشراري 
مدير اخلدمات ببلدية أبو عجرم 

أ/خلف السند 
رئيس مركز إمارة أبو عجرم

أ/فواز اجلعفر 
مساعد مدير عام التعليم مبنطقة اجلوف للشوؤن التعليمية 

أ/زاهي الشمري 
رئيس املجلس البلدي

مجموعة من قادة الكشافة باملخيم الكشفي خلدمة ضيوف الرحمن
اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات:

• مستوى النظافة في مدينة  احلجاج جيد جداً.	
ال�سلبيات:

• املدينة ال يوجد بها خدمات متوينية.	
• ال يوجد مقر للدفاع املدني داخل مدينة احلجاج.	
• ال يوجد أفراد وال سيارات إسعافيه للهالل األحمر داخل املدينة.	
• مكان املدينة ال يتناسب مع طريق قدوم احلجاج.	

التو�سيات:

• بشكل 	 احلجاج  تخدم  لكي  والتموينات  املطاعم  تشمل  بحيث  اخلدمات  تطوير 
أفضل.

• ضرورة وجود مقر للدفاع املدني داخل مدينة احلجاج للقيام بأعمالهم بشكل جيد.	
• ضرورة وجود أفراد من الهالل األحمر وتوفير عدد كافي من سيارات اإلسعاف.	
• يخدم جميع 	 لكي  أفضل وهو طريق حائل  ملكان  مكانها  نقل مدينة احلجاج من 

يسلكه  الذي  الطريق  من  أقصر  ومبسافة  اململكة  خارج  من  القادمني  احلجاج 
احلجاج حاليا بحوالي 300 كيلو متر. 

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1434/12/4هـ املوافق 2013/10/9م
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اأع�ساء الوفد:مركز شرطة قارا40

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

امل�ستقبلون:

املقدم/مساعد الدغمي
مساعد مدير املركز

عدد من ضباط املركز
اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات:

• أتضح أنه ال يوجد أحد من بني املوقوفني تعدت مدة توقيفه املدة النظامية.	
ال�سلبيات:

• املبنى مستأجر وال يفي باالحتياج الفعلي ومتطلبات العمل باملركز حسب ما رآه 	
أعضاء الفريق ومدير املركز.

• الحظ األعضاء تدني مستوى النظافة في غرف التوقيف.	
التو�سيات:

• االستعجال باالنتقال للمبنى احلكومي لهذا املركز.	
• ضرورة توفير عدد من عمال النظافة مع مستلزماتهم وجتهيزاتهم للحفاظ على 	

نظافة غرف التوقيف ودورات املياه بشكل دوري.
• ضرورة وجود خدمات صحية للموقوفني مبا في ذلك وجود طبيب مناوب لتوفير 	

الرعاية الصحية املناسبة للموقوفني في الوقت املناسب.
متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1434/12/19هـ املوافق 2013/10/24م

اأع�ساء الوفد:مستشفى عسير املركزي41

د/ علي الشعبي، د/ منصور القحطاني
أ/محمد القحطاني، أ/محمد بن ظافر 

امل�ستقبلون:

املشرف العام على املستشفى ومعاونيه من الكادرين اإلداري والطبي
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• مناقشة ثالثة ملفات هي: )جلنة العنف األسري في املستشفى، حقوق املرضى، 	
وفرع  املستشفى  بني  التعاون  من  املزيد  إيجاد  بهدف  وذلك   ،) املوظفني  حقوق 

اجلمعية.
متت الزيارة يف منطقة ع�سري بتاريخ 1434/12/24هـ املوافق 2013/10/29م
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اأع�ساء الوفد:مدرسة غرناطة االبتدائية الرائدة42

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

أ/مبروك الشمردل
مدير املدرسة

أ/عبد السالم السعدون
وكيل املدير

أ/عبد العزيز اخلليفة
املسؤول عن النشاط املدرسي

عدد من طالب ومعلمي املدرسة
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

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

متت الزيارة يف منطقة اجلوف بتاريخ 1434/12/25هـ املوافق 2013/10/30م

مستشفى الصحة النفسية43
)القسم الرجالي – القسم 

النسائي(

اأع�ساء الوفد:

د/ حسني الشريف، أ/طالل قستي، أ/ علي أبو شعقة 
أ/ليلى حلواني، أ/هالة املهدلي

امل�ستقبلون:

د/ سهيل خان، مدير عام املستشفى 
اأبرز املالحظات التي ت�سمنتها الزيارة:

الإيجابيات:

• حتسن ملحوظ  في مستوى اخلدمات املقدمة من قبل املستشفى.	
• حسن استقبال مدير املستشفى لوفد اجلمعية وإبداء التعاون معهم وتسهيل مهمتهم.	
• االهتمام بفئة كبار السن من خالل احتفال نظمته املستشفى بخصوص اليوم العاملي 	

للصحة النفسية وتنظيم برنامج لهم بواسطة مركز احلنان إلعادة التأهيل بالعمل.
• تباشر املستشفى على االنتهاء من بناء وحدات جديدة مبستوى جيد ومعدة بشكل 	

حديث ستساعد في النهوض مبستوى اخلدمة، وسوف ينقل لها املرضى قريباً.
• طريقة العمل في العيادات اخلارجية تتم إلكترونياً وبسهولة.	
• عدم وجود تكدس للمراجعني.	
• االجتماعية 	 اخلدمة  إشراف  حتت  احلسن(  )التعامل  اسم  يحمل  برنامج  وجود 

باملستشفى ملساعدة املراجعني وتسهيل وصولهم إلى العيادات اخلارجية ومقابلة 
األطباء وأخذ املواعيد وصرف الدواء.

• اطلع الوفد على اخلطط املستقبلية واملراحل التطويرية للمستشفى والتي بصدد 	
تنفيذها.

ال�سلبيات:

• التكييف 	 لسوء  باإلضافة  مرصفة  غير  واملمرات  ومتهالكة  جداً  قدمية  املباني 
والصيانة العامة.

• البيئة الصحية سيئة من حيث النظافة، والتهوية اجليدة ومساحة الوحدات، مع 	
غياب معايير اجلودة.
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• للمرضى 	 باإلضافة  للشفاء  بعد متاثلهم  استالمهم  ذويهم  يرفض  الذين  املرضى 
املجهولي الهوية حيث يشكال عبئاً على املستشفى في توفير أسرة ملرضى آخرين 

يحتاجون العالج والتنومي.
• غرف العالج بالكهرباء تفتقر لالمكانيات الطبية والسالمة.	
• وجود نقص في السعة السريرية.	
• غرف عزل احلاالت احلادة غير كافية وغير آمنة للمرضى.	
• وحدات التنومي صغيرة املساحة واألسرة متالصقة واليوجد غرف عزل لألمراض 	

املعدية.
• تباعد فترات تقدمي الوجبات الغذائية وتكرارها مع عدم كفاية الوجبات اخلفيفة 	

مكان  وجود  لعدم  السرير  على  يأكلون  املرضى  أن  مالحظة  مع  تتخللها،  التي 
مخصص للطعام أو طاوالت مخصصة لذلك.

• وأجهزة كشف 	 املراقبة  كاميرات  مثل  والسالمة  األمن  املستشفى ألجهزة  افتقاد 
الدخان وإنذار احلريق.

• وجود نقص في الكادر الطبي وكادر التمريض مع عدم وجود مشرفني أمن على 	
أقسام احلاالت احلادة ومبا يناسب مع عدد سكان محافظة جدة.

• تدني مستوى نظافة املطبخ. 	
التو�سيات:

• وسعادة 	 املكرمة،  مكة  منطقة  أمير  امللكي  السمو  صاحب  من  كاًل  مخاطبة  مت 
مدير عام الشؤون الصحية مبنطقة مكة املكرمة، وسعادة مدير مستشفى الصحة 

النفسية بجدة كاًل فيما يخصه.
متت الزيارة يف منطقة جدة بتاريخ 1434/12/24هـ املوافق 2013/10/30م
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معرضاملديرية العامة للشؤون الصحية 1
“ العنف ضد 

املرأة ”

امل�ساركون:

د/ مشهور الوقداني
رئيس فريق احلماية من العنف واإليذاء بصحة الرياض

أ/سعد القحطاني
مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم الصحي

إدارة احلماية االجتماعية بوزارة الشؤون االجتماعية
شرطة منطقة الرياض 

عدد من الهيئات واملؤسسات األخرى ذات العالقة 
بقضايا العنف ضد املرأة

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

أ/سهيلة زين العابدين، أ/جنالء العصيمي
اأبرز املحاور التي ت�سمنها املعر�ص:

• توزيع منشورات وإصدارات اجلمعية.	
• بحقوقه 	 املجتمع  وتوعية  اإلنسان  حقوق  ثقافة  نشر 

ومعرفة اإلجراءات الالزم اتخاذها في حال جتاوزها.
• االستماع لتساؤالت زوار الركن اخلاص باجلمعية.	

عقد املعر�ص يف منطقة الريا�ص بتاريخ 14-1434/1/15هـ  

املوافق 28-2012/11/29م

منتدىالغرفة التجارية الصناعية2
الرياض 
االقتصادي

حلقة نقاش 
عن “الفساد 

اإلداري 
واملالي، الواقع 
واآلثار وسبل 

احلد منه”

امل�ساركون:

حشد كبير من املختصني واملسؤولني احلكوميني ذوي 
العالقة مبوضوع دراسة الفساد اإلداري واملالي، الواقع 

واآلثار وسبل احلد منه وعدد من رجال وسيدات 
األعمال واألكادمييني

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

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

• دراسة الفساد اإلداري واملالي واحلد منه. 	
• تضمنت 	 املوضوعات  من  عدد  دراسة  املنتدى  تناول 

)الفساد املالي واإلداري واحلد منه، مشاكل قطاع البناء 
والتشييد، تنمية دور املنشآت الصغيرة واملتوسطة في 

االقتصاد الوطني، املياه، توطني الوظائف (.
• األخذ بعــــــني االعتبار تبعــــــات املتغيــــــرات االقتصادية 	

على املســــــتوى احمللي واإلقليمي والدولي سعياً لتذليل 
العقبات واملعوقات التي تواجه االقتصاد الوطني.

• أكد املشاركون على ضرورة أن حتاكي دراسة الفساد 	
اإلداري واملالي وسبل احلد منه أرض الواقع وأن تخرج 

تلك الدراسة بنتائج وتوصيات قابلة للتطبيق.
• وتذليل 	 انتشاره  وآليات  الفساد  مواطن  ضرورة حتديد 

العقبات الكفيلة ملكافحته كونه أصبح ينخر في املجتمع.
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• اإلشارة إلى األبعاد األخالقية والدينية لقضية الفساد 	
اهتمام  الدراسة في ظل  التي متثلها  الكبيرة  والقيمة 

حكومة خادم احلرمني الشريفني.
• مظاهره 	 بكل  واملالي  اإلداري  الفساد  ظاهرة  حتليل 

من  السلبية  واالقتصادية  االجتماعية  وآثاره  وأشكاله 
حيث تأثيره على النمو االقتصادي وعلى نقص فرص 

العمل وعلى اإلنفاق احلكومي.
• حتليل األثر السلبي للفساد على األوراق املالية وعلى 	

توازن التنمية بني املدن الكبرى والصغيرة وأثره الكبير 
على ارتفاع األسعار.

• أفضلها 	 ألخذ  واملرئيات  املقترحات  لكافة  االستماع 
إلثراء الدراسة.

عقد املنتدى يف منطقة الريا�ص بتاريخ 1434/1/17هـ 

املوافق 2012/11/30م

مدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز 3
للخدمات اإلنسانية 

معرض-ركن 
تثقيفي

“اليوم العاملي 
لإلعاقة”

امل�ساركون:

وزارة الصحة
جمعية حركية

جمعية نقاء
اجلمعية السودانية

عدد من األركان املتعلقة بالتغذية الصحية واملنظمة من 
قبل إدارة املدينة 

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

أ/اعتماد السنيدي 
اأبرز املحاور التي ت�سمنها املعر�ص:

• توزيع منشورات اجلمعية على ذوي االحتياجات اخلاصة 	
و على األطباء والعاملني واحلضور بشكل عام.

• اإلجابــــــة علــــــى استفســــــارات احلضور املتعلقــــــة بدور 	
اجلمعية وطبيعــــــة عملها واآللية املتبعة في اســــــتقبال 

الشكاوى.
• التزام اجلهات مبا يصدر عن اجلمعية 	 مناقشة مدى 

من تقارير وتوصيات.
• االستفسار من قبل األطباء عن مدى حريتهم في إقامة 	

الشعائر الدينية في اململكة.
• التجاوب الفعال من قبل ذوي االحتياجات اخلاصة مع 	

ركن اجلمعية.
عقد املعر�ص يف منطقة الريا�ص بتاريخ 1434/1/18هـ 

املوافق 2012/12/1م
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ندوة الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد4
“حماية 
النزاهة 
ومكافحة 
الفساد”

امل�ساركون:

أ/محمد الشريف 
رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد

األمير/ تركي بن عبد الله
 رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعفة

د/ صالح آل علي
رئيس هيئة الرقابة والتحقيق

د/ بندر العيبان
رئيس هيئة حقوق اإلنسان

د/عبد الله العبد القادر
نائب رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة

د/جمعان بن رقوش 
نائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

د/صالح الشنيفي
عضو هيئة التدريس بجامعة امللك سعود

أ/ أسامة الربيعة
نائب رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد لقطاع مكافحة الفساد

د/عبدالغفار الدويك
عضو هيئة التدريب بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية

عدد من املسؤولني واملختصني 
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

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

• وحياة 	 العالم  على وضع  الفساد  على خطورة  التأكيد 
الشعوب.

• آثار الفساد االقتصادية واالجتماعية واألمنية السيئة.	
• مفهوم 	 وإشاعة  النزاهة  حماية  بأهمية  الوعي  زيادة 

والتحذير  واملالي  اإلداري  الفساد  ومكافحة  الشفافية 
منه على جميع املستويات.

• تأكيد ســــــعي اململكــــــة في تفعيل شــــــراكتها الدولية من 	
خــــــالل التعاون مع املنظمات الدوليــــــة العاملة في هذا 
املجال والتوقيــــــع على االتفاقيــــــات الدولية واإلقليمية 
واملشــــــاركة في املؤمترات والندوات التي تعقد في هذا 
املجال ملــــــا له من أهميــــــة كبرى في تبــــــادل املعلومات 
واخلبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

• حلماية 	 الوطنية  اإلستراتيجية  على  الضوء  تسليط 
النزاهة ومكافحة الفساد التي أصدرتها اململكة.

• آلية متابعة تنفيذ األوامر والتعليمات املتعلقة 	 توضيح 
بالشأن العام ومصالح املواطنني وااللتزام بها.

• التطرق لبعض من اختصاصات الهيئة الوطنية ملكافحة 	
الفساد والتي منها:
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<   مكافحــــــة الفســــــاد املالي واإلداري بشــــــتى صوره 
ومظاهره وأساليبه.

في  واإلداري  املــالــي  الفساد  أوجــه  عــن  التحري    >
عــقــود املــشــروعــات اإلنــشــائــيــة وعــقــود التشغيل 
والصيانة وغيرها من العقود واملشروعات املتعلقة 
تنفيذ  ومتابعة  املواطنني  ومصالح  العام  بالشأن 
األوامر والتعليمات املتعلقة بالشأن العام ومصالح 

املواطنني وااللتزام بها.
<  تشجيع جهود القطاعني اخلاص والعام على تبني 
خطط وبرامج حلماية النزاهة ومكافحة الفساد.

اجلهات  في  وإجراءاته  العمل  أساليب  متابعة    >
املشمولة باختصاصات الهيئة.

عن  الناجتة  والعائدات  األموال  استرداد  متابعة    >
جرائم الفساد.

<  اقتراح السياسات واألنظمة الالزمة ملنع الفساد 
ومكافحته.

االتفاقية  في  الواردة  االلتزامات  تنفيذ  متابعة    >
الدولية املتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد 

والتي تكون اململكة طرفاً فيها.
<  توفير قنوات اتصال مباشرة مع اجلمهور لتلقي 

بالغاتهم املتعلقة مبمارسات الفساد.
<   نشر الوعي مبفهوم الفساد وبيان آثاره وأخطاره.
<  أهمية تعزيز النزاهة والرقابة الذاتية وثقافة عدم 

التسامح مع الفساد.
<  تشجيع مؤسسات املجتمع املدني ووسائل اإلعالم 

على التعاون واإلسهام في ذلك.
• الذين يتحلون باألمانة والنزاهة 	 آلية اختيار املوظفني 

واحلكمة واحلياد ووسيلتها في ذلك بالتحري عنهم.
• استقبال أسئلة ومداخالت احلضور.	

عقدت الندوة يف منطقة الريا�ص  بتاريخ 1434/1/26هـ 

املوافق 2012/12/10م
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“مراقبة االحتاد العربي السعودي لكرة القدم 5
انتخابات 

رئيس االحتاد 
السعودي لكرة 

القدم”

امل�ساركون:

عدد )62( عضو 
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ عبد اخلالق آل عبد احلي، أ/خالد الفاخري
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها املراقبة:

• املتابعة وإسداء النصائح أثناء عملية االنتخابات.	
• سير 	 عملية  بشأن  ميثلونها  التي  للجهات  تقرير  رفع 

االنتخابات.
عقدت النتخابات  يف منطقة الريا�ص  بتاريخ 

1434/2/6هـ املوافق 2012/12/20م

ندوة اللجنة الثقافية مبحافظة خليص6
“حقوق 

اإلنسان ملاذا؟”

امل�ساركون:

أ/أحمد الصحفي 
رئيس اللجنة الثقافية مبحافظة خليص

أ/خالد الغامني
أمني عام  اللجنة الثقافية مبحافظة خليص

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ حسني الشريف، أ/معتوق الشريف 
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها الندوة:

• إيضاح مراحل نشأة حقوق اإلنسان منذ بدايتها حتى 	
وصولها إلى مكانتها الدولية.

• الدول إلقامة 	 إيضاح دور حقوق اإلنسان في مساندة 
العدل ورفع الظلم.

• أهمية نشر ثقافة حقوق اإلنسان لنشر القيم والتسامح 	
احلقوق  بني  التوازن  حتقيق  أجل  من  الناس  بني 

والواجبات.
• ــــهــــا 	 ــــت ــــعــــريــــف بـــاجلـــمـــعـــيـــة وأهــــــدافــــــهــــــا ورؤي ــــت ال

ورسالتهاواختصاصاتها.
• وحقوق 	 كثقافة  اإلنسان  حقوق  بني  التفريق  أهمية 

اإلنسان كمؤسسات أنشئت ملساعدة الدول في حتقيق 
العدالة االجتماعية.

• استقبال أسئلة ومداخالت احلضور.	
عقدت الندوة يف منطقة جدة بتاريخ 1434/2/21هـ 

املوافق 2013/1/3م
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ندوة  صحيفة املدينة7
“ متثيل املرأة 
في مؤسسات 

املجتمع 
ومشاركتها في 
الشأن العام”

امل�ساركون:

د/عمر اخلولي
عضو هيئة التدريس بكلية احلقوق بجامعة امللك عبدالعزيز 

ومستشار قانوني في هيئة حقوق اإلنسان
د/ نادية باعشن

عميدة كلية األعمال اخلاصة للبنات في جامعة اإلدارة والتكنولوجيا
د/ ماجدة أبو راس

أستاذة مساعدة بجامعة امللك عبدالعزيز وباحثة في وكالة ناسا 
ألبحاث املياه اجلوفية 

أ/فاتن بندقجي
عضوة  مجلس الغرفة التجارية الصناعية ورئيسة جلنة العالقات 
الدولية وعضو مؤسس حلملة بلدي إلشراك املرأة في الشأن العام

أ/فهد الشريف
مدير الندوة

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ حسني الشريف، د/ بهيجة بهاء عزي
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها الندوة:

• مناقشة متثيل املرأة في املجتمع بشكل عام.	
• بحث اهتمام خادم احلرمني الشريفني الكبير بقضايا 	

املرأة، والسماح لها باملشاركة في القضايا العامة التي 
كانت حكراً على الرجال مدة طويلة.

• إلثبات 	 املرأة  تنتظر  التي  التحديات  عن  احلديث 
حضورها وتأكيد مكانتها وجدارتها.

• املعوقات 	 كافة  املرأة وتسهيل  بقدرات  ضرورة اإلميان 
التي تعترض طريقها.

• التمييز بني متثيل املرأة للمجتمع ومتكينها فيه.	
• األصعدة 	 على  وزاري  متثيل  للمرأة  يكون  أن  ضرورة 

املؤسسية في الدولة لتمثيل املرأة وإشراكها مع الرجل.
• التأكيد على ضرورة أن تستثمر املرأة فرصة املشاركة 	

التي أتيحت لها سواء في مجلس الشورى أو االنتخابات 
البلدية.

عقدت الندوة يف منطقة جدة بتاريخ 2/29 

اإىل1434/3/2هـ املوافق12اإىل2013/1/14م
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»معرض- أمانة منطقة اجلوف8
ركن تثقيفي« 

مبهرجان 
الزيتون 
السنوي 
السادس 

امل�ساركون:

األمير/ فهد بن بدر آل سعود
أمير منطقة اجلوف 

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

عدد من منسوبي / أعضاء فرع اجلمعية  
اأبرز املحاور التي ت�سمنها املعر�ص:

• عرض فيديو خاص عن اجلمعية وأهدافها وأنشطتها.	
• توزيع منشورات وإصدارات اجلمعية.	
• االستماع لتساؤالت زوار الركن اخلاص باجلمعية.	

عقد  املعر�ص يف منطقة اجلوف بتاريخ 3-1434/3/17هـ 

املوافق 15-2013/1/29 م

ورشة “عمل جامعة امللك سعود9
األولى 

لإلستراتيجية 
الوطنية للتحول 

إلى مجتمع 
املعرفة”

امل�ساركون:

ممثلي هيئات احلكومية وقطاع األعمال
أكادمييني متخصصني

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ مفلح القحطاني 
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها الور�سة:

• ملشروع 	 العام  باإلطار  املعنية  القطاعات  تعريف 
إستراتيجية التحول ملجتمع املعرفة وخطتها التنفيذية 
وتشمل القطاعات املشاركة بالورش من مختلف مناطق 

اململكة.
• املساعدة في إعداد اخلطة التنفيذية مبا فيها البرامج 	

ملجتمع  التحول  إلستراتيجية  التنفيذية  واملشاريع 
املعرفة واالقتصاد القائم على املعرفة.

• املعنية وقطاعات املجتمع في 	 تفعيل مشاركة اجلهات 
اإلعداد للبرامج التنفيذية للخطة.

•  احلصول على مرئيات املشاركني في البرامج التنفيذية 	
املقترحة.

عقدت الور�سة يف منطقة الريا�ص  بتاريخ 1434/3/15هـ 

املوافق 2013/1/26م
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محاضرةأكادميية نايف لألمن الوطني10
“ برنامج 

تدريبي حول 
حقوق اإلنسان 

في اململكة ”

امل�ساركون:

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ مفلح القحطاني 
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها املحا�سرة:

• ورسالتها 	 ورؤيتها  وأهدافها  باجلمعية  التعريف 
واختصاصاتها.

• التعريف بهيئة حقوق اإلنسان.	
• مفهوم حقوق اإلنسان على املستوى الدولي واحمللي.	
• العهود واالتفاقيات التي انضمت إليها اململكة.	
• حقوق اإلنسان في اململكة ) الواقع واملمارسات (.	

عقدت املحا�سرة يف منطقة الريا�ص  بتاريخ 

1434/3/16هـ املوافق 2013/1/27م

ورشة عملهيئة حقوق اإلنسان11
“أهم أولويات 

اجلمعية 
واحتياجاتها من 
برامج التعاون 

الفني في مجال 
حقوق اإلنسان”

امل�ساركون:

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ صالح اخلثالن 
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها الور�سة:

• ورسالتها 	 ورؤيتها  وأهدافها  باجلمعية  التعريف 
واختصاصاتها.

• حتديد أوجه وموضوعات استفادة اجلهات احلكومية 	
مجال  في  الفني  التعاون  برامج  من  احلكومية  وغير 

حقوق اإلنسان.
• حقوق 	 مجال  في  الفني  للتعاون  تفاهم  مذكرة  توقيع 

األمم  ومفوضية  اإلنسان  حقوق  هيئة  بني  اإلنسان 
مبوجبه  تتولى  اإلنسان  حلقوق  السامية  املتحدة 
خالل  من  التعاون  وبرامج  نشاطات  تنفيذ  املفوضية 
ذات  احلكومية  واجلهات  الهيئة  مع  وبالتنسيق  الهيئة 

العالقة في اململكة.
• اإلنسان 	 حقوق  هيئة  بني  التعاون  مذكرة  أهداف  من 

واملفوضية السامية هي:
<    تعزيز القدرات الوطنية حلماية حقوق اإلنســــــان 
وتطوير وصياغة وتنفيذ النشاطات والبرامج التي 
تهدف إلى نشر ثقافة حقوق اإلنسان في اململكة.
<    إعــــــداد وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية مخصصة 
فــــــي مجــــــاالت حقــــــوق اإلنســــــان داخــــــل اململكة 
وخارجها على أن تشمل برامج للموظفني املكلفني 

بإنفاذ األنظمة.
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<   إعــــــداد أدلة استرشــــــادية للعاملني في القطاعات 
املختلفة تتضمن موجزاً مبســــــطاً لقواعد ومعايير 

حقوق اإلنسان الدولية.
<   تطويــــــر دور القضــــــاء في حماية حقوق اإلنســــــان 
ويشــــــمل ذلك إقامة ندوات حول دور القضاء في 

حماية حقوق اإلنسان.
<   إعــــــداد وعقد ندوات ومؤمتــــــرات ودورات وورش 

عمل متخصصة في مجال حقوق اإلنسان.
<   ترتيــــــب وعقــــــد اجتماعات خلبــــــراء في مجاالت 
حقوق اإلنســــــان مــــــع الهيئــــــة وألجهــــــزة القضاء 
واجلهات املعنية في اململكة للمساهمة في تطوير 
أســــــاليب العمل التي تكفل حماية حقوق اإلنسان 

وتعزيزها.
<   املســــــاعدة في إعداد أدلة إرشادية وتقدمي الدعم 

الفني في هذا املجال.
عقدت الور�سة يف منطقة الريا�ص  بتاريخ 1434/3/16هـ 

املوافق 2013/1/27م

ندوةمديرية شرطة العاصمة املقدسة12
“ مواجهة العنف 

ضد األطفال”

امل�ساركون:

د/ خالد الفعر
مدير إدارة التخطيط والتطوير 

أ/عبد احملسن امليمان
الناطق باسم شرطة العاصمة املقدسة

عدد من ضباط وأفراد األمن العام
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ محمد السهلي، أ/سلطان احلارثي
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها الندوة:

• التعريــــــف باجلمعيــــــة وأهدافهــــــا ورؤيتهــــــا ورســــــالتها 	
واختصاصاتها.

• التعريف بالعنف ضد الطفل ونشأته وكيفية مواجهته 	
واحلد منه.

• العنف ضد األطفال 	 ارتفاع نسب  النظر في مسببات 
في املجتمع وعنف اخلادمات ضد األطفال والعمل على 

إيقاف هذه الظاهرة.
• كيفية استقبال رجال األمن حلاالت العنف في أقسام 	

احللول  وطرق  ضحاياها،  مع  التعامل  وآلية  الشرط، 
العنف  نوعية  بحسب  حدة،  على  حالة  لكل  املناسبة 

وتصنيفه.
• اللفظي، 	 اجلنسي،  )اجلسدي،  العنف  أنواع  بحث 

النفسي واإلهمال (.
• إلى 	 الظاهرة  بهذه  املعنية  اجلهات  استدعاء  اقتراح  

ورش عمل تعالج هذه القضية.
عقدت الندوة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 23-1434/3/24هـ 

املوافق 4-2013/2/5م



115

نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

إدارة الصحة النفسية واالجتماعية بصحة 13
جازان وبالتعاون مع مستشفى امللك فهد 

بجازان

ورشة عمل
“ التعامل 

املهني حلاالت 
العنف 
واإليذاء”

امل�ساركون:

د/ مقبول مغفوري
مساعد املدير العام للطب العالجي

أ/محمد القاسمي 
مدير اخلدمة االجتماعية ومنسق فريق العنف بصحة جازان 

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

أ/غازي رياني، أ/ فواز عسيس
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها الور�سة:

• وعموم 	 جهة  من  االجتماعي  للعمل  املمارسني  توعية 
املجتمع من  جهة أخرى حول ظاهرة العنف األسري.

• مكافحة ظاهرة العنف األسري والتوعية من مخاطرها. 	
• العنف 	 أسباب  تعرض  التي  اجلمعية  منشورات  توزيع 

واإليذاء وتوزيع مطبوعات حملة “غصون الرحمة”.
عقدت الور�سة يف منطقة جازان بتاريخ 23-1434/3/24هـ 

املوافق 4-2013/2/5م

محاضرةإدارة التربية والتعليم مبحافظة القنفذة14
“ غصون 
الرحمة ”

امل�ساركون:

د/ محمد الزاحمي
مدير التربية والتعليم
د/ علي الشيخي

مساعد مدير التربية والتعليم للشؤون املدرسية
أ/شيبة الفقيه

مشرف اإلدارة املدرسية
مجموعة من املشرفني التربويني ومديري املدارس 

واملعلمني والطالب
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ حسني الشريف
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها املحا�سرة:

• إلقاء الضوء على حقوق الطفل والعنف األسري.	
• ضرورة نشر ثقافة رعاية األطفال وحمايتهم .	
• التعرف على أسباب العنف وطرق الوقاية منه.	
• دور إدارة التربية والتعليم في التوعية بحقوق األطفال.	

عــــقــــدت املـــحـــا�ـــســـرة يف مــنــطــقــة مـــكـــة املـــكـــرمـــة بـــتـــاريـــخ 

1434/4/1هـ املوافق 2/11 /2013م
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برنامجمعهد الدراسات الدبلوماسية 15
“ منظمات 

حقوق اإلنسان 
احلكومية وغير 

احلكومية ”

امل�ساركون:

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

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

• قضايا ومسائل حقوق اإلنسان:	
<    مفهــــــوم حقوق اإلنســــــان على املســــــتوى الدولي 

واحمللي.
<    اإلسالم وحقوق اإلنسان.

<    االتفاقيات الدولية املعنية بحقوق اإلنســــــان التي 
انضمت إليها اململكة.

<    األنظمة املعنية بحقوق اإلنسان في اململكة.
<    حقوق اإلنسان األساسية في اململكة.

<    حقوق اإلنسان املدنية.
<    حقوق اإلنسان السياسية في اململكة.

<    حقوق اإلنسان االجتماعية والثقافية في اململكة.
<    حقوق بعض الفئات االجتماعية في اململكة.

• املتحدة 	 األمم  في  اإلنسان  حلقوق  الدولية  اآلليات 
)مجلس حقوق اإلنسان(:

<    هيئات حماية وتعزيز حقوق اإلنسان.
<    اإلجراءات اخلاصة ملجلس حقوق اإلنسان.

• حقوق 	 مجال  في  للمملكة  الوطنية  واجلهود  التقارير 
اإلنسان:

<    االتفاقيات الدولية املعنية بحقوق اإلنســــــان التي 
انضمت إليها اململكة.

• مؤسسات املجتمع املدني في مجاالت حقوق اإلنسان:	
<    التعريــــــف باجلمعيــــــة الوطنية حلقوق اإلنســــــان 

وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.
<    التعريف بهيئة حقوق اإلنســــــان نشأتها وأهدافها 

ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.
عقد الربنامج يف منطقة الريا�ص  بتاريخ 13-1434/4/17هـ 

املوافق 23-2013/2/27م
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»معرض- ركن معرض الكتاب الدولي16
تثقفي«

امل�ساركون:

عدد من اجلهات احلكومية واألهلية
عدد كبير من املسؤولني واملختصني

عدد من ممثلي دور النشر
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

عدد من منسوبي مكتب اجلمعية بالرياض
اأبرز املحاور التي ت�سمنها املعر�ص:

• توزيع منشورات وإصدارات اجلمعية.	
• تقدمي عرض مرئي عن اجلمعية.	
• االستماع لتساؤالت زوار الركن اخلاص باجلمعية.	

بــــتــــاريــــخ 4/23  عـــقـــد املــــعــــر�ــــص يف مــنــطــقــة الــــريــــا�ــــص  

اإىل1434/5/3هـ املوافق 5-2013/3/15م

مستشفى  القوات املسلحة بقاعدة امللك 17
عبدالعزيز اجلوية بالظهران

»معرض- ركن 
تثقفي«

امل�ساركون:

أ/ عبدالله عيضة العتيبي، مدير مستشفى القوات املسلحة
أ/ منتهى السعيد، رئيسة اخلدمات اإلجتماعية

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

عدد من منسوبي فرع اجلمعية بالدمام
اأبرز املحاور التي ت�سمنها املعر�ص:

• توزيع منشورات وإصدارات اجلمعية.	
• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• تقدمي عرض مرئي عن اجلمعية.	
• االستماع لتساؤالت زوار الركن اخلاص باجلمعية.	

عقد املعر�ص  يف الدمام بتاريخ 6-1434/5/7هـ املوافق 

18-2013/3/19م

مركز األميرة اجلوهرة البراهيم للتميز 18
البحثي في األمراض الوراثية 

»معرض- ركن 
تثقفي«

امل�ساركون:

أمانة محافظة جدة
وزارة الشؤون االجتماعية

شركة املجال
ميزان

النخيل املتحدة لإلعالن 
زين لالحتفاالت

مركز العون
مركز أبجد

مجموعة الدعم األسري ألطفال متالزمة داون
جمعية امللك عبد الله لألطفال املعاقني

مركز تنمية الفكر
املنظمون:

مركز األميرة اجلوهرة البراهيم
جامعة امللك عبد العزيز

ode blue شركة
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

أ/ليلى حلواني، أ/عبد الله الوابلي، أ/رمي آل مسعود
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اأبرز املحاور التي ت�سمنها املعر�ص:

• التعريــــــف باجلمعيــــــة وأهدافهــــــا ورؤيتهــــــا ورســــــالتها 	
واختصاصاتها.

• حلملة 	 اإلرشادي  والدليل  والكتيبات  املطويات  توزيع 
غصون الرحمة.

• وذويه 	 للمعاق  والنفسي  االجتماعي  الدعم  تقدمي 
وتعريف مرضى متالزمة داون بحقوقهم في مجتمعهم 

واخلدمات املقدمة لهم.
• التأكيد على تعزيز مكانتهم في املجتمع وحث املؤسسات 	

على تقدمي الدعم املادي واملعنوي وعرض إنتاجياتهم 
وجناحاتهم في مجتمعهم.

عقد املعر�ص يف منطقة جدة بتاريخ 5/9 /1434هـ املوافق 

2013/3/21 م

ملتقى هيئة حقوق اإلنسان19
“التوعوي 

احلقوقي األول 
آلليات التعامل 

مع حاالت 
العنف ”

امل�ساركون:

هيئة حقوق اإلنسان 
إدارة احلماية االجتماعية

جمعية مودة اخليرية
برنامج األمان األسري
إدارة التوجيه واإلرشاد

املديرية العامة ملكافحة املخدرات
مجمع األمل للصحة النفسية

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

أ/اعتماد السنيدي
اأبرز املحاور التي ت�سمنها امللتقى:

• اجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واخاصاصاتها.	
• آلــيــات تــعــامــل املــرشــدة الــطــالبــيــة مــع حـــاالت العنف 	

وتنفيذها.
عقد امللتقى يف منطقة الريا�ص بتاريخ 5/20 /1434هـ 

املوافق 2013/3/31 م
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ندوةإدارة التوجيه واإلرشاد 20
“ تربية بال 

عنف”

امل�ساركون:

أ/حسن الساملي
مدير إدارة التوجيه واإلرشاد بجدة

أ/طالل الصيدالني
مدير الدراسات في شرطة جدة 
أكثر من 500 مرشد طالبي

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ حسني الشريف 
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها الندوة:

• أهمية فتح الشراكات فيما بني األجهزة املعنية لوقف 	
العنف ضد األطفال.

• ضرورة التعاون بني اجلمعية وإدارة التوجيه واإلرشاد 	
آليات  شرح  أجل  من  املكرمة  مكة  منطقة  وشرطة 

التعاون والتبليغ ضد العنف املمارس على األطفال.
• توزيع مجموعة من إصدارات اجلمعية للحد من اإليذاء 	

ضد األطفال.
عقدت الندوة يف منطقة جدة بتاريخ 1434/5/28هـ 

املوافق 2013/4/9م

محاضرةاجلمعية اجلغرافية السعودية 21
“ تدعيم 

قيم النزاهة 
األكادميية”

امل�ساركون:

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ مفلح القحطاني
اأبرز املحاور التي ت�سمنتهااملحا�سرة:

• التعريــــــف باجلمعيــــــة وأهدافهــــــا ورؤيتهــــــا ورســــــالتها 	
واختصاصاتها.

• مناقشة مسؤولية الطالب، ومسؤولية املعلم، ومسؤولية 	
األسرة ومسؤولية املجتمع.

عقدت املحا�سرة يف منطقة الريا�ص بتاريخ 1434/6/6هـ 

املوافق 2013/4/16 م
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جمعية تاروت اخليرية للخدمات 22
االجتماعية

معرض- ركن 
تثقفي “فعالية 
همسات لكال 

الزوجني”

امل�ساركون:

مركز االستشارات األسرية
جلان من اجلمعيات اخليرية

عدد من املستشفيات والعيادات الطبية والنفسية
عدة جهات إجتماعية لتقدمي اخلدمات

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

عدد من منسوبي فرع اجلمعية بالدمام 
الهدف من الفعالية:

• التوعية والتثقيف عن أسس احلياة الزوجية السعيدة وهي 	
اجلنسني،  من  وللمتزوجني  الزواج  على  للمقبلني  موجهة 

حيث حملت الفعالية عنوان )همسات لكال الزوجني(.
اأبرز املحاور التي ت�سمنها املعر�ص:

• توزيع منشورات وإصدارات اجلمعية.	
• تقدمي عرض مرئي عن اجلمعية.	
• االستماع لتساؤالت زوار الركن اخلاص باجلمعية.	
• مناقشة أبرز املشاكل األسرية التي ساهمت في زيادة 	

ظاهرة الطالق في املجتمع واملعوقات التي حتول دون 
حتقيق االستقرار النفسي واالجتماعي بني الزوجني.

عقد املعر�ص يف الدمام  بتاريخ 7-1434/6/14هــــ املوافق 

17-2013/4/24م

ندوةاملديرية العامة ملكافحة املخدرات23
“اإلقليمية 

الثانية ملكافحة 
املخدرات 
وتبادل 

املعلومات” 

امل�ساركون:

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

جامعة امللك سعود
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 26 دولة عربية وأجنبية
5 منظمات دولية 

عدد من اخلبراء املختصني في مكافحة املخدرات من دول العالم
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

أ/ثرياعابد، أ/اعتماد السنيدي
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها الندوة:

• حشــــــد اجلهود الدولية و تبــــــادل املعلومات واخلبرات 	
لالســــــتفادة مــــــن جتارب الدول املشــــــاركة فــــــي ميدان 

مكافحة تهريب املخدرات.
• دعم اجلهود الدولية املبذولة حلماية أرواح الناس من ضرر 	

املخدرات، وذلك بعدما أثبتته قوى املكافحة من متيز وتقدم 
في جتربة اململكة في التصدي لهذا اخلطر اجلسيم.

• مناقشــــــة دور البرامــــــج اإلعالمية فــــــي توعية املجتمع 	
الســــــعودي والتي تتناول مشــــــكلة املخدرات التي تعاني 
منهــــــا دول العالم كافــــــة ملا لها من أخطــــــار بالغة على 

الشعوب واملجتمعات وعلى أمن الدولة واقتصاده.
• األضــــــرار االجتماعيــــــة للمخــــــدرات وارتبــــــاط العنف 	

األسري بتعاطي املخدرات.
• واملدرسة 	 األسرة  فيها  مبا  واملسؤوليات  األدوار  حتديد 

واإلعالم واستعراض دور اململكة في الوقاية من املخدرات.
عــــقــــدت الـــــنـــــدوة يف مـــنـــطـــقـــة الـــــريـــــا�ـــــص  بــــتــــاريــــخ 20-

1434/6/22هـ املوافق 4/30 اإىل 2013/5/2 م
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لقاء برنامج األمان األسري الوطني24
“ اخلبراء 

الوطني اخلامس 
حتت شعار

اإلعالم شريك 
استراتيجي 

في الوقاية من 
العنف األسري”

امل�ساركون:

عدد من اجلهات احلكومية واألهلية املعنية بالعنف 
األسري 

عدد من اإلعالميني واملختصني مبجال العنف األسري 
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ لبنى األنصاري، د/ وفاء طيبة 
أ/خالد الفاخري، أ/ثريا عابد، أ/اعتماد السنيدي

اأبرز املحاور التي ت�سمنها اللقاء:

• بناء جسور التعاون مع كافة اجلهات احلكومية واألهلية 	
املعنية بالعنف األسري.

• األسري 	 العنف  لقضية  اإلعالمية  املعاجلة  مناقشة 
ودور اإلعالم في الوقاية منه.

• أثر اإلعالم على قضية العنف األسري والرؤية اإلعالمية 	
للقضية.

• اإلعالم والعنف األسري بني النظرية والتطبيق.	
• العنف األسري في اإلعالم السعودي.	
• عرض جهود وتطلعات برنامج األمان األسري الوطني 	

في الوقاية من العنف.
• شرح مبسط لرؤية البرنامج والرسالة والقيم وتشكيل 	

واخلدمات  التنظيمي  والهيكل  اإلدارة اجلديد  مجلس 
املقدمة وفقاً لإلستراتيجية اجلديدة للبرنامج.

عقد الــلــقــاء يف منطقة الــريــا�ــص بــتــاريــخ 1434/6/27هــــــ 

املوافق 2013/5/7 م

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 25
الالجئني لدول مجلس التعاون اخلليجي

مؤمتر
“ املمارسات 

اجليدة ملعاجلة 
قضايا انعدام 

اجلنسية”

امل�ساركون:

عدد من اجلهات املختصة من مختلف دول العالم
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ حسني الشريف 
اأبرز املحاور التي ت�سمنها املوؤمتر:

• إلقاء نظرة عامة عن املمارسات اجليدة ملعاجلة قضايا 	
انعدام اجلنسية.

• مناقشة تأثير انعدام اجلنسية وفوائد معاجلتها ومناقشة 	
فرص العمل اجلماعي وجتربة رابطة أمم جنوب شــــــرق 

آسيا.
• عرض مفهوم اجلنسية في الشريعة اإلسالمية واملواثيق 	

اإلقليمية.
• عقد حتاور حول أفضل السبل للوقاية النعدام اجلنسية 	

واستعراض لتجارب دول اخلليج في هذا الشأن و مامت 
اتخاذه حالياً من إجراءات حول الوقاية والعالج ملشكلة 

عدميي اجلنسية.
عقد املوؤمتريف دولة تركيا بتاريخ 4-1434/7/5هـ املوافق 

14-2013/5/15 م
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ملتقىمركز امللك عبد الله الثقافي 26
“السياحي 

املفتوح 
للشباب”

امل�ساركون:

عدد من اللجان الشبابية إلدارة فعالية امللتقى
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

أ/عمر املنديل، أ/مونس الرويلي 
اأبرز املحاور التي ت�سمنها امللتقى:

• املشاركة بركن خاص لفرع اجلمعية باملركز الثقافي.	
• توزيع عــــــدد من البروشــــــورات والنشــــــرات والكتيبات 	

التوعوية على احلضور.
• عرض فيلم وثائقي عن اجلمعية.	
• الرد على استفسارات الزوار.	

عقد امللتقى يف منطقة �سكاكا بتاريخ 7/29 - 

1434/8/11هـ املوافق 7-2013/6/19 م

معرض – ركن منتزه جبل قارا27
تثقيفي

“ مهرجان 
اجلوف حلوة ”

امل�ساركون:

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

أ/عمر املنديل، أ/مونس الرويلي، أ/أحمد الرويلي
اأبرز املحاور التي ت�سمنها املعر�ص:

• املشاركة بركن خاص لفرع اجلمعية باملهرجان.	
• والكتيبات 	 والنشرات  البروشورات  من  عدد  توزيع 

التوعوية على احلضور.
• الرد على استفسارات الزوار.	

عقد املعر�ص يف منطقة اجلوف بتاريخ 13- 8/25 /1434هـ 

املوافق 6/22 اإىل 2013/7/4 م
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نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

أمسية تعريفيةهيئة حقوق اإلنسان28
“ عن هيئة 

حقوق 
اإلنسان”

امل�ساركون:

د/ زيد احلسني
نائب رئيس هيئة حقوق اإلنسان

أ/ عبد الله السهيل
املشرف العام على فرع هيئة حقوق اإلنسان بالدمام

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

أ/ جمعة الدوسري، أ/جعفر الشايب، أ/أحمد 
الشمري، أ/ حامت البعيجي، أ/ فاطمة اخلرداوي، 

أ/ نوف السعدون
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها الأم�سية:

• مت إلقــــــاء نبــــــذة تعريفيــــــة عــــــن هيئة حقوق اإلنســــــان 	
وتأسيسها.

• إيضاح أهداف الهيئة والتي تتمثل في: 	
<  العمل علــــــى حماية حقوق اإلنســــــان وفقاً للنظام 
األساســــــي للحكم، ووفقاً ملعايير حقوق اإلنســــــان 
الدولية في جميع املجاالت مبا ال يخالف الشريعة 

اإلسالمية.
<  تفعيل االتفاقيات الدولية اإلنســــــانية التي انضمت 

إليها اململكة.
<  رفع مستوى الوعي بثقافة حقوق اإلنسان، والتأكد 
مــــــن تنفيذ اجلهــــــات احلكومية املعنيــــــة لألنظمة 

واللوائح.
• حتقيق 	 في  املساهمة  وهي:  الهيئة  رؤية  عن  احلديث 

القانون  وسيادة  واملساواة  والكرامة  واحلرية  العدالة 
وفقاً لتعاليم الشريعة اإلسالمية السمحة التي تدعو إلى 

التسامح وإشاعة األلفة واحملبة والتعاون بني اجلميع.
• التأكيد على أن رسالة الهيئة تتمثل في: تعزيز وحماية حقوق 	

بانتهاكات  املتعلقة  التجاوزات  ومنع  عنها،  والدفاع  اإلنسان 
حقوق اإلنسان، والعمل على احلد منها، وإزالة آثارها.

• حقوق 	 مجلس  فــي  عضو  وهــي  اململكة  أن  تــوضــيــح  
اإلنـــســـان قــد صــادقــت عــلــى مــجــمــوعــة مــن املــواثــيــق 

واالتفاقيات الدولية منها:
< اتفاقية حقوق الطفل 

< اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد املرأة
< اتفاقية منع التعذيب والعقوبات الالإنسانية 

< اتفاقية مناهضة التمييز العنصري



نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

• مت استعراض مهام الهيئة وهي:	
<    التأكــــــد مــــــن تنفيــــــذ اجلهات احلكوميــــــة املعنية 

لألنظمة واللوائح.
<   إبــــــداء الرأي في مشــــــروعات األنظمــــــة املتعلقة 

بحقوق اإلنسان.
<   متابعــــــة اجلهات احلكومية لتطبيق ما يخصها من 

الصكوك الدولية.
<   إبداء الرأي في الصكوك الدولية اخلاصة بحقوق 

اإلنسان.
<   زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن 

من جهة االختصاص. 
<   تلقي الشــــــكاوى املتعلقة بحقوق اإلنسان والتحقق 

من صحتها.
<    وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق اإلنسان.
واملجــــــالت  النشــــــرات  اصــــــدار  علــــــى  املوافقــــــة   >

واملطبوعات بأهداف الهيئة. 
<   إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة. 

<   إعداد التقرير الســــــنوي عن حالة حقوق اإلنسان 
في اململكة. 

<   التعــــــاون مــــــع اجلمعيات واملنظمات واملؤسســــــات 
الوطنيــــــة واإلقليمية والدوليــــــة العاملة في مجال 

حقوق اإلنسان.
<  املوافقــــــة على إقامة الدعاوى والــــــرد عليها فيما 

يتعلق بحقوق اإلنسان.
• مت فتح املجال لألسئلة واإلجابة عليها من قبل الدكتور 	

زيد احلسني.
املوافق  عقدت  الأم�سية يف الدمام بتاريخ 9/21 /1434هـــ 

2013/7/29 م

معرض – ركن صالون تيجن حلالقة األطفال29
تثقيفي

“ مهرجان 
تيجن الرابع 

للتلوين”

امل�ساركون:

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

عدد من منسوبي / أعضاء فرع اجلمعية بالدمام
اأبرز املحاور التي ت�سمنها املعر�ص:

• املشاركة بركن خاص لفرع اجلمعية باملهرجان.	
• وإصدارات 	 والنشرات  البروشورات  من  عدد  توزيع 

اجلمعية والتي منها )حقوق الطفل في اإلسالم، العنف 
التوعوية  والكتيبات  األحداث(،  تشغيل  األطفال،  ضد 

على احلضور.
• الرد على استفسارات الزوار.	

/1434هـــ   12/14-11/13 بتاريخ  الدمام  يف  املعر�ص  عقد 

املوافق 9/19 اإىل 2013/10/19 م



125

نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

ملتقىمدينة األمير سلطان الطبية العسكرية30
 “مناقشة 

قانون احلماية 
من اإليذاء”

امل�ساركون:

أ/ سعود الشمري
عضو مجلس الشورى 

د/ عبداحلميد احلبيب
مدير عام اإلدارة العامة للصحة النفسية واالجتماعية 

د/ مها املنيف
املدير التنفيذي لبرنامج األمان األسري الوطني مبدينة امللك 

عبدالعزيز الطبية للشؤون الصحية في احلرس الوطني
د/ يحي الصمعان 
عضو مجلس الشورى
د/ محمد احلربي

مدير عام اإلدارة العامة للحماية االجتماعية 
د/ ناصر العود 

في  اإلجتماعية  واخلدمة  االجتماع  قسم  في  التدريس  هيئة  عضو 
جامعة اإلمام.

أ/أحمد العلم
رئيس جلنة احلماية بإمارة الرياض

أ/أروى الصيخان
مديرة إدارة قسم الطفولة في الفرع النسوي بهيئة حقوق اإلنسان

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

أ/خالد الفاخري، أ/اعتماد السنيدي
اأبرز املحاور التي ت�سمنها امللتقى:

• التعريف بنظام احلماية من اإليذاء وتطبيقاته.	
• آلية تلقي البالغات والشكاوى.	
• التعامل مع البالغات الكيدية والكاذبة.	
• التنسيق والتكامل بني القطاعات املعنية باإليذاء.	
• اقتراح الالئحة التنفيذية لنظام احلماية من اإليذاء.	
• دور اجلهات احلكومية واألهلية في تنفيذ النظام.	
• املتوقع واملأمول نحو بيئة أسرية أمنة.	

عقد امللتقى يف منطقة الريا�ص بتاريخ 1434/12/2هـ 

املوافق 2013/10/8 م



نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

بحثرابطة العالم اإلسالمي31
“إسهامات 

الدول 
واملنظمات 
اإلسالمية 
في تقرير 

حقوق اإلنسان 
وحمايتها في
مؤمتر مكة 

املكرمة الرابع 
عشر ”

امل�ساركون:

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ صالح الشريدة
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها امل�ساركة:

• حقوق اإلنسان في اإلسالم:	
<   احلقوق واحلريات في اإلسالم.

<   خصائص حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية 
وضماناتها.

<    وثائق النبوة والعصر الراشــــــدي وأســــــبقيتها في 
تقرير حقوق اإلنسان.

<    الشبهات املثارة حول احلقوق في اإلسالم.
• حقوق اإلنسان في املواثيق الدولية:	

<   حقوق اإلنسان عبر التاريخ.
<    فلسفة حقوق اإلنسان في املواثيق الدولية ومرجعيتها.
<   املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان في ميزان اإلسالم.
<    إسهامات الدول واملنظمات اإلسالمية في تقرير 

حقوق اإلنسان وحمايتها.
• حقوق اإلنسان بني النظرية والتطبيق:	

<    االنتقائية في تطبيق حقوق اإلنسان.
<    حقوق اإلنسان واخلصوصية الثقافية والدينية.

<    حقوق اإلنسان في املجتمع املسلم.
<    آليات ترسيخ حقوق اإلنسان.

• الواقع العاملي حلقوق اإلنسان:	
<    واقع األقليات املسلمة.

<    حقوق غير املسلمني في املجتمع املسلم.
<    االنتهاكات املعاصرة حلقوق اإلنسان.

• اإلسالمية 	 واملنظمات  الــدول  إسهامات  بحث  مناقشة 
في تقرير حقوق اإلنسان وحمايتها وتضمن:

<    تطور نشأة املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان.
<    تصنيف املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان.

<    إســــــهامات الدول واملنظمــــــات الدولية في حماية 
وتعزيز مبادئ حقوق اإلنسان.

<    املعايير الدولية لعمل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان.

<    املنظمات الوطنية حلقوق اإلنسان في العالم اإلسالمي.
<    أساليب متويل هذه املنظمات.

<    املصــــــادر القانونية التي تســــــتند عليها املنظمات 
الدولية في عملها.

<    منظمــــــات حقوق اإلنســــــان في اململكــــــة العربية 
السعودية )منوذجاً(:

     أوالً: هيئة حقوق اإلنسان.
     ثانياً: اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان.

بتاريـــــــخ   املكرمـــــــة  مكـــــــة  منطقـــــــة  يف  امل�ســـــــاركة  عقـــــــدت 

5-1434/12/7هـ املوافق 10-2013/10/12 م
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نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

ندوة مؤسسة اليمامة الصحفية32
“مناقشة 
إجراءات 
تطبيق 

العقوبات على 
املخالفني بعد 
انتهاء املهلة 
التصحيحية”

امل�ساركون:

د/ عبدالله أبواثنني
وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل

أ/عبد الله الرشيد 
محلل اقتصادي

أ/فهد اخلليوي 
مدير عام فرع وزارة العمل مبنطقة الرياض

أ/ فراس اإلمام 
مدير برنامج تطوير بوكالة التفتيش بوزارة العمل

أ/فيصل العتيبي 
مدير عام اإلدارة العامة للتفتيش بوزارة العمل

أ/عبدالعزيز آل بريك 
مدير إدارة حماية األجور بوزارة العمل

من صحيفة الرياض:
د/ أحمد اجلميعة، أ/سليمان العصيمي، أ/فيصل 

العبدالكرمي
أ/علي الزهيان، أ/منيف العتيبي، أ/نايف الوعيل،

 أ/راشد السكران
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

أ/خالد الفاخري
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها الندوة:

• الهدف من احلملة التصحيحية.	
• مستوى النظرة االجتماعية لهذه الفئة العمالية.	
• مناقشة دور وزارة العمل مع احلملة التصحيحية.	
• استعراض آلية العمل اجلديدة للحملة التفتيشية املقبلة.	
• احلديث عن األبعاد القانونية للحملة خصوصاً فيما يتعلق 	

باحلد من انتشار اجلرمية.
• خــادم 	 ورؤيـــة  احلملة  لهذه  اإلنسانية  للجوانب  التطرق 

للعمالة  مراعاة  هناك  تكون  أن  في  الشريفني  احلرمني 
مبنحهم فرصة أخيرة لتصحيح أوضاعهم.

• تنظيم آلية سوق العمل مبنع االجتار بالعمالة.	
• مــوقــف  اجلــمــعــيــة الــوطــنــيــة حلــقــوق اإلنـــســـان مــن هــذه 	

احلمالت.
• هناك 	 يكون  ال  لكي  الكفيل  نظام  إلغاء  إلى  بجد  السعي 

استغالل لوضع العامل.
عقدت الندوة يف منطقة الريا�ص بتاريخ 1434/12/19هـ 

املوافق 2013/10/24 م
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ورشة عملوزارة الشؤون االجتماعية33
“مناقشة 

وإعداد مسودة 
الالئحة 
التنفيذية 

النهائية لنظام 
احلد من 
اإليذاء”

امل�ساركون:

د/ عبدالله اليوسف
 وكيل الوزارة للرعاية االجتماعية 

ما يقارب من 100 شخصية من الرجال والنساء منهم 
خبراء وحقوقيني وقانونيني من وزارة الداخلية والعدل 

والتعليم والصحة وهيئة حقوق اإلنسان واجلامعات 
واالدعاء العام وبرنامج األمان األسري ووزارة الشؤون 

االجتماعية
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ مفلح القحطاني، أ/خالد الفاخري
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها الور�سة:

• االجتماعية 	 احلماية  الئحة  حول  مقترحات  و  آراء  طرح 
التنفيذية واملواد التي يجب أن حتتويها هذه الالئحة التي 
حتدد عمل القطاعات من خالل الالئحة التفسيرية لنظام 

احلماية من اإليذاء الذي مت إقراره من املقام السامي.
• مناقشة بعض السلوكيات وقضايا اإليذاء وأنواعها.	
• لهذه 	 واملسببات  واملساجد  اإلعــالم  وسائل  دور  مناقشة 

القضايا من خالل العمل التربوي والنفسي.
• ضرورة إيجاد وسائل معينة للحد من قضايا اإليذاء.	
• مثل 	 جتــاه  واجباتهم  للمشرعني  د  حتــدِّ آليات  استحداث 

هذه القضايا واحلد من العنف األسري والعقوق والعنف 
ضد الغير وقضايا العمالة املنزلية.

عقدت الور�سة يف منطقة الريا�ص بتاريخ 12/23 /1434هـ 

املوافق 2013/10/28 م
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رابعًا: الفعاليات التي نظمتها اجلمعية
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حملة »لي حقوق«1
 مبناسبة

اليوم العاملي حلقوق الطفل 

امل�ساركون:

إدارة التربية والتعليم )بنني - بنات(
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

أ/شرف القرافي، أ/نوف اجلهني، أ/محمد الرحيلي 
 أ/عادل حلمي، أ/عبد الرحمن اجلهني 

اأبرز املحاور التي ت�سمنتها احلملة:

• نشر ثقافة حقوق الطفل بني منسوبي ومنسوبات التعليم والطالب والطالبات.	
• حقوقك، 	 اعــرف  )مجلة  وهي  اجلمعية  بإصدارات  والتعليم  التربية  إدارة  تزويد 

الدليل اإلرشادي حلملة غصون الرحمة، حقوق الطفل في اإلسالم، اتفاقية حقوق 
الطفل(.

• املراكز 	 من  العامة وبعضاً  املواقع  عرض رسالة احلملة على لوحات إعالنية في 
التجارية )شارع سلطانة، مركز الراشد التجاري، مركز النور التجاري(.

املوافـــــــــــــق  6-1434/1/17هــــ  بتاريخ  املنـــــــــــورة  املدينة  احلملة يف  منطقة  عقدت 

19-2012/11/30م

ندوة2
»احلوار حول التسامح وضمان احلقوق«

مبناسبة اليوم العاملي للتسامح

امل�ساركون:

د/عبد الله بصفر
األمني العام للهيئة العاملية لتحفيظ القرآن الكرمي التابعة لرابطة العالم اإلسالمي

د/عدنان الزهراني
محامي باحث في مجال املذاهب والفرق

د/ سميرة الغامدي
رئيسة مجلس حماية األسرة في جدة

د/عبد الله السلمي
رئيس مجلس إدارة نادي جدة األدبي

د/سعود كاتب
متخصص في اإلعالم اجلديد

 د/حسني عايل
عميد كلية التربية في جدة -سابقاً

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ حسني الشريف، د/ عمر حافظ، أ/أحمد مظهر
أ/معتوق الشريف، منسوبي ومنسوبات الفرع 

اأبرز املحاور التي ت�سمنتها الندوة:

• املطالبة بإيجاد مشروع وطني لنشر ثقافة التسامح وسن األنظمة املجرمة لعدم التسامح.	
• واإلعالمية 	 التربوية  واملؤسسات  أهمية مشاركة اجلهات احلكومية  التأكيد على 

والرئاسة العامة لرعاية الشباب في تبني برامج ونشر ثقافة التسامح بني شرائح 
املجتمع املختلفة.

• التوعية بأهمية التسامح.	
• املطالبة بإدراج مادة حقوق اإلنسان في املناهج وتفعيل األنشطة الطالبية لترسيخ 	

ثقافة التسامح.
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• ضرورة تعليم األطفال حقوقهم وواجباتهم وترسيخ مبدأ التسامح من خالل األسرة 	
واملدرسة.

• خطورة عدم التصدي لألهواء التي تدعو إلى عدم التسامح.	
• التأكيد على أن جميع املذاهب تدعو إلى التسامح بغض النظر عن اختالفها.	

عقدت الندوة يف منطقة جدة بتاريخ 1434/1/10هـ املوافق 2012/11/23م

افتتاح مكاتب للجمعية الوطنية حلقوق 3
اإلنسان في سجون املباحث

اأبرز الأهداف:

• متابعة أوضاع السجناء واملوقوفني في السجون وذلك من خالل تلقي مالحظاتهم. 	
• إلى تعزيز مبدأ الشفافية وضمان حفظ 	 املكاتب  تسعى اجلمعية من خالل تلك 

حقوق املوقوفني أو النزالء أو أسرهم أو من يعولون على احلصول على حقوقهم 
املعيشية والصحية والتعليمية وجميع حقوقهم املشروعة التي أقرها القانون دون 
متييز بني مسجون وآخر بسبب قضيته أو فكره أو طبقته االجتماعية أو الثقافية.

• شكاوى 	 تتلقى  بحيث  محايدة،  جهة  اجلمعية  ستكون   املكاتب  تلك  خــالل  مــن 
ومطالبات السجناء وااللتقاء بهم.

• تسهيل عملية اإلشراف املباشر على سجون املباحث واملوقوفني.	
مت الفتتاح يف منطقة الريا�ص, جدة, الدمام, الق�سيم, ع�سري, على فرتات 

خمتلفة بداأت منذ تاريخ 1434/2/1هـ املوافق 2012/12/15م

ندوة 4
»نشر ثقافة حقوق اإلنسان مسؤولية 

مشتركة«

امل�ساركون:

د/غازي املطيري 
أستاذ بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية وأستاذ كرسي األمير نايف بن 

عبدالعزيز لدراسات األمر باملعروف والنهي عن املنكر باملدينة املنورة
د/ صالح الردادي

مدير فرع وزارة الثقافة واإلعالم باملدينة املنورة
د/يوسف حواله

مدير الندوة
أ/سعود احلربي

مشرف تربوي في إدارة التربية والتعليم في املدينة املنورة
د/ عبدالله السراني 

عدد من ممثلي اجلهات اإلعالمية 
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ محمد العوفي، أ/شرف القرافي 
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها الندوة:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• مناقشة موضوع حقوق اإلنسان كمطلب شرعي.	
• دور التربية والتعليم في نشر ثقافة احلقوق.	
• دور اإلعالم في نشر ثقافة حقوق اإلنسان.	
• املشاركة  مبعرض توعوي يحتوي على إصدارات اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 	

من كتيبات حقوقية وتقارير ومجالت توعوية.
عقدت الندوة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1434/5/8هـ املوافق 2013/3/20م
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 مناقشة 5
» قرار تصحيح أوضاع العمالة األجنبية 

في اململكة الواقع واملأمول«

امل�ساركون:

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ مفلح القحطاني، د/ صالح اخلثالن، أ/خالد الفاخري
عدد من منسوبي / أعضاء اجلمعية 

اأبرز املحاور التي ت�سمنها اللقاء:

• استعراض أهداف القرار وهي:	
<    توفير فرص عمل للسعوديني.

<    تصحيح أوضاع  العمالة املخالفة لنظامي العمل واإلقامة.
• املوقف املجتمعي من القرار: 	

<    حســــــب ما مت رصده من قبل اجلمعية فقد كان هناك شــــــريحة كبيرة من 
املواطنني وبعض كتاب الرأي تؤيد هذا القرار وترى أنه سوف يساهم في 
توفير فرص وظيفية للشــــــباب ويقلل من مشاكل وأخطار العمالة األمنية 

واالجتماعية ويساهم في خفض أعداد العمالة في البالد.
<    كما مت رصد أيضاً من قبل اجلمعية وجود شــــــريحة أخرى من املواطنني 
ومنهم بعض املهتمني بالشــــــأن احلقوقي واالقتصادي ترى أنه  ســــــيترتب 
على تنفيذ هــــــذا القرار بدون إعطاء فرصــــــة لتصحيح األوضاع وتعديل 
لبعــــــض األنظمة واللوائــــــح املتعلقة بهذا املوضوع أضرار كبيرة بالنســــــبة 
للمواطنني والعمال وأرباب العمل وخاصة أصحاب املؤسســــــات واملشاريع 
الصغيرة وسيســــــاهم في تنفيذ املشاريع بشــــــكل عام ومشاريع املقاوالت 

واخلدمات بشكل خاص.
• حتديد أنواع العمالة في البالد:	

<    متسللني عبر احلدود من بعض الدول املجاورة  وبالتالي ال يحملون إقامة 
نظامية وليس مصرح لهم بالعمل.

<    عمالة أتت بتأشــــــيرات عمرة أو حج ثــــــم تخلفت عن املغادرة إلى بالدها 
وأصبحت تعمل بطرق غير قانونية وال حتمل إقامة  نظامية.

<    عمالة قدمت بتأشــــــيرة عمل ولديها  إقامة ســــــارية املفعول ولكنها تعمل 
عند غير كفيلها أو تعمل مبهن غير املدونة في إقامتها.

<    املرافقــــــني للمقيمني النظاميني والذين يكــــــون أغلبهم زوجات للمقيمني 
وتكون الزوجة أو الزوج قد حصل على عمل بطريقة غير نظامية.

<    عمالة نظامية تعمل لدى كفالئها وباملهن التي استقدمت من أجلها.
<    عمالــــــة بدون هوية وهم )البدون أو األشــــــخاص الذين ال يحملون أوراق 
ثبوتيــــــة( وأغلبهم ســــــعوديون وال يعرفون غير اململكــــــة وطناً لهم ولكن لم 

يحصلوا على اجلنسية السعودية وال يحملون أوراق ثبوتية.
<    عمالــــــة أتت بطريقــــــة نظامية وحتمل إقامة نظامية ولكن إقامتها منتهية 
الصالحية وال تســــــتطيع أن حتددها نظراً لوجود مشاكل أو دعاوى بينها 

وبني الكفيل أو قد يكون الكفيل نفسه قد بلغ عنها هروب أو تغيب.
<    عمال من اجلالية البرماوية أو بعض اجلاليات األخرى كالفلســــــطينية أو 
حتى الســــــورية مؤخراً والتي تعاني من صعوبات في العودة أوالتواصل مع 
بالدها وعدم حملها في اغلب األحيان حتى جوازات ســــــفر وبقي وضعها 

في البالد غير نظامي.
<    أبناء بعض املواطنات الســــــعوديات املتزوجات من غير ســــــعوديني أو من 
مجهولي هوية وعدم اســــــتفادتهم من التعليمــــــات اخلاصة مبعاجلة أبناء 

السعوديات.
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ايجابيات تطبيق القرار:

• املساهمة في تنظيم سوق العمل وتصحيح أوضاع إقامة بعض العمالة الوافدة مما  	
يساعد على التقليل من املخاطر األمنية واالقتصادية واالجتماعية لهذه العمالة.

• يساعد القرار على توفير فرص وظيفية لطالبي العمل السعوديني.	
• القرار يسمح ملنشآت القطاع  اخلاص املصنفة في النطاق األخضر بنقل كفالة 	

من حتتاج إليه من العمالة التي انتهت إقامتها نظاماً دون موافقة الكفيل السابق.
• ميهد القرار إليجاد البديل الوطني للعمالة الوافدة في بعض املجاالت.	

�سلبيات تطبيق القرار ب�سكل غري متدرج:

• اخلدمات 	 أسعار  لرفع  هذا  البعض  واستغالل  العاملة  األيــدي  أجــور  ارتفاع 
والبضائع بشكل كبير.

• تعثر وتأخر تنفيذ بعض املشاريع وزيادة تكلفة البناء وأجور اخلدمات.	
• رغم أهمية التوجيه السامي مبنح مهلة ثالثة أشهر لتصحيح األوضاع مما يساعد 	

على استمرار وتيرة احلركة االقتصادية والتجارية للمشاريع وعدم تعطلها نتيجة 
نقص العمالة بسبب ترحيلها بشكل مفاجئ إال أن هذه املهلة غير كافية لتصحيح 
وضع العمالة فحجم العمالة املخالفة لنظام العمل واإلقامة كبير وقضاياهم متشعبة 
وهناك بطء  في إجــراءات اجلهات املعنية وعدم فهم لطبيعة بعض القضايا أو 
لبعض أنواع العمالة وعدم استطاعة بعض العاملني في هذه اجلهات إيجاد حلول 

دائمة للقضايا العمالية املتكررة.
• لم يسبق احلملة توعية كافية للعمال وأرباب العمل فمفاجئة هذه اجلهات بتلك 	

التنموية وخاصة املقاوالت والتشييد  احلملة أدى إلى توقف الكثير من املشاريع 
والبناء مما أدى إلى حدوث مشاكل في سوق العمل.

• يعمل 	 ألن بعضهم   إلى ضياع حقوق بعضهم نظراً  أدت  للعمالة  مفاجئة احلملة 
بدون عقد نظامي بسبب مخالفتهم ألنظمة العمل واإلقامة  ألسباب يعود بعضها 
ألرباب عملهم والبعض اآلخر للعمال أنفسهم وبالتالي توقفهم املفاجئ عن العمل 

أدى إلى عدم حصول بعضهم على حقوقه.
• عدم وجود أماكن كافية الحتجاز هذه العمالة املخالفة وعدم جتهيز املوجود منها 	

بالوسائل املناسبة التي حتفظ احلد األدنى من متطلبات حقوق اإلنسان.
• إليها أعاله حيث أن هناك بعض العمالة ال 	 أنــواع العمالة املشار  لم يفرق القرار بني 

ميكن ترحيلها ألسباب مختلفة وبالتالي البد من إيجاد احللول لذلك قبل بدء التنفيذ.
التو�سيات التي ت�سمنها اللقاء:

•  التأكيد على حق اململكة العربية السعودية  في ترحيل أي عامل ال يلتزم بقوانينها 	
بااللتزام  الوافدين  العمال  ومطالبة  مشروع  غير  بشكل  أراضيها  إلى  يدخل  أو 

بقوانني وأنظمة البلد.
•  إصالح موضوع التأشيرات وتوفيرها بحسب احلاجة لطالبيها وباملهن املطلوبة 	

عدد  تتناسب  بحيث  ملنحها  مرنة  آلية  وإيــجــاد  السعودة  مبتطلبات  الــوفــاء  عند 
التأشيرات مع حاجة املنشآت املختلفة للعمالة ملا في ذلك من آثار إيجابية لنجاح 

املشاريع ولتفادي التحايل على نظام العمل واإلقامة.
• يتركوهم 	 ثم  عمالة  يستقدمون  كانوا  الذين  التأشيرات  أصحاب  أن  مالحظة   

للعمل حلسابهم مقابل مبلغ مقطوع يدفع لهم قد حلت محلهم  شركات االستقدام 
املرخص لها مؤخراً وهذا أمر جيد ولكن لوحظ أن هذه الشركات نفسها قد رفعت 
إلى حوالي ثالثة  النظافة  العمالة حتى وصلت تكلفة عامل  تكلفة استقدام هذه 
آالف ريال مما يتوجب دخول اجلهات احلكومية املعنية حلماية الطرف الضعيف 
في العالقة وهو املواطن املستفيد من العمالة مع ضمان ربح معقول لهذه الشركات 
الشركات ساهمت في حماية  أن هذه  إلى  يشير  الشركات  بداية عمل هذه  ألن 
حقوق العامل مع إهمال حلقوق املواطنني املستفيدين وأصحاب املشروعات العامة 

أو اخلاصة.
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•  تشديد مراقبة احلدود ملنع املتسللني من العمالة  وبحث بدائل مناسبة مع دول 	
هذه العمالة من خالل إقامة مشاريع في دولها تستقطبها وتصدر منتجاتها للسوق 

السعودي.
• متديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة وإعطاء فرصة أكبر للقطاعات املختلفة بحيث 	

اإلضرار  يضمن عدم  لها مبا  إستراتيجية  وتضع خطط  للعمالة  تدرس حاجتها 
بالتنمية.

• تطوير إجراءات املؤسسات املعنية باحلجاج واملعتمرين مبا يضمن مساهمتها في 	
إعادة جميع احلجاج واملعتمرين القادمني عن طريقها مع فرض غرامات محددة 
لقاء كل حاج أو معتمر ال يتم إعادته عن طريق هذه املؤسسات إلى وطنه وربط 
اجلهات املختصة بنظام يساعد على التأكد من مغادرة القادمني للحج والعمرة بعد 

انتهاء أداء الفرائض.
• إلى 	 تــؤدي  أن  بالضرورة  ليس  الوافد  العامل  تكلفة  رفع  أن  االعتبار  األخــذ في   

توظيف سعوديني بل قد يترتب عليها رفع تكلفة املعيشة في اململكة في ظل ثبات 
الرواتب وإغالق لبعض املنشآت واملؤسسات الصغيرة والتي تساعد حالياً في سد 

احتياجات بعض األسر وتشغيل حد أدنى من السعوديني.
• يقبل 	 ذات ظــروف ال  أو  نائية  مناطق  العمل في  تقبل  أن هناك عمالة  مالحظة 

بحيث ال  بعناية  احلــاالت  هــذه  مثل  دراســة  يتطلب  فيها مما  بالعمل  السعوديني 
يساهم ذلك في إغالق مثل هذه املؤسسات أو املنشآت كما هو احلال في محطات 

الوقود وإصالح اإلطارات وتغيير الزيوت املوجودة على الطرق السريعة.
• العمالة ووضع جدول زمني محدد يساهم في تسهيل 	 التدرج في تصحيح وضع 

عملية القضاء على ظاهرة العمالة الغير قانونية بشكل تدريجي دون إحداث أي 
فوضى في سوق العمل أو إحلاق الضرر مبنشآت القطاع اخلاص واملواطنني وذلك 

بإتباع آلية محددة تتمثل بالتالي:
<    البدء مبعاجلة أوضاع العمالة املتســــــللة والتي دخلت البالد بشــــــكل غير 
مشــــــروع والعمل على ترحيلها مع مراعاة اجلوانب اإلنسانية واحلقوقية 
عنــــــد الترحيــــــل والوفاء مبعاييــــــر حقوق اإلنســــــان عنــــــد االحتجاز قبل 
الترحيــــــل مــــــع معاجلة أوضاع تلك الشــــــريحة من العمــــــال التي ال ميكن 
ترحيلها ألســــــباب تعود النتمائها الوطني أو يكــــــون لبالدها وضع خاص 

كالفلسطينيني والبرماويني وغيرهم.
<    إعادة النظر في القواعد التي تنظم عمل العمال عند غير كفالئهم بحيث 
يسمح لعمال تلك اجلهات التي يكون من طبيعة عملها تشغيل عمالتها أو 
تأجيرها للغير كما هو األمر بالنسبة ألعمال املقاوالت من الباطن وكذلك 
تلك املؤسسات أو الشركات التي تكون طبيعة عملها موسمي وال تستطيع 
حتمل دفع رواتب عمالتها طيلة شــــــهور السنة وذلك من خالل استحداث 

آليات نظامية تسمح بذلك.
<    االســــــتفادة من العمالة احلالية وتسجيلهم لدى مكاتب العمل وتصنيفهم 
حسب مهنهم وإعطائهم إقامات مؤقتة لفترة محددة يطلب منهم خاللها 
نقــــــل كفالتهــــــم لكل من لديه احلاجة إليهم  بدالً من وضعهم في ســــــجون 
الترحيل وحتمــــــل نفقات إعادتهم وتكاليف ترحيلهــــــم ومن ال يلتزم منهم 

بتصحيح وضعه خالل هذه الفترة يرحل.
<    األخــــــذ باالعتبار أن إبقاء العمالة املدربة ذات الكفاءة تســــــاعد في خلق 
املنافســــــة وزيادة اإلنتــــــاج وخلق الوظائف وهم خيار أفضل من الســــــماح 

باالستقدام من جديد.
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<     يجب تســــــهيل نقل الكفالة أو تغيير رب العمل في الوقت احلالي ووضع 
خطة لتسريع إجراءاتها نظراً حملدودية املدة وكثافة عدد العمالة.

<    مراعاة أوضاع الشركات واملؤسسات التي ارتبطت بعقود لتنفيذ مشاريع 
حكومية أو خاصة مقابل مبالغ محددة مت حســــــاب أجور العمالة خاللها 
بأســــــعار معينة ورفض السماح للعمالة املقيمة بشــــــكل نظامي ومبوافقة 
أربــــــاب عملهم للعمل في هذه املشــــــاريع معهم ســــــيؤدي إلــــــى توقف هذه 

املشاريع أو تعثر تنفيذها.
<    مراقبة أداء شركات االستقدام اجلديدة مبا يضمن توفير العمالة ملختلف 
القطاعات في الوقت املناســــــب وبالسعر املناسب واحلد من ارتفاع تكلفة 

العامل ألن ذلك سيؤدي إلى رفع تكلفة املعيشة في ظل ثبات الرواتب.
<    إلغــــــاء نظــــــام الكفيل وقصر العالقــــــة بني العامل وصاحــــــب العمل على 
عالقة تعاقدية فقط بانتهاء مدتها بحيث يجوز للعامل االنتقال لرب عمل 
آخرأو املغادرة لبالده منعاً للتعســــــف وخللق عمالة غير نظامية في حالة 

االختالف بني الطرفني.
<    إطــــــالق مبــــــادرات جادة خللق وظائف في القطــــــاع اخلاص مدعومة من 
الدولة من خــــــالل حتمل الدولة للتأمني الطبــــــي والتأمينات االجتماعية 
للعاملني السعوديني في هذا القطاع مما يساعد أرباب العمل على حتمل 
تكلفة العامل الســــــعودي ويقلل التكلفة على املواطنني ألن منشآت القطاع 
اخلاص حتمل في الغالب األعم تكلفة األيدي العاملة ســــــعودية أو أجنبية 
علــــــى املواطن أو املســــــتفيد وميكن اســــــتثناء البنوك والشــــــركات الكبيرة 

القادرة على حتمل هذه التكلفة.
<    إعادة النظر في ســــــاعات العمل في القطاع اخلاص والتوســــــع في منح 

التأشيرات املوسمية.
<     األخــــــذ في االعتبار أن رفع تكلفة العامل الوافد ال تتحملها الشــــــركات 
واملؤسســــــات فمن يتحملها فــــــي النهاية هو املواطن العادي املســــــتفيد أو 
الطالب للخدمة والذي بدوره لن يســــــتطيع حتملها بسبب محدودية دخله 

وضعف راتبه مقارنة  مبواطني الدول املجاورة.
<    ضــــــرورة إعــــــادة النظر في التعليمــــــات التي تنظم تعديــــــل املهنة وإيجاد 
آلية تتماشــــــى مع الواقع بحيث ال يضطر أحد إلى التحايل على األنظمة 
الســــــتقدام عمالة بخالف مهنتها احلقيقية لتلبية ما لديه من أعمال كما 
أن احلاجــــــة تدعو إلــــــى وضع قوائم كلية وفرعية للمهن بحيث يســــــتطيع 
العامــــــل أن يعمل في أكثر من مهنة فرعية حتــــــت مظلة املهنة الكلية ألن  
الواقع أثبت أن هناك نســــــبة من العمال يســــــتطيع إجــــــادة أكثر من مهنة 
فرعية وتأديتها ومنع ذلك يضطر املواطن أو صاحب العمل لالستقدام.

عقد اللقاء يف منطقة الريا�ص بتاريخ 1434/6/11هـ املوافق 2013/4/21 م



135

أهم ما بحث نوع الفعالية وعنوانها م

اجتماع6
» جمعية اإلحسان لرعاية اإلنسان«

امل�ساركون:

أ/أسامة با جنيد
مدير اجلمعية

أ/عبد الصمد محمود
عضو مجلس إدارة اجلمعية 

أ/أحمد عزب
عضو مجلس إدارة اجلمعية

أ/مالك بن طالب
عضو مجلس إدارة اجلمعية
أ/ طالل الصيدالني 

مدير شعبة الدراسات بشرطة جدة
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ حسني الشريف، أ/معتوق الشريف، أ/عبد الله الوابلي
اأبرز املحاور التي ت�سمنها الجتماع:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• لالتفاقية 	 وفقاً  احملامني  جلنة  عبر  العدلية  اجلهات  أمــام  املسنني  عن  الترافع 

املبرمة بني اجلانبني.
• وضع إستراتيجية مشتركة ملناصرة قضايا املسنني وتلبية احتياجاتهم ونشر الوعي 	

بأهمية احترام كبار السن.
التو�سيات التي ت�سمنها الجتماع:

• البدء في مشروع مذكرة تفاهم بني اجلمعيتني.	
• حلقوق 	 الوطنية  اجلمعية  بني  بالتعاون  السن  كبار  حقوق  عن  دراســـات  إعــداد 

اإلنسان وجمعية إحسان.
• هجرهم 	 الذين  لآلباء  القانوني  للدعم  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  تقدمي 

أبنائهم بالتنسيق مع جمعية إحسان.
• إصدار كتيب ضمن سلسلة )اعرف حقوقك( يتناول حقوق املسنني.	
• االحتفال باليوم العاملي للمسنني بالتعاون مع جمعية إحسان.	
• نشر الوعي بأهمية احترام كبار السن في املجتمع. 	
• العمل على وضع آلية واضحة إليداع كبار السن في األربطة ودور اإليواء بالتنسيق 	

مع جمعية إحسان.
• التشجيع لدعم األربطة باإلمكانيات التي جتعل منها مكاناً مناسباً لكبار السن.	
• إيجاد قاعدة بيانات عن املسنني في جدة لتسهيل مهمة خدمتهم من قبل جمعية 	

إحسان.
• العمل على عقد ورش عمل مع املؤسسات احلكومية التي ترعى املسنني في اململكة.	
• العمل على تدريب املوظفني في مجال رعاية كبار السن لتوفير بيئة جيدة لصحة 	

ورفاهية املسنني واحترام حقوقهم.
• اجلهات 	 قبل  من  السن  كبار  احتياجات  لتلبية  الــالزمــة  املــرافــق  لتوفير  الــدعــوة 

املختصة.
عقد الجتماع يف منطقة جدة بتاريخ 1434/6/12هـ املوافق 2013/4/23م
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ندوة7
» األسرة حقوق وواجبات «

امل�ساركون:

د/ علي الزهراني
رئيس قسم التربية باجلامعة اإلسالمية

د/ فهد الرفاعي
نائب أمني عام االحتاد العربي للتحكيم الدولي       

د/ أحمد حافظ 
مدير الصحة النفسية 

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ محمد العوفي، أ/شرف القرافي
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها الندوة:

• الثقافة 	 نشر  في  ورسالتها  األسرية  القضايا  جتــاه  ودورهــا  باجلمعية  التعريف 
احلقوقية.

• توضيح حقوق وواجبات أفراد األسرة في اإلسالم.	
• التأكيد على أهمية الوعي باحلقوق القانونية املترتبة على الزواج.	
• املشكالت األسرية الناجتة عن عدم وعي أفراد األسرة بحقوقهم.	

عقدت الندوة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1434/6/18هـ املوافق 

2013/4/28م

حلقة نقاش 8
» رؤى حقوقية حول األسرة « 
مبناسبة اليوم العاملي لألسرة

امل�ساركون:

د/ فتحية القرشي
أستاذ مساعد في جامعة امللك عبد العزيز عضو اجلمعية البحثية للدراسات االجتماعية 

والنفسية
د/  سليمان الزايدي

 نائب مدير مستشفى األمل
د/  مسفر املليص

 رئيس قسم االستشارات النفسية في الغرفة التجارية في جدة
أ/ طالل الصيدالني 

مدير شعبة الدراسات بشرطة جدة
أ/عبد املجيد رضوان 

مدير مؤسسة اخلبير العاملية للمسؤولية االجتماعية، مدير جمعية الشقائق
أ/نسرين أبو طه

باحثة اجتماعية ومسئولة العالقات بالوحدة االجتماعية 
حضور ممثلي  عدد من اجلهات وهي:

جمعية مراكز األحياء
جامعة امللك عبد العزيز 

جمعية اكتفاء 
جمعية حماية األسرة

وزارة الشؤون االجتماعية
هيئة اإلغاثة اإلسالمية

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ حسني الشريف، أ/ليلى حلواني، أ/رمي آل مسعود 
 أ/سارة العمري، أ/اجلوهرة الغامدي
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اأبرز املحاور التي ت�سمنتها حلقة النقا�ص:

• التنشئة األسرية وثقافة حقوق اإلنسان تتمحور حول:	
<    إن التنشــــــئة األسرية على الثقافة احلقوقية  حتقق التكامل والتوازن في 

املجتمع.
<    فــــــي عصــــــر العوملة أصبح االجتاه نحو العمــــــل اجلماعي واحترام حقوق 

األفراد في اجلماعة واملجتمع.
<    اإلشارة ملميزات األسرة املتماسكة  حيث متيل الستخدام ألساليب مالئمة 

ومعتدلة في التربية.
<    دور األسرة في نشر ثقافة حقوق اإلنسان من خالل غرس مبادئ التقبل 

والعدالة واملشاركة وإشاعة قيم التسامح.
• األسرة واألمن الفكري مفادها:	

<    التحوالت املعاصرة لها تأثير ســــــلبي على الفرد داخل األســــــرة خصوصاً 
الطفل.

<    أهمية املتابعة الدائمة والكشف املبكر لصور االنحراف الفكري.
<    مواجهة االنحراف بالتنشئة اإلسالمية الصحيحة واملعتدلة.

<    أهمية األمن كأساس للمجتمع وعلى وجه اخلصوص األمن الفكري.
<    الفكــــــر املتطــــــرف يصعب كشــــــفه حيــــــث ال يكون واضحاً كمــــــا أنه ليس 

مسؤولية اجلهات األمنية فقط.
<    اســــــتهداف الشــــــباب ألنهم عماد املجتمع ومن خالل شــــــبكات التواصل 

االجتماعي.
• اجلوانب النفسية واالجتماعية لشخصية املتطرف فكرياً تتمحور حول:	

<    تعريف التطرف لغوياً واجتماعياً ومفهومه أمنياً وسياسياً.
<    اختالف مفهوم التطرف من مجتمع آلخر بل يختلف داخل املجتمع الواحد.

<    أشكال التطرف في األسرة من تطرف معرفي وجداني وسلوكي.
<    أســــــباب التطرف من أســــــباب بيولوجية ونفســــــية اجتماعية و اجتماعية 

ثقافية ودينية.
<    شخصية املتطرف وشخصية الداعية والتفرقة بينهما.

<    تقدمي توصيات للعالج منها االكتشــــــاف املبكر و دراسة كل حالة وأهمية 
احلوار العالجي.

• العاطفة األسرية تتمحور حول:	
<    جفاء عاطفي في املجتمع السعودي.

<    األسرة السعودية يجب أن تكون مرآة لألسرة في العالم.
<    تطور األسرة يكون باحلب داخلها.

<    )التواصل والعاطفة ( أساس لألسرة الناجحة.
• األسرة وموازين القوة مفادها:	

<    قيمة األسرة في اإلسالم.
<    قوة األسرة في البناء االجتماعي.

<    تربية عملية بقيمة األسرة )التشاور(.
<    بلوغ النزعة الفردية يهدد األسرة.
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• أهمية احلوار األسري تتمحور حول:	
<    مفهوم احلوار وأهميته وأنواعه.

<    شروط وقواعد جناح احلوار األسري.
<    فوائد احلوار مع األبناء وكيفيته.

<    واقع احلوار األسري ومعوقاته واآلثار املترتبة عليه.
<    التوصيات التي تضمنتها حلقة النقاش:

• التأكيد على أهمية األسرة وتأصيل النشأة اإلسالمية لها واحلفاظ على هويتها 	
العربية وأصالتها السعودية.

• احلفاظ على حقوق وواجبات األسرة أساساً الستقرارها ومن ثم استقرار املجتمع.	
• التأكيد على أهمية االحتفال باليوم العاملي لألسرة على مستوى الدولة سواء من 	

خالل اإلعالم بجميع أشكاله والتربية والتعليم العام ومن خالل منابر املساجد.
• انتهاك احلقوق داخل األسرة سبب من أسباب التطرف الفكري ومعاجلته واجب 	

وطني من كافة اجلهات ذات العالقة وليس فقط اجلهات األمنية.
• الزواج هوالنواة األصيلة لتكوين األسرة ويعد احلرص الشديد في االختيار والتوافق 	

أساساً الستقرار األسرة املستقبلية.
• أهمية االستعجال في إصدار مدونة األحوال الشخصية حفاظاً على حقوق األسرة.	
• جتويد ومتكني احلياة األسرية كمشروع وطني تساهم فيه اجلهات ذات العالقة.	
• أهمية احلوار داخل األسرة كأحد ركائز حل اخلالفات األسرية.	
• املطالبة بإنشاء جمعية مدنية متخصصة في شئون األسرة. 	
• الدين 	 أســاس  على  الزوجية  والعالقات  التربية  في  املغلوطة  املفاهيم  تصحيح 

الصحيح وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عقدت حلقة النقا�ص يف منطقة جدة بتاريخ 1434/7/10هـ املوافق 2013/5/19م

لقاء 9
» أسر أطفال التوحد وذوي االختصاص «

امل�ساركون:

د/ محمد العوفي
استشاري أطفال منو سلوكي مبستشفى النساء والوالدة واألطفال في املدينة املنورة 

د/ عاطف قناوي
استشاري طب أطفال ومراهقني

د/ عبدالله السهلي
استشاري أطفال بالصحة النفسية

د/ نايف املرواني
مدير شرطة احلرم واملستشار النفسي واالجتماعي

أ/حمدان الهاللي
تربية خاصة في إدارة التربية والتعليم

أ/عبد الرحمن احلازمي
مشرف توحد بإدارة التربية التعليم

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

أ/شرف القرافي
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اأبرز املحاور التي ت�سمنها اللقاء:

• على 	 واإلجــابــة  وذويــهــم  التوحد  مبــرض  املصابون  يعانيه  ما  إلــى  االنتباه  توجيه 
استفساراتهم من قبل ذوي االختصاص.

• التوحد وتسليط الضوء على احلاجة إلى حتسني حياة األطفال 	 التوعية مبرض 
والبالغني الذين يعانون من هذا املرض من أجل متتعهم بحياة كرمية على أكمل 

وجه.
• مناقشة حق الطفل التوحدي في احلصول على كافة احلقوق واخلدمات بالتساوي 	

مع أقرانه األطفال وإزالة كافة العقبات التي حتول دون متكينه من حقوقه.
التو�سيات التي ت�سمنها اللقاء:

<   إنشاء مركز حكومي مختص لتعليم هذه الفئة من أطفال طيف التوحد.
<   توفير عيادات تشخيصية متخصصة.

<   توفير اخلدمات الصحية الشاملة.
<   إنشاء مراكز مختصة لبيع الغذاء اخلاص بهذه الفئة وبأسعار في متناول 

اجلميع.
<   توفير األندية الرياضية والترفيهية للشــــــباب املصابني بالتوحد فوق سن 

16 سنة وتوفير التدريب املهني للمراهقني من أطفال التوحد.
<   توفيــــــر التوعية والتثقيف األســــــري لبعض اآلباء لعــــــدم تفهمهم حلاالت 

أبنائهم مما ينتج عنه بعض املشكالت األسرية.
<   إيجــــــاد فــــــرص عمل مالئمة ضمن بيئة مالئمة لظــــــروف وطبيعة احتياج 

مرضى التوحد.
عقد اللقاء يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1434/7/20هـ املوافق 2013/5/29م

حملة تثقيفية وتوعوية لنشر الثقافة 10
احلقوقية للطالب والطالبات والكوادر 

املهنية في املدارس

امل�ساركون:

إدارة التربية والتعليم مبنطقة املدينة املنورة واحملافظات التابعة لها 
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

عدد من منسوبي مكتب اجلمعية باملدينة املنورة
أبرز احملاور التي تضمنتها احلملة:

• بثقافة حقوق اإلنسان حيث إن رفع 	 املــدارس واملعلمني/ات  تثقيف الطالب/ات في 
وعي املعلمني بأهداف التربية على حقوق اإلنسان ووجود حوافز إنسانية لديهم توجه 

سلوكهم في الصف ومتثل عاماًل رئيسياً في عملية التربية على حقوق اإلنسان.
• التأكيد على أن األسلوب املناسب لتعليم حقوق اإلنسان هو إشاعة مناخ عام في 	

جميع املؤسسات التعليمية يؤمن باحترام حقوق اإلنسان.
• الطفل 	 فهم  تعزيز  في  كبير  مــردود  لها  واقــع  إلــى  احلقوق وحتويلها  ثقافة  نشر 

مما  ثانياً  واحلرية  بالكرامة  والشعور  عليها  واحلفاظ  واحترامها  أوالً،  حلقوقه 
يدفعه إلى املشاركة بفعالية في تنمية وطنه ورفاهية مجتمعه وحفظ السالم.

• تعريف الطالب/ات بحقوقهم إزاء أنفسهم وإزاء اآلخرين تنمي لديهم اإلحساس 	
بالواجب والشعور باملسؤولية مما مينحهم الرضا عن النفس وامليل إلى التسامح 

واالعتدال في املواقف.
عقدت احلملة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1434/10/18هـ املوافق 2013/8/25م
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ندوة11
» واجبات وحقوق الشباب «

امل�ساركون:

د/ محمد كسناوي
د/ ماهر جمال

كاتب صحفي
د/ عبد الله الشريف

أ/علي الزهراني
مدير مكتب صحيفة املدينة مبكة املكرمة

أ/خالد احلسيني
كاتب صحفي

أ/محمد برناوي
كاتب صحفي

أ/أشرف احلسيني
كاتب صحفي

من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

أ/سليمان الزايدي
اأبرز املحاور التي ت�سمنتها الندوة:

• التركيز على حقوق وواجبات الشباب وضرورة التعجيل بإصدار إستراتيجية الشباب 	
التي يدرسها حالياً مجلس الشورى.

• ضرورة متكني الشباب بالقيام بأدوارهم في إدارة التنمية املستدامة.	
• توزيع مجموعة من مطبوعات اجلمعية.	

عقدت الندوة يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 1434/10/27هـ املوافق 2013/9/2م

اللقاء الدوري ألعضاء اجلمعية12
»حقوق املستهلك«

امل�ساركون:

د/ رشود الشقراوي
نائب رئيس جمعية حماية املستهلك

أ/شباب العتيبي
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ مفلح القحطاني، د/ صالح اخلثالن، د/ عبد الرحمن الهيجان 
د/ إبراهيم السليمان، د/ محسن احلازمي، د/ عبد اخلالق آل عبد احلي 

د/ وفاء طيبة، د/ إبراهيم القعيد، الفريق م/عبد العزيز هنيدي  
أ/ ثريا عابد، أ/خالد الفاخري

اأبرز املحاور التي ت�سمنها اللقاء:

• املقام 	 وجــه  وقــد  السامي  للمقام  رفعت  املستهلك  حلماية  نظام  مسودة  اقــتــراح 
السامي بدراستها.

• مناقشة العديد من املواضيع التي تهم املستهلك.	
• أي 	 من  املستهلك  بحماية  الكفيلة  اآلليات  وضــع  في  العالقة  ذات  اجلهات  دور 

استغالل أو جتاوزات من التجار. 
التو�سيات:

• احلاجة إلى االستعجال في إصدار نظام حماية املستهلك وتبني مشروع اجلمعية 	
في هذا الشأن، واألخذ في االعتبار أن مبدأ العرض والطلب وحرية السوق ال 
املبدأ يتطلب  العمل بهذا  يتناقض معه وجود قانون يحمي حقوق املستهلكني بل 

وجود مثل هذا القانون.
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• إنشاء هيئة مستقلة حلماية املستهلك تكون مرجع لكل ما يختص باملستهلكني في 	
اململكة أو دعم وتقوية وكالة وزارة التجارة حلماية املستهلك وإعطائها الصالحيات 

الالزمة بحيث تصبح هي اجلهة املسؤولة عن أوضاع املستهلكني في اململكة.
• العمل على جمع األنظمة ذات العالقة بحماية املستهلك حالياً وتفعيلها.	
• وضع آلية واضحة ضمن قانون حماية املستهلك لتنظيم  ارتفاعات أسعار اخلدمات 	

واألجور وعلى وجه اخلصوص إيجارات العقارات ملا يسببه ارتفاعها بدون ضوابط 
من أضرار تلحق باملستهلكني ورفع لتكلفة املعيشة في اململكة.

• حماية 	 مــجــال  فــي  بــدورهــا  القيام  مــن  لتمكينها  املستهلك  حماية  جمعية  دعــم 
املستهلكني.

• إلزام احملالت واألسواق بإعالن حقوق املستهلكني في أماكن بارزة  مع وضع أرقام 	
هواتف اجلهات الرقابية.

عقد اللقاء يف منطقة الريا�ص بتاريخ 1434/11/3هـ املوافق 2013/9/9 م

ورشة عمل 13
»احملامون وحقوق اإلنسان«

امل�ساركون:

أ/ خالد الصالح
رئيس جلنة احملامني بالغرفة التجارية بالدمام

عدد من احملامني واحملاميات السعوديني
من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان:

د/ عبداجلليل السيف، أ/أحمد الشمري، أ/حامت البعيجي، أ/بدر اجلعفري
أ/جعفر الشايب، أ/فاطمة اخلرداوي، أ/عالية آل فريد، أ/جمعة الدوسري

اأبرز املحاور التي ت�سمنتها الور�سة:

• التأكيد على دور اجلمعية في دعم قضايا حقوق اإلنسان وأهمية دور احملامني.	
• تعزيز دور احملامني لدعم قضايا حقوق 	 الورشة وهو  إقامة  الغرض من  توضيح 

اإلنسان من خالل اخلدمات القانونية التطوعية التي من املمكن أن يقدموها.
• احلديث عن مناذج من مساهمة سلك احملاماة في دعم قضايا حقوق اإلنسان.	
• التأكيد على ضرورة إيجاد جسر تواصل بني احملامني واجلمعية لتوظيف خبراتهم 	

العملية لدعم من تنقصهم القدرة املالية والعملية في الدفاع عن أنفسهم.
• احلديث عن أهمية دور احملامي في املجتمع عامة وفي مجاالت حقوق اإلنسان 	

خاصة والتي ميكن ذكر منها التالي:
<    املساعدة القانونية املباشرة لألفراد )خدمات املرافعة واملشورة القانونية(.
<    اإلسهام في التطوير واإلصالح التشريعي في مجاالت حقوق اإلنسان.

<    تقدمي اخلدمات القانونية للجمعيات اخليرية والنفع العام.
<    الرصد املنهجي للمخالفات احلقوقية وتقدمي النصح للجهات املختصة.
<    الشــــــراكة التعاونيــــــة مع اجلامعــــــات وكليات األنظمة والشــــــريعة لغرض 

املساهمة في تدريب وتفعيل دور طالبها.
<    التوعية والتثقيف.

اأبرز التو�سيات التي ت�سمنتها الور�سة:

• تعزيز التواصل بني احملامني واجلمعية من خالل لقاءات وندوات.	
• تعزيز التواصل مابني اجلمعية والغرفة التجارية.	
• حتديد نوعية القضايا التي ميكن أن يسهم فيها احملامون.	
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• التعريف بدور اجلمعية وأهدافها كونه غامض بالنسبة لكثير من احملامني.	
• منح جائزة ألكثر محامي متعاون مع اجلمعية كدعم معنوي.	
• وضع قاعدة بيانات للمحامني لسهولة التواصل معهم.	
• مشاركة احملامني في الفعاليات والندوات التي تقدمها اجلمعية.	
• الدوائر 	 في  إجراءاتهم  لتسهيل  اجلمعية  مع  املتعاونني  للمحامني  العضوية  منح 

احلكومية.
• تشكيل جلنة قانونية من قبل احملامني ملوائمة القوانني احمللية مع معايير ومبادئ 	

حقوق اإلنسان.
عقدت الور�سة يف الدمام بتاريخ 1434/11/6هـ املوافق 2013/9/12 م

محاضرة 14
»التعريف بحقوق املعاق في مركز العون 

للمعاقني«

اأع�ساء الوفد:

د/ حسني الشريف، أ/علي أبو شعقة، أ/ليلى حلواني
امل�ستقبلون:

أ/مها اجلفالي
رئيس مجلس اإلدارة ملركز العون

أ/إياد الشرفة
مدير املركز العون
أ/نوف احلربي

مسؤولة العالقات العامة
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها الزيارة:

• التعريف باجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها واختصاصاتها.	
• التعريف بحقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق املعاق بشكل خاص.	
• عرض بعض كتيبات اجلمعية املعنية بحقوق املعاق.	
• عرض الدليل اإلرشادي حلملة “غصون الرحمة”.	
• توضيح كيفية تلقي الشكاوي بالفرع واالهتمام بقضايا السعوديني باخلارج والداخل 	

وتوجيه  إحالة  وكيفية  والسفارات  القنصليات  مع  والتواصل  السعوديني  وغير 
القضايا وتبنيها أو توجيههم إلى اجلهات الرسمية ملساعدتهم حسب االختصاص.

• تسليط الضوء على التقرير السنوي للجمعية واحلث على مدى أهمية اإلحصائيات 	
وتأثيرها على اجلهات الرسمية.

• التعريف عن خدمات مركز العون املقدمة للمعاق والرسوم السنوية وعمر املركز 	
والفئة العمرية املستفيدة من خالل نقاش مفتوح .

• الرد على تساؤالت أعضاء املركز.	
متت املحا�سرة يف منطقة جدة  بتاريخ 1434/11/23هـ املوافق 2013/9/27م
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حملة 15
» اليوم الدولي للمسنني «

امل�ساركون:

عدد من منسوبي مكتب اجلمعية باملدينة املنورة
اأبرز النقاط التي ت�ضمنتها احلملة:

• لفت االنتباه إلى هذه الفئة العمرية.	
• تعزيز حماية حقوقهم  وتوفير الرعاية الكرمية لهم.	
• احمللي 	 املجتمع  أفــراد  تكاتف  أهمية  على  والتأكيد  باملجتمع  دمجهم  على  العمل 

ومؤسساته املختلفة خلدمة هذه الشريحة حتقيقاً ملبدأ املسؤولية االجتماعية جتاه 
كافة فئات املجتمع.

• والرعاية 	 واالجتماعية،  والنفسية  الصحية  املختلفة  احتياجاتهم  تلبية  ضــرورة  
والعناية واالهتمام، و احلرص على احترامهم وتوقيرهم، وهو ما حث عليه ديننا 

اإلسالمي احلنيف، وجرت عليه قيمنا االجتماعية األصيلة.
• تنفيذ شاشات إعالنات متحركة في ثالثة شوارع رئيسية  مبنطقة املدينة املنورة.	

عقدت احلملة يف منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1434/11/25هـ املوافق 2013/10/1م



خام�سًا: مذكرات التفاهم التي وقعتها اجلمعية

مع عدد من اجلهات

ملخص املذكرة اجلهة

مت إبرام مذكرة تفاهم بني كل من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان في اململكة العربية السعودية ممثلة وزارة الشؤون االجتماعية
بلجنة األسرة،ووزارة الشؤون االجتماعية ممثلة بإدارة احلماية االجتماعية  وذلك مبدينة الرياض يوم 

األحد املوافق 1434/7/2هـ املوافق 2013/5/11م.
الهدف من توقيع املذكرة: 

رقم  الوزاري  القرار  املنشأة مبوجب  االجتماعية  الشؤون  وزارة  في  االجتماعية  احلماية  إدارة  باعتبار 
1/10771/ش وتاريخ 1425/3/1هـ اجلهة املختصة بتقدمي احلماية االجتماعية للمرأة أيا كان عمرها 
والطفل دون سن الثامنة عشرة وبعض الفئات املستضعفة من التعرض لإليذاء والعنف األسري بشتى 
املوافقة  املنشأة مبوجب  اإلنسان  الوطنية حلقوق  اجلمعية  إحدى جلان  األسرة  وباعتبار جلنة  أنواعه 
السامية رقم 2/24 وتاريخ 1425/1/18هـ واملعنية بتلقي بالغات العنف األسري ومتابعتها والتأكد من 
توفير احلماية الالزمة للحاالت التي يتطلب وضعها ذلك، فقد اتفقت كاًل من إدارة احلماية االجتماعية 
بوزارة الشؤون االجتماعية والتي تسمى بالطرف األول في هذه املذكرة وجلنة األسرة باجلمعية الوطنية 
حلقوق اإلنسان والتي تسمى بالطرف الثاني في هذه املذكرة توقيع مذكرة تفاهم بينهما فيما يتعلق بآلية 

التعامل بني اجلهتني وتنظيمها.
أوالً: يعتبر التمهيد جزءاً ال يتجزأ من هذه املذكرة.

ثانياً: يعتمد منوذج إلحالة احلاالت بني اجلهتني حسب اختصاص كاًل منهما.
ثالثاً: يلتزم كال الطرفان بالتعاون بينهما وإفادة اجلهة األخرى عما مت بشأن احلاالت احملالة بينهما.

رابعاً: للطرف األول إحالة احلاالت التي تتطلب التدخل والدعم القانوني إلى الطرف الثاني.
خامساً: للطرف الثاني إحالة احلاالت التي تتعرض للعنف األسري إلى الطرف األول.

سادساً: لكال الطرفان االتفاق على تعديل أو إضافة أو إلغاء بنود املذكرة املوقعة بينهما مبلحق يضاف 
إليها ويعتبر مكماًل لها.

سابعاً: يلتزم كال الطرفان بتحديد من ميثلهما لتنفيذ بنود هذه املذكرة وملحقاته.
ثامناً: حترر هذه املذكرة من نسختني تسلم نسخة لكل طرف.

قام بتوقيع االتفاقية من جانب إدارة وحدة احلماية االجتماعية مديرة وحدة احلماية االجتماعية د/
موضي حمدان الزهراني، ومن جانب اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان أمينة جلنة األسرة املستشارة 

القانونية / اعتماد صالح السنيدي.
ملحق باملذكرة املوقعة بني اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان وإدارة احلماية االجتماعية في وزارة الشؤون 

االجتماعية:
للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان إحالة احلاالت التالية إلى إدارة احلماية االجتماعية في وزارة الشؤون 

االجتماعية مبوجب املذكرة املوقعة بينهما:
• حاالت العنف األسري التي تتطلب زيارة ميدانية لدراسة احلالة ومعاجلة وضعها.	
• حاالت العنف األسري التي تتطلب اإليواء املؤقت حلني معاجلة وضمان عدم تعرض احلالة للعنف.	
• حاالت العنف األسري التي تتطلب أخذ التعهدات واتخاذ إجراءات احلماية الالزمة.	
• إلدارة احلماية االجتماعية في وزارة الشؤون االجتماعية إحالة احلاالت التالية إلى اجلمعية الوطنية حلقوق 	

اإلنسان مبوجب املذكرة املوقعة بينهما: 
• احلاالت التي حتتاج للمشورة والدعم القانوني.	
• احلاالت احملرومة من حقها في احلصول على ما يثبت هويتها.	
• احلاالت احملرومة من حقها في التعليم.	
• القضايا الناشئ عنها ضرر على أطراف الدعوى بسبب طول مدتها وكثرة جلساتها دون الفصل فيها.	
• القضايا التي لم يتم الفصل فيها حسب النظام بسبب عدم التزام املدعى عليه بحضور اجللسات.	
• احلاالت التي ال يلتزم فيها احملكوم عليه بتنفيذ مضمون احلكم.	

للتنسيق بني أطراف املذكرة مبا يضمن تنفيذ بنودها 
احلماية  إدارة  ومن  السنيدي،  /اعتماد  القانونية  املستشارة  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  من 

االجتماعية في وزارة الشؤون االجتماعية األخصائية االجتماعية /ثريا التيماني
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مت إبرام مذكرة تفاهم بني كل من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان في اململكة العربية السعودية ممثلة فريق األمم املتحدة القطري 
برئيس اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني وفريق األمم املتحدة القطري ممثلة برئيس مجموعة 
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان الدكتور إبراهيم الزيق، وذلك مبدينة الرياض املوافق1434/11/25 هـ 

املوافق 2013/10/1 م.
متهيد: 

فريق  وهو  القطري”(،  )“الفريق  القطري  املتحدة  األمم  فريق  بني  احلالية  التفاهم  مذكرة  أبرمت 
برنامج  )وهي:  السعودية  العربية  اململكة  داخل  تعمل  املتحدة  لألمم  تابعة  وكاالت  من خمس  يتألف 
ومنظمة   ،UNICEF يونيسف  للطفولة  املتحدة  األمم  ومنظمة   ،UNDP اإلمنائي  املتحدة  األمم 
ومكتب   ،UNHCR الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  واملفوضية   ،WHO العاملية  الصحة 
التابعة لألمم  الفرعية  OHCHR  وجميع األجهزة  السامي حلقوق اإلنسان  املتحدة  مفوض األمم 
املتحدة، منظمة حكومية دولية أنشأتها الدول األعضاء ويقع مقرها في نيويورك )الواليات املتحدة 
األمريكية(، واجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسانNSHR )يشار إليها فيما يلي بـ“اجلمعية الوطنية”(، 
ومقرها الرياض، اململكة العربية السعودية، يشار إلى فريق األمم املتحدة القطري واجلمعية الوطنية 

معاً باسم”الطرفان”.
حيث أن فريق حقوق اإلنسان التابع لفريق األمم املتحدة القطري يعمل من أوجه عديدة مبثابة الذراع 
التشغيلية لفريق األمم املتحدة القطري على املستوى القطري، ويعمل مع الشركاء على تعزيز حقوق 

اإلنسان وتشجيع التنمية املستدامة؛
وحيث أن فريق األمم املتحدة القطري ممثاًل في فريق حقوق اإلنسان التابع له مهتم بتعزيز أنشطته 

في مجال  حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة؛
السعودية  العربية  اململكة  قوانني  الوطنية منظمة منشأة حسب األصول مبوجب  أن اجلمعية  وحيث 

وملتزمة برفع الوعي بحقوق اإلنسان؛
وحيث أن الطرفني يتشاركان رساالت متشابهة ويرغبان في التعاون في املجاالت ذات االهتمام املشترك 

تعزيزاً لفاعلية جهود التنمية؛
فإنه، بناًء على ماسبق، اتفق الطرفان على التعاون على النحو التالي:

املادة األولى: الغرض:
الغرض من مذكرة التفاهم هذه هو توفير إطار للتعاون وتسهيل التعاون بني الطرفني، على أساس غير 

حصري، في املجاالت ذات االهتمام املشترك.
املادة الثانية:مجاالت التعاون:

اتفق الطرفان على التعاون في مجاالت األنشطة التالية:
• تنظيم حلقة عمل من جانب اجلمعية الوطنية والفريق القطري في بيت األمم املتحدة في 	

الربع األخير من عام 2013.
• إقامة برامج وأنشطة توعوية داخل اململكة العربية السعودية تتعلق بحقوق اإلنسان لألشخاص 	

ذوي االحتياجات اخلاصة.
املادة الثالثة:التشاور وتبادل املعلومات:

االهتمام  ذات  املسائل  بشأن  معاً  والتشاور  علماً  كليهما  بإحاطة  دورية  بصورة  الطرفان،  يقوم   3-1
املشترك، والتي من املرجح في رأيهما أن تؤدي إلى التعاون املشترك.

2-3 يتم التشاور وتبادل املعلومات والوثائق مبوجب هذه املادة دون اإلخالل بأي ترتيبات، قد تكون 
الزمة للحفاظ على الطابع السري واملقيد لبعض املعلومات والوثائق  وسوف تبقى هذه الترتيبات سارية 

حتى انتهاء العمل مبذكرة التفاهم هذه وأية اتفاقيات وقعها الطرفان في نطاق هذا التعاون.
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3-3 يقوم الطرفان، على الفترات الزمنية املناسبة لكليهما، بعقد اجتماعات الستعراض التقدم احملرز 
في األنشطة التي يجري االضطالع بتنفيذها في إطار مذكرة التفاهم هذه وللتخطيط لألنشطة املزمع 

تنفيذها في املستقبل.
4-3 يجوز للطرفني دعوة بعضهما البعض إلرسال مراقبني إلى اجتماعات أو مؤمترات تعقد من قبلهما 
أو حتت رعايتهما، والتي رمبا كان، في رأي أي من الطرفني، للطرف اآلخر مصلحة فيها يجب أن 

تخضع الدعوات إلى اإلجراءات املطبقة على مثل هذه االجتماعات أو املؤمترات.
املادة الرابعة:تنفيذ مذكرة التفاهم:

1-4 تنفيذاً لألنشطة الوارد تصور بشأنها في هذه املذكرة، يتعني على الطرفني إبرام اتفاقات تقاسم 
التكاليف وفقاً للوائح األمم املتحدة والقواعد واإلجراءات املعمول بها، والتي يجب أن حتدد التكاليف أو 
املصاريف املتعلقة بالنشاط وكيفية حتمل الطرفني لها ويجب أن تشمل اتفاقات تقاسم التكاليف أيضاً 
نصاً يتضمن على سبيل اإلشارة مذكرة التفاهم، التي تنطبق على اتفاقات تقاسم التكاليف واملشروعات 

/ البرامج املمولة في إطارها.
2-4  يدرك الطرفان أنه سيتم تنفيذ جميع األنشطة على أساس وثائق املشروعات املتفق عليها بني 
الفريق القطري واألطراف املعنية، وفقاً للوائح األمم املتحدة والقواعد والسياسات واإلجراءات املعمول 

بها.
سيتحملها  التي  بالتكاليف  علماً   الوطنية  اجلمعية  إحاطة  القطري  املتحدة  األمم  فريق  على   4-3
الفريق، وفي حالة أن اجلمعية الوطنية من سيتحمل قيمة التكاليف، البد للفريق من إخطار اجلمعية 

مسبقاً وحتديد املبلغ من خالل اتفاق محدد يوضح التكاليف يتم إبرامه مبوجب هذه االتفاقية.
4-4  اليجوز ألي من الطرفني أن يكون وكياًل أو ممثاًل أو شريكاً متضامناً مع الطرف اآلخر وال يجوز 
ألي من الطرفني الدخول في أي تعاقد أو التزام بالنيابة عن الطرف اآلخر، ويجب أن يكون مسؤوالً 
ملا هو منصوص عليه في مذكرة  وحده عن أداء جميع املدفوعات إلى وباسم حسابه اخلاص، وفقاً 

التفاهم هذه ومبوجب اتفاقات تقاسم التكاليف املبرمة مبوجب هذه املذكرة.
5-4  على كل طرف أن يتحمل مسؤولية أفعاله وحاالت التقصير التي حتدث من جانبه، ذات الصلة 

مبذكرة التفاهم هذه وتنفيذها.
املادة اخلامسة: استخدام االسم والشعار:

1-5 اليجوز ألي من الطرفني استخدام اسم الطرف اآلخر أو شعاره، أو عالماته التجارية  أو التي 
به، دون احلصول على موافقة خطية  يتعلق  له،أو أي اختصار  التابعة  الفرعية و/أو  تخص اجلهات 
صريحة ومسبقة من الطرف اآلخر عن كل حالة على حدة  واليجوز بأي حال من األحوال منح تصريح 
باستخدام اسم األمم املتحدة )UN(  )أو أي من املنظمات التابعة لفريق األمم املتحدة القطري ( أو 
شعارها، أو أي اختصار يتعلق بها، ألغراض جتارية، أو استخدامها على نحو يوحي مبصادقة األمم 

املتحدة على خدمات الشريك.
2-5 يقر الشريك بإملامه مُبثُل األمم املتحدة و أهدافها وإدراكه أنه اليجوز أن يرتبط اسمها وشعارها 
بأية قضية سياسية أو طائفية أو أن يستخدمها بأي صورة أخرى على نحو اليتسق مع مكانة األمم 

املتحدة وسمعتها وحياديتها.
3-5 اليوجد في مذكرة التفاهم هذه أي شيء من شأنه منح الشريك احلق في إنشاء ارتباط تشعبي 
إال بتصريح خطي من جانب  االرتباط  إنشاء مثل هذا  اإللكتروني واليجوز  املتحدة  إلى موقع األمم 

األمم املتحدة.
الغاية،  لهذه  وحتقيقاً  االقتضاء  حسب  الشراكة،  بهذه  واإلقرار  االعتراف  على  الطرفان  يتفق   5-4

يتشاور الطرفان مع بعضهما البعض بشأن طريقة هذا االعتراف واإلقرار وشكله.
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املادة السادسة: املدة، اإلنهاء، والتعديل:
1-6 يعتبر التعاون املقترح في إطار مذكرة التفاهم هذه تعاوناً غير حصري، وميتد لفترة مبدئية مدتها 
سنتان من تاريخ النفاذ، على النحو احملدد في املادة الثانية عشرة )أو التي تبدأ في 1أكتوبر /تشرين 
األول 2013 وتنتهي في 30 سبتمبر / أيلول 2015(، ما لم يتم إنهاء العمل باملذكرة في وقت سابق من 
قبل أي من الطرفني مبوجب إشعار خطي يُرسل للطرف اآلخر قبل شهرين من اإلنهاء يجوز للطرفني 

االتفاق على متديد العمل مبذكرة التفاهم هذه خطياً لفترات الحقة مدة كل منها سنتان.
2-6 في حالة إنهاء العمل مبذكرة التفاهم، فإنه يجوز أيضاً إنهاء أي اتفاقات لتقاسم التكاليف أو للتعاون 
في املشروعات، وأية وثائق خاصة باملشروعات أبرمت مبوجب مذكرة التفاهم هذه، وفقاً لألحكام الواردة 
إنهاء  اتخاذ اخلطوات الالزمة لضمان  في هذه االتفاقات وفي مثل هذه احلالة، يتعني على الطرفني 
األنشطة املقامة في إطار مذكرة التفاهم، واتفاقات تقاسم التكاليف، ووثائق املشروع بطريقة سريعة 

ومنظمة.
3-6 اليجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه إال باتفاق خطي متبادل بني الطرفني.

 املادة السابعة: اإلخطارات والعناوين:
يجب أن يكون أي إخطار أو طلب الزم أو مسموح به مبوجب مذكرة التفاهم هذه خطياً، ويعتبر هذا 
بالبريد املسجل بعلم  باليد، أو إرساله  اإلخطار أو الطلب قد مت أو قدم حسب األصول حال تسليمه 
الوصول، أو بالبريد السريع، أو بالتلكس، أو برقياً إلى الطرف املطلوب تسليمه إياه أو إيصاله له على 

العنوان احملدد أدناه أو أي عنوان آخر يخطر به الحقاً.
الرياض   18009 ص.ب   / املتحدة  األمم  مبنى  الزيق   إبراهيم  القطري:   املتحدة  األمم  فريق  عن 

11415الهاتف: 0114881715 / 0114885301 / فاكس: 0114881736
/ ص.ب.1881  احملمدية  القحطاني  بن شفلوت  ربيعان  مفلح  اإلنسان:  الوطنية حلقوق  اجلمعية  عن 

الرياض11321الهاتف: 0112102223 فاكس /0112102201
املادة الثامنة: إقرارات:

بأنها منظمة ذات سمعة طيبة ومنشأة حسب األصول مبوجب  الوطنية حلقوق اإلنسان  تقر اجلمعية 
قوانني اململكة العربية السعودية يجب على اجلمعية الوطنية إخطار فريق األمم املتحدة القطري على 

وجه السرعة بأي حتقيق قانوني أو مراقبة مالية قد تخضع لها من حني آلخر.
املادة التاسعة: تسوية املنازعات:

1-9 يتعني على الطرفني بذل جهود بحسن نية لتسوية أي نزاع أو خالف أو مطالبة تنشأ عن مذكرة 
طريق  عن  الودية  التسوية  هذه  مثل  إجراء  في  الطرفان  رغب  وحيثما  الودية   بالطرق  هذه  التفاهم 
املصاحلة، فيجب أن جتري هذه املصاحلة وفقاً لقواعد املصاحلة اخلاصة بلجنة األمم املتحدة للقانون 

التجاري الدولي  )األونسيترال( السارية آنذاك، أو وفقاً ألي إجراءات أخرى يتفق عليها الطرفان.
2-9 حُتال أي نزاعات أو خالفات أو مطالبات، تنشأ بني الطرفني جراء مذكرة التفاهم هذه، ولم يتم 
تسويتها ودياً وفقاً للفقرة السابقة،  إلى التحكيم مبوجب قواعد التحكيم للجنة األمم املتحدة للقانون 
من شأنها فرض  أي سلطة  التحكيم  هيئة  تُخول   وال  آنذاك  السارية  )األونسيترال(  الدولي  التجاري 
جزاءات تأديبية ويجب أن يلتزم الطرفان بأي قرار حتكيم يصدر نتيجة لهذا التحكيم باعتباره حكماً 

نهائياً على خالفات أو مطالبات أو نزاعات من هذا القبيل.
 املادة العاشرة: االمتيازات واحلصانات:

اليجوز اعتبار أي شيء في مذكرة التفاهم هذه أو يرتبط بها مبثابة تنازل، صريح أو ضمني، عن أي من 
امتيازات وحصانات األمم املتحدة، مبا في ذلك هيئاتها الفرعية والتابعة.



ملخص املذكرة اجلهة

 املادة احلادية عشرة: متفرقات:
تشكل مذكرة التفاهم هذه، وأي اتفاقات للتمويل املشترك ووثائق مشاريع تتصل بها، تفاهماً كاماًل من 
قبل الطرفني بشأن موضوع مذكرة التفاهم هذه، وتعتبر مهيمنة على جميع االتفاقات السابقة املتعلقة 
بنفس املوضوع عدم قيام أي من الطرفني بإنفاذ أحد نصوص مذكرة التفاهم هذه اليشكل تنازالً عن ذلك 
النص أو أي نص آخر من نصوص هذه املذكرة وال ينبغي أن يؤثر عدم صالحية أو عدم قابلية تنفيذ أي 

من نصوص مذكرة التفاهم هذه على صالحية ونفاذية أي من نصوصها األخرى.
املادة الثانية عشرة: بدء النفاذ:

التفاهم على نسخ متطابقة، وتعد كل منها نسخة أصلية ويعد كالهما معداً حسب  توقيع مذكرة  يتم 
األصول ويشكالن وثيقة واحدة كاملة، وتدخل حيز النفاذ والسريان اعتباراً من تاريخ )تاريخ السريان( 

توقيع الطرفني عليها حسب األصول.
وإثباتاً ملا تقدم، وقع أدناه املمثالن املفوضان حسب األصول لكل من الطرفني.

من جانب  اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان رئيس اجلمعية الدكتور /مفلح بن ربيعان القحطاني، ومن 
جانب فريق األمم املتحدة القطري الدكتور / إبراهيم الزيق



149





151

الفصل األول
املخاطبات ال�سادرة و الواردة للجمعية

اأوًل: املخاطبات ال�سادرة و الواردة للمقر الرئي�سي للجمعية يف مدينة الريا�ص:

عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

-10املقام السامي والديوان امللكي ورئاسة مجلس الوزراء واجلهات التابعة لها
20161إمارات املناطق واجلهات التابعة لها
552208وزارة الداخلية واجلهات التابعة لها

8315وزارة العدل واملجلس األعلى للقضاء واجلهات التابعة لها
164وزارة اخلارجية واجلهات التابعة لها

486وزارة العمل واجلهات التابعة لها
33وزارة الدفاع والطيران واجلهات التابعة لها

22وزارة املالية واجلهات التابعة لها
109وزارة املياه والكهرباء واجلهات التابعة لها

12929وزارة الشؤون االجتماعية واجلهات التابعة لها
156وزارة الشؤون البلدية والقروية واجلهات التابعة لها

-2وزارة النقل واجلهات التابعة لها
9231وزارة الصحة واجلهات التابعة لها

9117وزارة التربية والتعليم واجلهات التابعة لها
83وزارة التعليم العالي واجلهات التابعة لها
2412وزارة اخلدمة املدنية واجلهات التابعة لها

-1وزارة الزراعة واجلهات التابعة لها
-1وزارة التجارة والصناعة واجلهات التابعة لها

21وزارة اإلسكان واجلهات التابعة لها
187119هيئة التحقيق واالدعاء العام واجلهات التابعة لها

74مؤسسة النقد العربي السعودي واجلهات التابعة لها
52املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
31املؤسسة العامة للتقاعد واملعاشات

-1معالي وزيرة حقوق اإلنسان باجلمهورية اليمنية
-4الرئاسة العامة لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

-1الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة 
313جهات متفرقة متت مخاطبتها

1529536املجموع



ثانيًا: املخاطبات ال�سادرة و الواردة لفرع اجلمعية يف مدينة جدة:

عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

1411إمارة منطقة مكة املكرمة
31محافظ محافظة جدة 

31 محافظة الليث
11مرور محافظة جدة

-4مكتب العمل مبحافظة جدة 
21معالي مدير جامعة امللك عبد العزيز
31مستشفى امللك فهد مبحافظة جدة 

41فرع وزارة التربية والتعليم بنني مبنطقة مكة املكرمة
41وزارة التربية والتعليم للبنات مبنطقة مكة املكرمة
1613هيئة التحقيق واإلدعاء العام مبنطقة مكة املكرمة

-5شرطة محافظة جدة
-8فضيلة رئيس احملكمة العامة مبحافظة جدة

-5مستشفى امللك فهد مبحافظة جدة
2116مدير الشؤون االجتماعية مبنطقة مكة املكرمة

21الضمان االجتماعي مبنطقة مكة املكرمة
-3معالي أمني محافظة جدة 

-4مدير عام اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة
41هيئة حقوق اإلنسان مبنطقة مكة املكرمة 
21األمني العام لهيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية

-1اإلدارة العامة للهيئات الطبية و امللحقات الصحية
11مدير عام فرع صندوق التنمية العقارية مبكة املكرمة

611مدير إدارة سجن املباحث العامة بسجن ذهبان مبحافظة جدة
11مدير عام فرع وزارة التجارة مبحافظة جدة
-1رئيس هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية بجدة
-5مدير إدارة األحوال املدنية مبحافظة جدة

11مدير عام فرع وزارة اخلارجية مبنطقة مكة املكرمة
-6مدير سجن برميان مبحافظة جدة 

31مدير عام فرع وزارة اخلدمة املدنية مبحافظة جدة
-1مدير الشؤون الصحية مبحافظة جدة

11إمارة منطقة تبوك 
-1مدير عام مكتب املساعدات الطبية لعبد اللطيف جميل

11مدير عام اجلمعية الفيصلية
-1مديرا دارة الوافدين مبحافظة جدة

-1مدير مكتب العمل والعمال مبحافظة جدة
-3فضيلة رئيس احملكمة اجلزئية بجدة

71رئيس جلنة احملامني بالغرفة التجارية الصناعية بجدة
65رئيس جلنة العفو وإصالح ذات البني مبحافظة جدة

-1رئيس الهيئة الطبية العامة بجدة
-1رئيس الهيئة العليا لتسوية اخلالفات العمالية مبحافظة جدة

-4مدير إدارة الوافدين مبحافظة جدة
11رئيس جمعية زمزم للخدمات الطبية

-1مدير مستشفى الصحة النفسية مبحافظة جدة 
11مدير مرور محافظة جدة 

16475املجموع
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ثالثًا: املخاطبات ال�سادرة و الواردة لفرع اجلمعية يف الدمام:

عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

-1إمارة الدمام
44الشؤون الصحية بالدمام

198الشؤون االجتماعية بالدمام
4-التربية والتعليم بالدمام

21مدير جامعة الدمام
-1أمانة محافظة األحساء

52هيئة التحقيق واالدعاء العام
74مديرية شرطة الدمام
103إدارة سجون الدمام

518سجن املباحث العامة بالدمام
-1مرور الدمام

-2جمعية البر بالدمام

5744املجموع 

رابعًا: املخاطبات ال�سادرة و الواردة لفرع اجلمعية يف مدينة جازان:

عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

-1مكتب الضمان االجتماعي مبنطقة جازان
11أمارة منطقة جازان

-1مدير فرع األحوال املدنية مبنطقة جازان
31مدير عام الشؤون الصحية مبنطقة جازان
-6مدير عام التربية والتعليم مبنطقة جازان

-1مدير عام اجلوازات مبنطقة جازان
-1مدير عام السجون مبنطقة جازان

-2مدير عام وزارة النقل واملواصالت بجازان
-1وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون األمنية

-2مدير عام الشؤون االجتماعية مبنطقة جازان
1-هيئة التحقيق واإلدعاء العام مبنطقة جازان
-1مدير عام فرع وزارة املالية مبنطقة جازان

-1مدير عام فرع األحوال املدنية مبحافظة أبي عريش
-1مدير عام مكتب العمل بجازان

-1رئيس بلدية محافظة أبي عريش
-3محافظ محافظة صامطة

-1رئيس محكمة محافظة صامطة



عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

11رئيس كتابة عدل محافظة صامطة
1-جمعية البر اخليرية مبحافظة صامطة

-1رئيس احملكمة العامة مبحافظة العارضة
-1مدير عام البنك العربي السعودي مبحافظة صبيا

-1مدير عام شركة االتصاالت السعودية مبنطقة جازان
-1مدير عام شرطة مدينة جازان

325املجموع 

خام�سًا: املخاطبات ال�سادرة و الواردة لفرع اجلمعية يف مدينة اجلوف:

عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

52إمارة اجلوف
12إمارة تبوك
22إمارة حائل
21إمارة عرعر

-1محافظة القريات
-9فرع وزارة املياه

-8فرع وزارة الشئون اإلسالمية باجلوف
-1فرع وزارة الشئون اإلسالمية بتبوك

-9فرع وزارة املالية
-6فرع وزارة النقل

-8فرع وزارة التجارة
83فرع وزارة العدل باجلوف
1-فرع وزارة العدل بتبوك

-9فرع وزارة الزراعة باجلوف
-9الشئون الصحية باجلوف
41الشئون الصحية بتبوك

113هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
112هيئة اإلدعاء والتحقيق العام باجلوف
51هيئة التحقيق واإلدعاء العام بتبوك

-9اخلدمة املدنية باجلوف
91اجلوازات باجلوف

91إدارة الوافدين باجلوف
-1محكمة تبوك

-9محكمة اجلوف
-8إدارة الدفاع املدني باجلوف

-8صندوق التنمية العقاري باجلوف
-9صندوق التنمية الزراعي باجلوف
-3هيئة الرقابة والتحقيق باجلوف
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عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

-3شرطة القريات
112شرطة اجلوف

-3شرطة دومة اجلندل
101إدارة التربية والتعليم باجلوف

-9بنك التسليف واإلدخار باجلوف
-2محكمة اإلستئناف بتبوك
-11احملكمة اجلزئية باجلوف

-8هيئة الهالل األحمر باجلوف
-10مكتب العمل باجلوف
41مكتب العمل بتبوك
22مكتب العمل بعرعر

-3مكتب العمل بالقريات
-8مركز شرطة اخلالدية
-8مركز شرطة العزيزية

-8مركز شرطة قارا
-8مركز شرطة صوير
-8مركز شرطة زلوم

-8مرور منطقة اجلوف
41قائد املنطقة الشمالية الغربية بتبوك
-10مكتب الضمان اإلجتماعي باجلوف

-9الشؤون اإلجتماعية باجلوف
-3اإلدارة العامة ألمن الطرق باجلوف

-8احلقوق املدنية باجلوف
-1احلقوق املدنية بالقريات
-8مكتب التأمينات باجلوف

-9أمانة منطقة اجلوف
-1أمانة منطقة تبوك

-9احملكمة اإلدارية باجلوف
-9كتابة العدل باجلوف

71هيئة حقوق اإلنسان باجلوف
-12إدارة األحوال املدنية باجلوف
11إدارة األحوال املدنية بالقريات

93سجون منطقة اجلوف
-9دار املالحظة باجلوف

-1بريد اجلوف
-1مركز التأهيل الشامل باجلوف

11محكمة طبرجل
-1اإلتصاالت السعودية باجلوف
11اإلتصاالت السعودية بتبوك

-9الشركة السعودية للكهرباء باجلوف
34الشركات واملؤسسات اخلاصة
-1املوارد البشرية مبنطقة اجلوف



عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

11هيئة سوق املال بالرياض
-1رئيس الهيئة العليا لتسوية اخلالفات املالية بالرياض

-1رئيس املؤسسة العامة للتقاعد باجلوف
-1الرعاية االجتماعية باجلوف

-1شرطة العزيزية بتبوك
-3مدارس
43339املجموع

�ساد�سًا: املخاطبات ال�سادرة و الواردة ملكتب اجلمعية يف مدينة مكة املكرمة:

عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

2417وزارة الداخلية
2725وزارة الصحة

239وزارة التربية والتعليم
2510وزارة العدل

78وزارة الشؤون البلدية والقروية
22وزارة اخلدمة املدنية

33وزارة املالية
21وزارة املياه والكهرباء

11وزارة النقل واملواصالت
53وزارة العمل

4626وزارة الشؤون االجتماعية 
64وزارة التعليم العالي

61وزارة األوقاف واملساجد
33وزارة احلج

5543إمارة منطقة مكة املكرمة
-1إمارة منطقة الباحة
2012محافظة الطائف

33محافظة جدة
44إدارة األحوال املدنية

21إدارة تنفيذ األحكام احلقوقية
31اإلدارة العامة للسجون بالعاصمة املقدسة

43السجن العام مبكة املكرمة
1511هيئة التحقيق واالدعاء العام

3912جهات متفرقة أخرى 
326203املجموع
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�سابعًا: املخاطبات ال�سادرة و الواردة ملكتب اجلمعية يف منطقة املدينة املنورة:

عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

2122إمارة منطقة املدينة املنورة
41فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف مبنطقة املدينة املنورة

-1فرع وزارة العدل مبنطقة املدينة املنورة 
-6فرع وزارة العمل مبنطقة املدينة املنورة 

3521شرطة منطقة املدينة املنورة 
111                                إدارة السجون مبنطقة املدينة املنورة 

-1جلنة رعاية السجناء واملعسرين واملفرج عنهم مبنطقة املدينة املنورة 
11إدارة املرور مبنطقة املدينة املنورة 

13إدارة التحريات والبحث اجلنائي مبنطقة املدينة املنورة 
-1املباحث اإلدارية مبنطقة املدينة املنورة 

11إدارة الدوريات األمنية مبنطقة املدينة املنورة 
-1الدفاع املدني مبنطقة املدينة املنورة 

12إدارة تنفيذ األحكام احلقوقية مبنطقة املدينة املنورة 
63هيئة التحقيق واإلدعاء العام مبنطقة املدينة املنورة 

-1دائرة التحقيق واإلدعاء العام مبحافظة العال 
41دائرة التحقيق واإلدعاء العام مبحافظة بدر 
-1هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة املدينة املنورة 
12دائرة التحقيق واإلدعاء العام مبحافظة ينبع 

32أمانة املدينة املنورة 
-1إدارة مكافحة املخدرات مبنطقة املدينة املنورة 
21إدارة مكافحة التسول مبنطقة املدينة املنورة 

105إدارة جوازات منطقة املدينة املنورة 
42إدارة الوافدين شعبة التنفيذ جوازات مبنطقة املدينة املنورة 

-1هيئة الهالل األحمر السعودي 
1-ديوان اخلدمة املدنية مبنطقة املدينة املنورة 

21مكتب الضمان االجتماعي مبنطقة املدينة املنورة 
158إدارة الشؤون االجتماعية مبنطقة املدينة املنورة 

-1إدارة التوجيه االجتماعي 
-4مكتب اإلشراف االجتماعي مبنطقة املدينة املنورة 

75إدارة األحوال املدنية مبنطقة املدينة املنورة 
1210إدارة التربية والتعليم مبنطقة املدينة املنورة 

21إدارة التربية والتعليم مبحافظة العال 
21إدارة التربية والتعليم مبحافظة ينبع 

-1إدارة التربية والتعليم مبحافظة احلناكية 
-1إدارة التربية والتعليم مبحافظ خيبر 



عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

-1إدارة التربية والتعليم مبحافظة املهد 
-1إدارة التربية والتعليم مبنطقة تبوك 

41اجلامعة اإلسالمية 
31جامعة طيبة 

-1الكلية التقنية منطقة املدينة املنورة 
1-مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة 

51دار املالحظة االجتماعية مبنطقة املدينة املنورة 
1010الشؤون الصحية مبنطقة املدينة املنورة  

-1الهيئة الطبية العامة مبنطقة املدينة املنورة 
22مستشفى امللك فهد مبنطقة املدينة املنورة 

46مستشفى النساء والوالدة واألطفال مبنطقة املدينة املنورة 
1-مستشفى أحد منطقة املدينة املنورة 

-1مستشفى األنصار مبنطقة املدينة املنورة 
87مستشفى الصحة النفسية مبنطقة املدينة املنورة 

1-مستشفى خيبر العام مبحافظة خيبر 
12مركز األمير سلطان بن عبد العزيز لألطفال املعوقني 

1-شرطة محافظة احلناكية 
1-شرطة محافظة ينبع 
2-شرطة محافظة خيبر
1-شرطة محافظة العال

-1هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر مبنطقة املدينة املنورة 
33إدارة الطرق والنقل مبنطقة املدينة املنورة 

11املؤسسة العامة للتقاعد مبنطقة املدينة املنورة 
-1فرع وزارة التجارة والصناعة مبنطقة املدينة املنورة

11فرع وزارة الزراعة مبنطقة املدينة املنورة 
-2فرع وزارة الثقافة واإلعالم مبنطقة املدينة املنورة 

-1مطار األمير محمد بن عبد العزيز مبنطقة املدينة املنورة 
11فرع وزارة املياه مبنطقة املدينة املنورة 

11هيئة تطوير منطقة املدينة املنورة 
73النادي األدبي مبنطقة املدينة املنورة 
2-إدارة مصلحة املياه مبحافظة ينبع 

12مكتب التأمينات االجتماعية مبنطقة املدينة املنورة 
-1إدارة التنمية االجتماعية مبنطقة املدينة املنورة 

71املستودع اخليري مبنطقة املدينة املنورة 
61اجلمعية اخليرية للخدمات االجتماعية مبنطقة املدينة املنورة 

11جمعية البر اخليرية مبنطقة املدينة املنورة 
-1جمعية أسرتي مبنطقة املدينة املنورة 
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عدد اخلطابات اجلهة
الصادرة

عدد اخلطابات 
الواردة

-1اجلمعية السعودية ملكافحة السرطان مبنطقة املدينة املنورة 
1-جمعية امللك عبد العزيز اخليرية في تبوك 

11املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات مبنطقة املدينة املنورة 
-1الندوة العاملية للشباب اإلسالمي مبنطقة املدينة املنورة 

11مدارس العقيق منطقة املدينة املنورة 
12املدرسة الثانوية الثانية مبنطقة املدينة املنورة 

1-مدرسة اخلرخير االبتدائية األولى 
22روضة براعم الغد مبحافظة ينبع 

-3البنك األهلي 
-2شركة طيبة للحراسات األمنية 

11شركة تويوتا 
22محافظ محافظة خيبر 
22محافظ محافظة ينبع 
23محافظ محافظة العال 

11هيئة تطوير املدينة املنورة 
11فندق شذى املدينة 

-1نائب امني عام اإلحتاد العربي للتحكيم الدولي 
-1إدارة مجمع النور 

-1إدارة مجمع العالية 
-1إدارة مجمع الراشد

94املدينة عاصمة الثقافة اإلسالمية 
49إدارة أوقاف الشربيني 

11مكتب األحمدي )مالك املبنى ( 
283182املجموع



الفصل الثاني
اإ�سدارات وبيانات اجلمعية

اأوًل: اإ�سدارات اجلمعية:  

التقرير ال�ضنوي التا�ضع للجمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان 

 اإ�ضدار باللغة العربية

اإ�ضدار للطفل: )هذه حقوقي اأنا وفهودي(

كتاب اخلطة الإ�ضرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان
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ثانيًا: البيانات ال�سادرة من اجلمعية:  

تاريخ البيان  1434/1/26هـ  املوافق  2012/12/10م

بيان من اجلمعية مبنا�ضبة اليوم العاملي حلقوق الإن�ضان

اإلنسان   الوطنية حلقوق  اجلمعية  رئيس  صرح  املناسبة  وبهذه  اإلنسان،  العاملي حلقوق  باليوم  عام  كل  من  ديسمبر  من  العاشر  في  العالم  يحتفل 
الدكتور  مفلح ربيعان القحطاني حول أهمية التذكير باحترام حقوق اإلنسان وحمايتها وتعزيزها ونشر ثقافتها في اململكة  بني املواطن واملسؤول.

 واملتابع ألوضاع حقوق اإلنسان في اململكة يالحظ أن هناك تقدماً ملحوظاً في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في اململكة، وقد انعكس ذلك على 
إعادة انتخاب اململكة في مجلس حقوق اإلنسان مؤخراً، كما لوحظ أن هناك جهود بذلت من أجل متكني العمالة الوافدة من حقوقها أثناء فترة التصحيح، 
وقد تابعت اجلمعية أثناء الفترة املاضية ما مت اتخاذه من إجراءات بشأن من لم يصحح أوضاعه من العمالة الوافدة والحظت احلرص على متكني هذه 
العمالة من حقوقها ومن ذلك توفير دور اإليواء متهيداً لترحيلها، وتأمل اجلمعية من سفارات دول هذه العمالة املساعدة بتوفير ما يلزم من أوراق ثبوتية 

ملواطنيها لتسهيل أمر عودتهم إلى بالدهم.
كما أشاد سعادته بصدور األنظمة اإلجرائية الثالثة: نظام املرافعات الشرعية واإلجراءات اجلزائية واملرافعات أمام ديوان املظالم وما تشكله من نقلة 

نوعية في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في اململكة.
مؤكداً على أن احلاجة تدعو دائماً إلى ضرورة تقييم واقع حقوق اإلنسان في اململكة، ليكون مبثابة رصد للتقدم احلقوقي، ومن ثم العمل على تشجيعه 

وحتديد وسائل دعم استمراريته، وكشف أوجه القصور والعمل على معاجلتها وتالفيها. 

تاريخ البيان  1434/2/9هـ  املوافق  2012/12/22م

بيان من اجلمعية حول انتهاكات اأيتام جازان 

على خلفية ملف جتاوزات دار األيتام مبنطقة جازان، صرح رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان الدكتور مفلح القحطاني أنه أرسل خطاب عاجل 
لوزير الشؤون االجتماعية الدكتور يوسف العثيمني، مطالباً فيه بإعادة النظر في تعيني من تبرأ بهم الذمة.

وقد تضمن نص اخلطاب مايلي: »نود اإلشارة إلى ما رصدته اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان في دار األيتام مبنطقة جازان من سوء الرعاية حيث يعاني 
النزالء في هذه الدار من سوء التغذية ونقص االهتمام من قبل بعض القائمني على رعايتهم، وعدم مناسبة األثاث والبيئة احمليطة مبقر سكنهم، وحيث 
إن اجلمعية ممثلة مبقرها الرئيس وفرعها مبنطقة جازان رصدت عدة انتهاكات فردية واقعة على هذه الفئة التي هي بأمس احلاجة للرعاية واالهتمام، 
ومبا أن احلاجة تدعو إليجاد كوادر قيادية مختارة بعناية ومؤهلة للتعامل اإلنساني مع هذه الفئة مبا يضمن حمايتها وعدم انتهاك حقوقها، لذا فإن 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان تأمل منكم النظر في وضع القيادات اإلدارية القائمني على أمر هذه الفئة التي ليس لها داعم سوى وزارتكم، والعمل 

على اختيار من تبرأ بهم الذمة للقيام على أمر هذه الدار، واجلمعية على ثقة أن وزارتكم لن تألو جهدا في حتقيق ذلك«.
مؤكداً أن اجلمعية قد رصدت ومن خالل جوالتها امليدانية أو من خالل ما تتلقاه من شكاوى ومالحظات،  عدة انتهاكات في دار أيتام جازان بدء بسوء 
الرعاية وانتهاء بنقص االهتمام من قبل بعض العاملني فيها، مشددة على ضرورة حتسني التعامل مع ساكني الدار ألنهم بحاجة إلى الرعاية واالهتمام.



تاريخ البيان  1434/2/16هـ  املوافق  2012/12/29م

بيان من اجلمعية حول الإفراج عن �ضجناء احلق العام

تثمن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان أمر خادم احلرمني الشريفني  الكرمي القاضي بالعفو عن سجناء احلق العام الذين تأكد للجهات املختصة سالمة 
أوضاعهم وتوجيهه - رعاه الله - بإطالق سراح السجناء الذين ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات ولم يكن سجنهم بسبب 
جرائم كبرى أو بسبب املماطلة والتالعب بأموال الناس، وأكد رئيس اجلمعية الدكتورمفلح بن ربيعان القحطاني أن هذا التوجيه الكرمي من خادم 
احلرمني الشريفني - حفظه الله ورعاه - ليس مبستغرب عن مقامه الكرمي في العفو عمن لم تكن جرائمه ضمن اجلرائم الكبيرة وأن هذه املبادرة 
الكرمية ترسخ مبادئ التسامح وتدل على تلمس القيادة لهموم املواطنني وحرصها على إنهاء معاناة أسر هؤالء السجناء وأضاف رئيس اجلمعية أن هذا 
العفو ميثل لفته إنسانية من قائد هذه البالد املباركة نحو فئة من املواطنني واملقيمني زلت بهم القدم وتلمسه حفظه الله لكل ما من  شأنه إقالة عثرة من 
أخطأ التصرف وحاد عن طريق الصواب للرجوع إليه وال شك أن هذه املبادرة ستدخل السرور على العديد من األسر من مواطنني ومقيمني وستساهم 
في التخفيف من تكدس النزالء في السجون، وفي نهاية تصريحه عبر رئيس اجلمعية باسمه واسم أعضاء اجلمعية عن بالغ شكره ملقام خادم احلرمني 

الشريفني وسمو ولي عهده على هذه املبادرة.
مؤكداً أن اجلمعية تتطلع إلى أن يتم إدماج هؤالء السجناء في املجتمع من خالل قيام اجلهات املعنية بدورها في هذا الشأن مبا يكفل لهم وأفراد أسرهم 
العيش الكرمي، كما تأمل اجلمعية بأن يتم االستعجال في تطبيق هذا األمر مبا يضمن استفادة النزالء املعنيني بأحكامه بأسرع وقت ممكن، سائلني الله 

العلي القدير أن يجعل هذا العمل اإلنساني الكبير في موازين حسنات خادم احلرمني الشريفني، وأن يدمي عليه نعمة الصحة والعافية.

تاريخ البيان  1434/2/21هـ  املوافق  2013/1/3م

بيان من اجلمعية حول حقوق الإن�ضان يف الأوراق الثبوتية

صرح رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان الدكتور مفلح القحطاني أن اجلمعية منذ نشأتها تتابع قضايا األفراد الذين ال يحملون أوراق ثبوتية 
ويعيشون داخل اململكة، وقال: ) هناك بعض احلاالت التي مت حلها، لكن في املقابل هناك الكثير من احلاالت التي لم حتل مشكلتها بعد، وهناك تواصل 

مع اجلهات املختصة إليجاد حلول جذرية(.
وطالب رئيس اجلمعية من اجلهات املختصة سرعة معاجلة أوضاعهم وربطها بتوقيت زمني لتتحقق لهم العدالة، مشيراً إلى أن حرمانهم من األوراق 

الثبوتية يترتب عليه حرمانهم من كل حقوقهم  سواًء في التعليم أو العالج أو التنقل وحتى الدفن بعد املمات.
ونبه أن التأخر في معاجلة أوضاعهم قد ينشأ عنه الكثير من املخاطر االجتماعية واألمنية وقد يدفع ضعاف النفوس الرتكاب اجلرائم واألعمال غير 
املشروعة، موضحاً انه ال توجد أعداد دقيقة ألصحاب هذه احلاالت لدى حقوق اإلنسان، لكن من املؤكد أن أعدادهم موجودة لدى اجلهات املختصة.

تاريخ البيان 6 /1434/4هـ  املوافق 16 /2013/2م

بيان اجلمعية حول نقل دم ملوث بفريو�س HIV )الإيدز(

 HIV صرح رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان الدكتور مفلح القحطاني أن اجلمعية تابعت خالل الفترة املاضية حادثة نقل دم ملوث بفيروس
)اإليدز(، إلى الطفلة ريهام في مستشفى جازان العام،  وتطالب وزارة الصحة بأن تبادر فوراً وكذلك اجلهات الصحية األخرى التي تقدم خدمات في 
مجال نقل الدم للتأكد التام من آليات وإجراءات نقل الدم، على مستوى اململكة من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذه احلادثة، كما تؤكد على أهمية 
قيام وزارة الصحة بواجباتها جتاه تقدمي الدعم املادي واملعنوي لهذه الفتاة وأسرتها مبا ميكنهم من التغلب على معاناتهم وحصولهم على العناية الطبية 

الالزمة.
وتؤكد اجلمعية وقوفها ومساندتها ألسرة الطفلة و تأمل اجلمعية سرعة إصدار نظام مرضى متالزمة العوز املناعي املكتسب )اإليدز(، الذي قامت 
اجلمعية بإعداد واقتراح مسودة نظامه األولى في وقت سابق ودرس مؤخراً في مجلس الشورى من أجل ضمان حصول املصابني بهذا املرض على 

حقوقهم.
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تاريخ البيان 18 /1434/5هـ  املوافق  2013/3/30م

بيان اجلمعية حول  تد�ضني موقع نافذة توا�ضل  واملن�ضاأ من قبل وزارة الداخلية ويدعو ذوي ال�ضجناء واملوقوفني 

لال�ضتفادة منها

أشادت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان باجلهود املبذولة من قبل وزارة الداخلية وعلى رأسها سمو وزير الداخلية صاحب السمو امللكي األمير محمد 
بن نايف والهادفة إلى احملافظة على أمن املجتمع والسعي احلثيث للتوفيق بني معايير احملافظة على األمن والوفاء مبتطلبات حقوق السجناء واملوقوفني 
وذويهم، وقال رئيس اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أن إنشاء موقع الكتروني على شبكة اإلنترنت حتت مسمى )نافذة تواصل(، بهدف إطالع 
املهتمني بقضايا املوقوفني األمنيني سواء كانوا جهات حكومية أو منظمات حقوقية أو أفراد على كل ما يختص بأوضاع هؤالء السجناء واملوقوفني يعد 
خطوة وبادرة متميزة وفريدة من نوعها حيث مت توظيف التقنية في خدمة اجلانب اإلنساني والعدلي واحلقوقي واالجتماعي واألمني والتي سيحدث نقلة 
نوعية في آليات التواصل بني املوقوفني في سجون املباحث وذويهم مبا يساهم في توفير الوقت واجلهد وتقليل األعباء عن األسر عند متابعتهم ألوضاع 

ذويهم، ودعا ذوي السجناء واملوقوفني لالستفادة من هذه النافذة في التواصل مع ذويهم.
اجلدير بالذكر أن هذه النافدة تقدم العديد من اخلدمات على النحو التالي:-

1- بيانات جميع املوقوفني: وحتدث هذه القائمة أسبوعياً وتشتمل على األحرف األولى من اسم املوقوف باإلضافة إلى اخلمسة أرقام األولى من رقم 
هويته ونوعها وجنسيته.

2- خدمات التواصل اإللكترونية واالجتماعات االفتراضية: ومتكن هذه اخلاصية من إرسال واستقبال رسائل البريد اإللكتروني بني املوقوف وذويه 
وكذلك تبادل مقاطع الفيديو وإجراء االتصال املرئي الفوري.

3- طلبات الزيارة اإللكترونية: وتوفر هذه  اخلاصية مناذج طلبات تعبأ من قبل ذوي املوقوف لتمكينهم من الزيارات ) األسرية – اخللوة الشرعية – 
االعتيادية – احملامي – املنظمات احلقوقية – عن بعد عبر االتصال املرئي (.

4- ملف معلومات املوقوف: ومتكن هذه اخلاصية ذوي املوقوف أو محاميه من احلصول على املستجدات في قضية املوقوف ومتابعة مسارها واملراحل 
التي قطعتها.

املناسبات  وذويه  أهله  مشاركة  من  يتم متكينه  بحيث  وذويه  للموقوف  اإلنساني  اجلانب  اخلدمة  هذه  في  روعي  املؤقت:  اخلروج  طلبات  تقدمي   -5
االجتماعية كحضور حفل زواج أو زيارة مريض أو تقدمي واجب العزاء.

6- تقدمي طلبات النفقات األسرية: وتوفر هذه اخلدمة على ذوي املوقوف عناء الذهاب إلى مراكز التوقيف وزيارة اجلهات املختصة من خالل متكينهم 
من تقدمي طلب احلصول على معونة مالية ملساعدتهم في املصاريف الشخصية أو السكنية أو العالجية.

7- اإلبالغ عن متغيب: تعمل هذه اخلدمة على تسريع التواصل بني ذوي املوقوف واجلهات األمنية وذلك لإلبالغ الكترونياً مبا يطرأ سلباً على املفرج 
عنه )بشكل مؤقت(، سواء بتغيبه أو أي مالحظات أخرى بدالً من االتصال أو الذهاب شخصياً جلهات االختصاص.

8- خدمات التنبيهات واإلشعارات: تهدف هذه اخلدمة إلى متابعة حالة املوقوف واإلطالع على آخر التطورات أو حتديد موعد احملاكمة عبر عدة قنوات 
) الرسائل النصية – املوقع اإللكتروني – البريد اإللكتروني (

9- خدمات الشكاوى واملقترحات: وتتيح هذه اخلدمة ملستخدم املوقع تقدمي الشكاوى واالقتراحات والبالغات وغيرها بشكل آلي.
10- خدمة األخبار والفعاليات ذات العالقة: تتيح هذه اخلدمة لكل من يدخل املوقع متابعة األخبار ذات العالقة بالقضايا والتصريحات األمنية.

سائلني العلي القدير أن يحفظ بالدنا وأن يدمي عليها أمنها ورخاءها.




