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املقدمة

يـحتوي على  و  التي تقوم بها اجلمعية سنويًا،  السابع عشر خالصة اجلهود واألعــمــال  التقرير ف عــدده  يقدم هــذا 
إحصائيات القضايا الواردة وأنشطة اجلمعية للعام 2020، حيث تهدف اجلمعية من خالل إصدار هذا التقرير ومن خالل 
اإلحصائيات الواردة به إلى أن يكون مرجعًا 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 
أو ظاهرة تستلزم إجراء  اعتباره مشكلة،  التقرير على معرفة وحتديد ما ميكن  املاضية، كما يساعد  والسنوات  احلالية 
الــواردة للجمعية لـعام 2020م  دراســات شاملة ومعمقة بهدف إيجاد حلول لها، ويضم هذا التقرير إحصائيات للشكاوى 
والتي بلغت )1987( شكوى تنقسم إلى تصنيفات رئيسية )إدارية، سجناء، عنف أسري، عمالية،  قضائية، أحوال شخصية، 
أحوال مدنية، عنف ضد الطفل، وأخرى(، يبنَي فيها بيانات مقدم الشكوى )نوعه، جنسيته، مقر إقامته، اجلهة املخاطبة 
املتغيرات اإلحصائية لقضايا عام  قــراءة  إلى  الفرعي للشكوى(، باإلضافة  والتصنيف  املتظلم منها،  أو  الشكوى  ملعاجلة 
2020 م مقارنة باألعوام املاضية، كما يضم  التقرير كافة نشاطات اجلمعية من حيث: الزيارات امليدانية، والوفود الزائرة 
للجمعية، والفعاليـات التي مت تنظيمها أو امُلشارك بها، باإلضافة للبيانات، ومذكرات التفاهم، واملخاطبات الصادرة من 

اجلمعية والواردة إليها.

رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
                                                                                 د. مفلح بن ربيعان القحطاني_     
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تعريف القضايا وفقًا لتصنيفها
تتلقى اجلمعية القضايا عبر الفاكس والبريد، أو البريد اإللكتروني، 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 يف قرار صادر، أو طلب عفو ملكي، أو 
مطالبة بتنفيذ حكم قضائي، أو اعتداء على ممتلكات، اعتراض على قرار، أخطاء طبية ، تعدي أو منع من ممارسة حق من  بعض 
اجلهات اإلدارية، بطالة ، ترحيل إجباري، طلب تعديل وظيفي ، إحلاق الضرر نتيجة تلوث بيئي، سوء خدمة عميل، طلب إعادة 
للوظيفة، طلب ترحيل، نقل، عنف أو إهمال، الفصل من الوظيفة بسبب تهمة، الفصل التعسفي، املطالبة مبستحقات مالية لدى 

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

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

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

3- عنف 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، وحرمان العامل من أوراقه الثبوتية، اعتراض 
على قرار، تأخر قرار التعيني، حرمان من الترقية، تخفيض الدرجة الوظيفية، ترحيل إجباري، طلب نقل كفالة، تعرض 
العامل لعنف نفسي، فصل بسبب تهمة، فصل تعسفي، حرمان العامل من حقوقه املالية، إجباره على عمل غير املتفق عليه 

يف 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 يف القضايا، أو اعتراض على حكم، أو طلب 

تعويضات، أو املنع من السفر بسبب حكم قضائي.

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

النفقة، التعليق والهجر، نزع والية، حرمان من رؤية األوالد، حرمان من امليراث، عدم اإلعتراف بالزواج.

التقرير السنوي السابع عشر للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان



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- عنف ضد الطفل:
مت إعتماد هذا التصنيف عام 2015 يف حني كان يندرج حتت قضايا العنف األسري قبل ذلك، ويشمل أنواع من العنف 
يتعرض لها أطفال )18 سنة فما دون( من إساءة جسدية أو نفسية أو جنسية، أو أطفال حرموا من التعليم و من أوراقهم 
الثبوتية، أيضاً حرمان الطفل من األم و من األب أو حجزه أو إهماله، باإلضافة إلى قضايا زواج القاصرات ويبلّغ عن هذا 

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

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

باإلضافة إلى شكاوى طلبات املساعدات املالية، املطالبة بتبني بعض املقترحات، تقدمي استشارات قانونية وشرعية.
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الف�سل الأول

اإح�سائيات الق�سايا الواردة اإىل اجلمعية

أواًل: إجمالي  القضايا  الواردة  إلى اجلمعية منذ اإلنشاء وحتى عام 2020 م 
إجمالي القضايا الواردة حسب التصنيفات الرئيسية واألعوام:

جدول 9/1/1
 التصنيف

                  العام 
 عنفسجناءإدارية

أحوال قضائيةعماليةأسري
شخصية

أحوال 
مدنية

عنف ضد 
املجموعأخرىالطفل 

1581114 200419327137289564466 م
9953879 2005822636296378251284217 م 
4653575 2006912603298422183385307م
4433801 20071247670294341210265331م
4484522 20081530794294543242306365م
20091556558311386176257239724464001م
20101748709256555130382361824604783م
20111437759312584146370473955164692م
109486125532997338276794843813 2012م
2013794770360269812332941123903303 م
2014640573312193552053831733042838 م
20154764222952143715162521543068307 م
2016485478366321621357461883353116 م
2017384397353266851446362153912871 م
2018452601415180651758742524083422 م
2019490862378174471819263223703739 م
2020295504184133581172771392801987 م 
14555104685116557719813972130231872719963763املجموع

التقرير السنوي السابع عشر للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان



إجمالي القضايا الواردة إلى اجلمعية حسب التصنيفات الرئيسية
شكل )1(

إجمالي القضايا الواردة إلى اجلمعية حسب األعوام
شكل )2(

اإدارية �سجناء عنف 

اأ�سري

عمالية ق�سائية اأحوال 

�سخ�سية

اأحوال 

مدنية

عنف 

�سد

الطفل

اأخرى

إجمالي القضايا الواردة إلى اجلمعية حسب الفرع املستلم للقضية واألعوام
جدول 9/2/1

                   الفرع

                       العام                   
مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

 املكرمة
املدينة

املجموعالقصيمعسير املنورة 

1114-------787327عام 2004 م

3879------18221940117عام 2005 م 

3575-----11841503628260عام 2006م
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3801---1581124143530143200عام 2007م

4522---20081031689391126277عام 2008م

4001---153686776443593306عام 2009م

4783--1877608108861467324205عام 2010م

4692--217861775552063282277عام 2011م

3813--189743935939948316355عام  2012م

3303--159046933934440258263عام 2013 م
2838-133029035222261145300138عام 2014 م

8307-4624178265027045130257153عام 2015 م

3116-150912948835874110223225عام 2016 م

2871-15181273193546698218171عام 2017 م

1764171267407392002211601933422عام 2018 م

1814237187334583042491454113739عام 2019 م

601280117386371421121112011987عام 2020 م

29620104549554599586030922680110380563763   املجموع

إجمالي القضايا الواردة إلى اجلمعية حسب الفرع املستلم للقضية  
شكل )3(

التقرير السنوي السابع عشر للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان



 النوع
املجموعذكورإناث  العام                       

2678471114عام 2004 م
102828513879عام 2005 م 
109524803575عام 2006م
126025413801عام 2007م
4522 14953027عام 2008م
129727044001عام 2009م
313216514783عام 2010م
163130614692عام 2011م
138624273813عام  2012م
116921343303عام 2013 م
112117172838عام 2014 م
201662918307عام 2015 م
119519213116عام 2016 م
124915772871عام 2017 م
149319293422عام 2018 م
156821713739عام 2019 م
78512021987عام 2020 م

232324053163763   املجموع

إجمالي القضايا الواردة إلى اجلمعية حسب نوع املتقدم واألعوام
جدول 9/3/1

إجمالي  القضايا الواردة إلى اجلمعية حسب نوع املتقدم
شكل )4(

ذكور

اإناث

ثانيًا: إجمالي القضايا الواردة إلى اجلمعية ف عام 2020م :
إجمالي القضايا الواردة إلى اجلمعية لعام 2020 م  حسب التصنيف: 

جدول 9/4/1

التصنيف
عنف سجناءإداريةالعام

أحوال قضائيةعماليةأسري
شخصية

أحوال 
مدنية

عنف ضد 
املجموعأخرىالطفل

2020295504184133581172771392801987 م 

%36%64
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إجمالي  القضايا الواردة إلى اجلمعية حسب  التصنيف
شكل )5(

اإدارية �سجناء عنف 

اأ�سري

عمالية ق�سائية اأحوال

 �سخ�سية

اأحوال 

مدنية

عنف 

�سد

الطفل

اأخرى

إجمالي القضايا الواردة إلى اجلمعية لعام 2020 م  حسب الفرع: 

                                                               جدول 9/5/1

الفرع
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياضالعام

املكرمة
املدينة 
املجموعالقصيمعسيراملنورة

601280117386371421121112011987عام 2020 م 

إجمالي القضايا الواردة إلى اجلمعية لعام 2020  حسب الفرع
شكل )6(

التقرير السنوي السابع عشر للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان



إجمالي القضايا الواردة إلى اجلمعية لعام 2020 م   حسب التصنيف والفرع:
جدول 9/6/1

الفرع

 التصنيف
املجموعالقصيمعسيراملدينة املنورةمكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

754150391317311811295إدارية
1202514328811332179504سجناء

533417465210161184العنف األسري
133-26341602442عمالية
58---1-1712226قضائية

817558341651117أحوال شخصية
1682822172171391277أحوال مدنية
 العنف ضد

139-75251241328الطفل

596458431323218280أخرى
601280117386371421121112011987املجموع

إجمالي القضايا الواردة إلى اجلمعية لعام 2020 م  حسب نوع املتقدم والفرع:

جدول 9/7/1

الفرع

النوع
 املجموعالقصيمعسير املدينة املنورة مكة املكرمة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض

355145722271210652591741202ذكور

246135451592536605227785إناث

601280117386371421121112011987املجموع

إجمالي القضايا الواردة إلى اجلمعية لعام 2020 م حسب التصنيف والشهر:
جدول 9/8/1

     التصنيف

الشهر 
 عنفسجناءإدارية

 أحوالقضائيةعماليةأسري
شخصية

 أحوال
مدنية

 العنف ضد
املجموعأخرىالطفل

441401814911451326320 يناير
3630208114412129200 فبراير
112315835171325120مارس
38----122-أبريل
410----2112مايو
2116121339551296يونيه
1335151321014831141يوليه

2891137114231335225أغسطس
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49503021713302434258سبتمبر
4329181581337934206أكتوبر
26392018920401227211نوفمبر
22492012518252120192ديسمبر
295504184133581172771392801987املجموع

ثالثًا: قراءة املتغيرات اإلحصائية لقضايا عام 2020م  مقارنة باألعوام املاضية:
نسبة القضايا الواردة إلى اجلمعية حسب التصنيف واألعوام:

جدول 3/1/2

     الفرع

الشهر 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسيراملنورة

902224324161220100320 يناير
902214254172152200 فبراير
57933043941120مارس
8-2---6---أبريل
110----9---مايو
78896--24221017يونيه

            التصنيف
 عنفسجناءإدارية   العام       

 أحوالقضائيةعماليةأسري
شخصية

 أحوال
مدنية

 عنف
 ضد

 الطفل
املجموعأخرى

1.75%2.19%0.51%1.11%2.83%5.18%0.72%2.59%1.33%عام 2004 م
6.08%13.82%1.67%7.15%12.67%6.78%5.79%6.08%5.65%عام 2005 م 
5.61%6.46%2.36%9.69%9.24%7.57%5.82%5.76%6.27%عام 2006 م 
5.96%6.15%2.54%6.67%10.69%6.11%5.75%6.40%8.57%عام 2007 م 
7.09%6.22%2.80%7.70%12.22%9.74%5.75%7.59%10.51%عام 2008 م 
6.27%6.20%3.85%1.84%6.47%8.88%6.92%6.08%5.33%10.69%عام 2009 م 
7.50%6.39%4.38%2.77%9.62%6.56%9.95%6.96%6.77%12.01% عام 2010 م

إجمالي القضايا الواردة إلى اجلمعية لعام 2020 م حسب الفرع املستم للقضية  والشهر:
جدول 9/8/1

1241412146141-2752يوليه
4426830112151673225أغسطس
6339176452524174258سبتمبر
7025194811174102206أكتوبر
7836961212292211نوفمبر
58271352226662192ديسمبر
601280117386371421121112011987املجموع

-
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وفقًا لقراءة املتغيرات اإلحصائية لعام 2020 بشكل عام نالحظ أنه قد شهد تراجع ف عدد القضايا املسجلة حيث بلغت 1987 
قضية ، بنسبة %3.12.  

بلغت نسبة القضايا اإلدارية املسجلة لعام 2020 :2.03% من إجمالي القضايا اإلدارية الواردة إلى اجلمعية منذ التأسيس، بنسبة 
تراجع قدرها 1.34% عن العام املاضي.

بلغت نسبة قضايا السجناء املسجلة لعام 2020 : 4.81% من إجمالي قضايا السجناء الواردة إلى اجلمعية منذ التأسيس، بنسبة 
تراجع قدرها 3.42%عن العام املاضي.

بلغت نسبة قضايا العنف األسري املسجلة لعام 2020 : 3.60% من إجمالي قضايا العنف األسري الواردة إلى اجلمعية منذ 
التأسيس، بنسبة تراجع قدرها 3.79% عن العام املاضي.

بلغت نسبة القضايا العمالية املسجلة لعام  2020 : 2.38% من إجمالي القضايا العمالية الواردة إلى اجلمعية منذ التأسيس، 
بنسبة تراجع قدرها 0.74% عن العام املاضي.

بلغت نسبة القضايا القضائية املسجلة لعام 2020 :2.93 % من إجمالي القضايا القضائية الواردة إلى اجلمعية منذ التأسيس، 
بنسبة ارتفاع قدرها 0.56% عن العام املاضي.

بلغت نسبة قضايا األحوال الشخصية املسجلة لعام 2020 : 2.95% من إجمالي قضايا األحوال الشخصية الواردة إلى اجلمعية 
منذ التأسيس، بنسبة تراجع قدرها 1.61% عن العام املاضي.

بلغت نسبة قضايا األحوال املدنية املسجلة لعام 2020 : 2.13% من إجمالي قضايا األحوال املدنية الواردة إلى اجلمعية منذ 
التأسيس، بنسبة تراجع قدرها 4.98% عن العام املاضي.

بلغت نسبة قضايا العنف ضد الطفل املسجلة لعام 2020  : 7.43% من إجمالي قضايا العنف ضد الطفل الواردة إلى اجلمعية منذ 
التأسيس، بنسبة تراجع قدرها 9.19% عن العام املاضي.

بلغت نسبة القضايا األخرى املسجلة لعام 2020 : 3.89% من إجمالي القضايا األخرى الواردة إلى اجلمعية منذ التأسيس، بنسبة 
تراجع قدرها 1.25% عن العام املاضي.

7.36%7.17%5.07%3.63%9.32%7.37%10.47%6.10%7.25%9.87% عام 2011 م
5.98%6.72%4.22%2.12%8.51%4.90%5.90%4.98%8.23%7.52%عام 2012 م
5.18%5.42%5.98%2.26%5.87%4.09%4.82%7.04%7.36%5.46% عام 2013 م
4.45%4.22%9.24%2.94%5.16%2.78%3.46%6.10%5.47%4.40%عام %2014
13.03%4.25%8.23%48.01%3.80%1.87%3.84%5.77%4.03%3.27%عام %2015
4.89%4.65%10.04%5.73%3.40%3.13%5.76%7.15%4.57%3.33%عام %2016
1.4.50%5.43%11.49%4.88%3.63%4.29%4.77%6.90%3.79%2.46%عام %2017

5.37%5.67%13.46%6.71%4.41%3.28%3.23%8.11%5.74%3.11%عام 2018 م 
5.86%5.14%16.61%7.11%4.56%2.37%2.37%7.39%8.23%3.37%عام 2019 م 
3.12%3.89%7.43%2.13%2.95%2.93%2.93%3.60%4.81%2.03%عام 2020 م 

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%املجموع

نسبة القضايا الواردة إلى اجلمعية حسب التصنيف واألعوام
شكل )7(

اإدارية �سجناء عنف 

اأ�سري

عمالية ق�سائية اأحوال

 �سخ�سية

اأحوال 

مدنية

عنف 

�سد

الطفل

اأخرى
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وفقًا للمتغيرات اإلحصائية لعام 2020 حسب  فروع اجلمعية نالحظ التالي: 
سجل املقر الرئيسي للجمعية ف الرياض تراجعًا ف عدد القضايا الواردة له عام 2020 بنسبة 4.10% عن العام املاضي.

سجل مكتب جدة ارتفاعًا ف عدد القضايا الواردة له عام 2020 بنسبة 0.41% عن العام املاضي.
سجل فرع جازان تراجعًا ف عدد القضايا الواردة له عام 2020 بنسبة 0.73% عن العام املاضي.

سجل فرع الدمام ارتفاعًا ف عدد القضايا الواردة له عام 2020 بنسبة 0.93% عن العام املاضي.
سجل فرع اجلوف تراجعًا ف عدد القضايا الواردة له عام 2020 بنسبة 2.44%عن العام املاضي.

سجل فرع  مكة املكرمة  تراجعًا ف عدد القضايا الواردة له عام 2020 بنسبة  5.24% عن العام املاضي.

سجل فرع املدينة املنورة تراجعًا ف عدد القضايا الواردة له عام 2020 بنسبة  5.11% عن العام املاضي.
سجل فرع عسير تراجعًا ف عدد القضايا الواردة له عام 2020 بنسبة 3.08% عن العام املاضي. 

سجل فرع القصيم تراجعًا ف عدد القضايا الواردة له عام 2020 بنسبة  26.09% عن العام املاضي.

نسبة القضايا الواردة إلى اجلمعية حسب الفرع واألعوام

جدول  3/2/2 
                   الفرع

                       العام                   
مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

 املكرمة
املدينة

القصيمعسير املنورة 

-------3.13%2.66%عام 2004 م

------1.22%18.56%6.15%عام 2005 م 

-----4.65%6.57%14.38%4.00%عام 2006م

---6.47%5.00%5.38%4.55%11.87%5.34%عام 2007م

---8.96%14.65%6.99%7.21%9.86%6.78%عام 2008م

---9.90%10.81%7.77%8.00%8.29%5.19%عام 2009م

--7.65%10.48%7.79%10.97%11.39%5.82%6.34%عام 2010م

--10.34%9.12%7.33%9.29%7.90%5.90%7.35%عام 2011م

--13.25%10.22%5.58%7.13%3.76%4.20%6.40%عام  2012م

--9.81%8.34%4.65%6.15%3.55%4.49%5.37%عام 2013 م

-12.51%11.19%4.69%7.09%3.97%3.68%2.77%4.49%عام 2014 م

-13.87%5.59%4.20%5.23%4.83%27.74%1.70%15.61%عام 2015 م

-20.40%8.32%3.56%8.60%6.40%5.11%1.23%5.09%عام 2016 م

-15.50%8.13%3.17%7.67%6.33%3.34%1.21%5.12%عام 2017 م

23.98%14.51%8.25%6.47%4.53%7.27%2.79%1.64%5.96%عام 2018 م

13.1551.06%9.29%9.83%6.74%5.97%1.96%2.27%6.12%عام 2019 م

24.97%10.06%4.18%4.59%4.30%6.90%1.22%2.68%2.03%عام 2020 م

100%100%100%100%100%100%100%100%100%   املجموع

التقرير السنوي السابع عشر للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان



نسبة القضايا الواردة إلى اجلمعية ف عام 2019 وعام 2020 والفرع املستلم للقضية
جدول ) 3/3/2(

الفرع

العام
القصيمعسير املدينة املنورة مكة املكرمة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض

2019%31.68%4.14%3.27%5.83%1.01%5.31%4.35%2.53%7.18
2020%10.50%4.89%2.04%6.74%0.65%2.48%1.96%1.94%3.51

تصدر املقر الرئيسي الرياض ف عدد القضايا املستلمة ف عام 2020 باختالف أنواعها، حيث بلغت نسبتها 10.50%حيث حقق أعلى 
نسبة .

 سجل مكتب جدة ف عدد القضايا الواردة له خالل عام 2020 نسبة 4.89%، حيث حقق ارتفاعًا عن عام 2019 بنسبة %0.75. 
سجل فرع جازان ف عدد القضايا الواردة له خالل عام 2020 نسبة 2.04%، حيث حقق تراجعًا  عن عام 2019 بنسبة %1.22.

سجل فرع الدمام ف عدد القضايا الواردة له خالل عام 2020 نسبة  6.74%، حيث حقق ارتفاعًا عن عام 2019 بنسبة %0.91.
سجل فرع اجلوف ف عدد القضايا الواردة له خالل عام 2020 نسبة 0.65 %، حيث حقق تراجعًا  عن عام 2019 بنسبة %0.37.

 سجل فرع مكة املكرمة ف عدد القضايا الواردة له خالل عام 2020 نسبة  2.48% ،حيث حقق تراجعًا عن عام 2019 بنسبة %2.83.
سجل فرع املدينة املنورة ف عدد القضايا الواردة له خالل عام 2020 نسبة 1.96% ، حيث حقق تراجعًا عن عام 2019 بنسبة %2.39.

سجل فرع عسير ف عدد القضايا الواردة له خالل عام 2020 نسبة 1.94% ،حيث حقق تراجعًا  عن عام 2019 بنسبة %0.59.
سجل فرع القصيم ف عدد القضايا الواردة له عام 2020 نسبة 3.51% ، حيث حقق تراجعًا عن عام 2019 بنسبة %3.67.
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القضايا الواردة إلى اجلمعية حسب التصنيفات الرئيسية لعام 2020 م :
اأوًل: الق�ضايا الإداريــــــــة:

1. ح�ضب النوع والفرع امل�ضتلم للق�ضية  

جدول 5/1/3

             الفرع
 املدينة مكة املكرمة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض  النوع  

 املجموعالقصيمعسير املنورة
5325342831216115187ذكر
221616111051576108أنثى

754150391317311811295املجموع

2. ح�ضب اجلن�ضية والفرع امل�ضتلم للق�ضية  

جدول 5/2/3

             الفرع
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض  اجلنسية  

 املكرمة
املدينة
 املجموعالقصيمعسير  املنورة

5333103711151495187سعودية
11116-1-732مينية

4-----1-12مصرية
4--1-----3سورية
1--------1هندية

4-------31سودانية
2-1------1فلسطينية

2---1---1-أردنية
4--12----1باكستانية
1--1------مغربية

1--------1موريتانية
2--------2أرتيرية
1--1------مالية

11--------بحرينية
117465-213811 غير محددة

754150391317311811295املجموع

الف�صل الثاين
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3. حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية

جدول 5/3/3

             الفرع
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة     

املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

57--------57الرياض
40-----39--1الدمام
1112-------1القصيم
1--------1الباحة
53------50-3جازان
1--------1جنران
22-18------4عسير

59---17---141مكة املكرمة
31--31------املدينة املنورة

2--------2حائل
2--------2تبوك

2--------2احلدود الشمالية
13----13----اجلوف

----------خارج اململكة
754150391317311811295املجموع
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4. حسب اجلهة املتظلم منها أو اجلهة التي مت مخاطبتها إلزالة أسباب التظلم والفرع املستلم للقضية: 
جدول 5/4/3

                             الفرع
 مكة اجلوفالدمام جازان جدةالرياض        اجلهة 

 املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

 وزارة
 الشؤون
 البلدية

والقروية

 ديوان وزارة الشؤون
14---443-31البلدية والقروية
5--11---3-أمانات املناطق

8--4--3-1-البلديات
 جلنة إزالة التعديات و

4-2-1----1مراقبة األراضي

 وزارة
التعليم

411611356340ديوان وزارة التعليم
 مدارس وجامعات

9-3-112-11حكومية

 وزارة
الداخلية

 ديوان وزارة
18-----6--12الداخلية

5-1----112امارات املناطق
1-----1--- إدارة الترحيل
 املديرية العامة

12--2--1-45 للشرطة
 املديرية العامة

9---2--511للجوازات
 املديرية العامة
1-----1---حلرس احلدود
6--3--1-2-إدارة الوافدين
31124-1-1251األحوال املدنية
1--1------قوات االمن

 املديرية العامة
5-----13-1للسجون

1-------1-احلقوق املدنية
 اإلدارة العامة

4---1-1--2للمرور

2-----1-1-املباحث العامة
1---1----- البحث اجلنائي

5---1---22النيابة العامة

 وزارة
الصحة

18---1-4-2ديوان وزارة الصحة
املديرية العامة 

22--14-152--للشؤون الصحية
 املستشفيات
162228-7-46احلكومية

 الهيئة السعودية
1--------1للتخصصات الطبية

 وزارة
 الدفاع

 والطيران
 واملفتشية
العامة

 ديوان وزارة الدفاع
1-----1---والطيران

1--1------القوات اخلاصة
1-1-------القوات اجلوية

1--------1القطاع العسكري
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6-------42احملكمة العامةوزارة العدل
1------1--الشركة  السعودية للكهرباء

 وزارة املوارد
 البشرية
 والتنمية

االجتماعي

 ديوان وزارة  العمل والتنمية
9----4---5االجتماعية

112-------دار الرعاية االجتماعية
 مركز التأهيل الشامل

16---1--31للمعاقني

117-11-94-1الضمان االجتماعي
11--------مكتب العمل

2--------2مؤسسة النقد العربي السعودي
5-----1-4-املؤسسة العامة للـتأمينات االجتماعية

1-------1-املؤسسة العامة للتقاعد
 وزارة البيئة

 واملياه
والزراعة

1-------1-ديوان  البيئة واملياه والزراعة

 وزارة
1---------1ديوان وزارة اخلارجيةاخلارجية

 وزارةاحلرس
1-------1ديوان وزارة احلرس الوطنيالوطني

2--------2ديوان املظالم
1-1-------شركة أرامكو

1--------1ديوان وزارة النقلوزارة النقل

754150391317311811295املجموع

5. حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/5/3

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   تصنيف القضية 

املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

252048168134310147طلب إعادة نظر

57-173--8-281اعتراض على قرار
 تعديل الوضع

1----1----الوظيفي

 مطالبة مستحقات مالية
4--1-----3لدى اإلدارة

 جتاوز أو تعدي من
10-1-2-1-15بعض اجلهات اإلدارية

247140-10718طول مدة اإلجراءات
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 مطالبة بتنفيذ حكم
1-------1-قضائي

5-1-----31فصل تعسفي

2----2---0بطالة

2-------11طلب تعويضات

1-1------0طلب إعادة للوظيفة

4-21-1---0طلب نقل

8--1--6-01أخطاء طبية
 منع من السفر بسبب

4-------13قرار إداري

2-1------1* عنف او إهمال

1------1--نقل تعسفي

1-----1---ترحيل إجباري

1-------1-فصل بسبب تهمة

2--2------ طلب ترحيل
 متعثرين من سداد

2--------2الديون

754150391317311811295املجموع

*مدرجة سابقًا حتت عنف نفسي على موظف

ثـانيـًا: السجـــنـــاء:

1. حسب النوع والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/1/4

                الفرع 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   النوع 

 املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

911511324731025164425ذكر
48371579-29103أنثى

1202514328811332179504املجموع

2. حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/2/4
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                الفرع 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   اجلنسية 

 املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

9819929615415173359سعودية
21--1---3-6مينية

11423116-22مصرية
18-1622---7سورية
4---3-1---هندية

2---1----1سودانية

7---3-1--3فلسطينية
5-1-1----3أردنية

5--22----1باكستانية
1---1-----أثيوبية
4-------22مغربية

3-0-3-----صومالية
6-3-3-----بنجالدشية

1--------1أفغانية
1-------1-عراقية
1---1-----نيجيرية
1--1------تشادية
1---1-----نيبالية

1-1-------سيرالنكية
1---1-----مالية

5--41-----برماوية
1--------1تركية
1-1-------كينية

41200216539 غير محددة
1202514328811332179504املجموع

3. حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية
جدول 5/3/4

                الفرع 
 املدينةمكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة 

املجموعالقصيمعسير املنورة

93--------93الرياض
34-----32--2الدمام
179187-------8القصيم
----------الباحة

-

-
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16------14-2جازان
----------جنران
33-32------1عسير

113--810---725مكة املكرمة
16--13-----3املدينة املنورة

2--------2حائل
1--------1تبوك

1--------1احلدود الشمالية
8----8----اجلوف

----------خارج اململكة
1202514328811332179504املجموع

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

جدول 5/4/4

                الفرع 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   اجلهة 

 املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

وزارة 
الداخلية 
واجلهات 
التابعة 

لها

16--------16وزارة الداخلية
املديرية العامة 

912311226801228179452للسجون

املديرية العامة 
2------2--للجوازات

9-2----1-6إدارة الوافدين
1--------1البحث اجلنائي
9-----6-12املباحث العامة

8-1-211--3الشرط
2--------2حرس احلدود

5-11-21---النيابة العامة
1202514328811332179504املجموع 

5. ح�ضب الت�ضنيف والفرع امل�ضتلم للق�ضية  

جدول  5/5/4

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   تصنيف القضية 

املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

22-3-5----14التظلم من عدم احملاكمة
2511101441446179267مطالبة بإطالق السراح

 إنتهاء احملكومية ولم يطلق
45-1924-1-163سراحه
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 سوء معاملة و تعدي و جتاوز
32---10-7-123لألنظمة داخل  السجن

14---1-3--10طلب عفو عن بقية املدة
  ضعف الرعاية  الصحية لدى

48-4-20-11715السجن

13-11111--8منع الزيارة
9-1---30-5اعتراض على ترحيل سجني
7--21-1--3طلب نقل إلى سجن آخر

5-1-4-0--0طلب ترحيل
1-----0--1ضغط معنوي على السجني

19--314---11 اعتراض على قرار
8-013---31 متعثرين من سداد الديون

14-9-4----1طول مدة اإلجراءات
1202514328811332179504املجموع

ثالثًا: العنف األسري:

1. حسب النوع والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/1/5

                الفرع 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   النوع 

 املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

39-123-18447ذكر

35301339518131145أنثى

533417465210161184املجموع

--
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2.   حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/2/5

                الفرع 
   اجلنسية 

 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض
 املكرمة

 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

35221240528141139سعودية
16-1----645مينية
5--1--2--2سورية

4-----1-12فلسطينية
1-----0-1-أردنية

2-----2---باكستانية
1--------1لبنانية
2-------11مغربية

1-------1-صومالية
1-----1--0عراقية

1--------1سيرالنكية
1-------1-برماوية

10-11--0-62 غير محددة
533417465210161184املجموع

3.  حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/3/5

                الفرع 
املجموعالقصيمعسيراملدينة املنورة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة 

45--------45الرياض
46-----46---الدمام
13-------2القصيم
----------الباحة

1--------1جازان
17------17--جنران
17-16------1عسير

38---2---234مكة املكرمة

10--10------املدينة املنورة

----------حائل

2----1---1تبوك
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1--------1احلدود الشمالية

4----4----اجلوف

----------خارج اململكة

533417465210161184املجموع

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

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   اجلهة 

املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

5-----13-1أم
30-4-1-9-106أب
4-------22ابن
1--------1ابنة
14-11--4323أخ

1--------1خال
24119--4-71األسرة
90-57-23209215زوج
6-----4-11زوجة

3--2-----1أهل الزوج
1--------1زوج األم
9---11421طليق

1-----10-- أهل الزوجة
533417465210161184املجموع

5. حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/5/5

                الفرع 

   تصنيف القضية 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

4428133741991146عنف بدني ونفسي

6-3-1-11--حرمان من التعليم

9-1---3-32عنف ناجت عن إدمان

5-3--1--1-طلب إيواء
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4------112اتهام وقذف

4------121حرمان من األم

 حرمان من الراتب أو
2--------2تعدي على ممتلكات

6--1--4--1حرمان من العمل

1--------1 حرمان من األب

1-----1--- هروب

533417465210161184املجموع

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

جدول 5/1/6

                
الفرع 

   النوع 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض

 املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

119-17331591341ذكر

14-1-111-91أنثى

133-26341602442املجموع
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2. حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/2/6

                الفرع 
   اجلنسية 

 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض
 املكرمة

 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

20-11-11-7-سعودية

11-----7-22مينية

49--1017116212مصرية

5-----4-1-سورية

8-----6--2هندية

6--1--2-21سودانية

3---1---2-فلسطينية

3---1---11أردنية

10-----7-21باكستانية

2-----2---لبنانية

4-----2-11مغربية

2-1------1بنجالدشية

1--------1أفغانية

1-----1---موريتانية

6-----2--4فلبينية

2--1----1- غير محددة

133-26341602442املجموع

3.   حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية
جدول 5/3/6

                الفرع 
   املنطقة 

املجموعالقصيم عسيراملدينة املنورة مكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

23--------23الرياض
60-----60---الدمام
----------القصيم

1--------1الباحة
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1------1--جازان
----------جنران

2-2-------عسير
40---4---234مكة املكرمة
4--4------املدينة املنورة

----------حائل

----------تبوك

----------احلدود الشمالية

2----2----اجلوف
----------خارج اململكة

263416024420133املجموع
4. حسب اجلهة املتظلم منها أو اجلهة التي مت مخاطبتها إلزالة أسباب التظلم والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/4/6

                الفرع 
   اجلهة 

 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

93-16151541132الكفالء ) أفراد(
32--31-6-319شركات أهلية

1-0--1----مستشفيات أهلية
 الهيئة العليا لتسوية
3--------3اخلالفات العمالية

 املديرية العامة
4--------4للجوازات

263416024420133املجموع

5. حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/5/6

                الفرع 
   تصنيف القضية 

 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

 مطالبة العامل بحقوقه
74-7201372241املالية

7-----3--4طلب نقل الكفالة
9-----3-33فصل تعسفي

 منع العامل من السفر إلى
11-1---4-33بالده

4-----2-2-ضغط معنوي على العامل
  * حرمان العامل من أوراقه

4--------4الثبوتية
3--------3اعتراض على قرار

التقرير السنوي السابع عشر للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان



3-----3---مطالبة بالتأمني الصحي
3-----2--2ترحيل إجباري

1-----1---طلب إعادة للعمل
1-----1--- إجبار على إنهاء التعاقد

2-----1-1-فصل بسبب تهمة
9---2-1-15 طلب إعادة نظر

2-----2---طول مدة اإلجراءات
133-26341602442املجموع

* مدرجة سابقًا حتت إجبار على دفع رسوم جتديد إقامة

خامسًا: القضائية:

1. حسب النوع والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/1/7

                
الفرع 

   النوع 
مكة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض

املكرمة 
املدينة 
املجموعالقصيمعسيراملنورة 

40-----1411114ذكر
18---1-31112أنثى

58---1-1712226املجموع

2. حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/2/7

                
الفرع 
   اجلنسية 

املجموعالقصيمعسير املدينة املنورة مكة املكرمة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض

50---1-167125سعودية
2-----1-1-مينية

3-------3-مصرية
1-------1-سورية

1--------1بريطانية
1------1-- غير محددة

58---1-1712226املجموع
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3. حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/3/7

                الفرع 
   املنطقة 

 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

13--------13الرياض

26-----26---الدمام

--0000----القصيم

1--------1الباحة

3------2-1جازان

1--------1جنران

----------عسير

14---1---112مكة املكرمة

----------املدينة املنورة

----------حائل

----------تبوك

----------احلدود الشمالية

----------اجلوف

----------خارج اململكة

58---1-1712226املجموع
4. حسب اجلهة املتظلم منها أو اجلهة التي مت مخاطبتها إلزالة أسباب التظلم والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/4/7

                الفرع 
مكة اجلوفالدمامجازانجدةالرياض   اجلهة 

املكرمة
املدينة 
املجموعالقصيمعسيراملنورة 

47---1-159220القضاء

11-----6-23القاضي

58---1-1712226املجموع

التقرير السنوي السابع عشر للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان



5. حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/5/7

                الفرع 
 تصنيف القضية 

 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املجموعالقصيمعسير املدينة املنورةاملكرمة

31-----18-85اعتراض على حكم

17---1-7-36طلب إعادة النظر

2--------2طلب تعويضات

8-----4121طول مدة اإلجراءات

58---1-1712226املجموع

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

جدول 5/1/8

                الفرع 
مكة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض   النوع 

املكرمة 
املدينة

املجموعالقصيمعسير املنورة 

36--7-265151ذكر

432495181-611أنثى

817558341651117املجموع

2. حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/2/8 

                الفرع 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   اجلنسية 

 املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

1541104-5164563سعودية
1--------1مينية

1-----1---مصرية
2-----1-1-أردنية
3-111-----مغربية
1---1-----تونسية
1---1-----نيجيرية
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1---------أملانية
3---1--1-1 غير محددة

817558341651117املجموع

3. حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية
جدول 5/3/8

                الفرع 
 املدينةمكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة 

املجموعالقصيمعسير املنورة

8-1------7الرياض
58-----58---الدمام
11--------القصيم
----------الباحة
5------5--جازان
----------جنران
4-4-------عسير

21---4---17-مكة املكرمة
16--16------املدينة املنورة

----------حائل
1--------1تبوك

----0-----احلدود الشمالية
3----3----اجلوف

----------خارج اململكة
817558341651117املجموع
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4. حسب الشخص املتظلم منه أو اجلهة التي مت مخاطبتها إلزالة أسباب التظلم والفرع املستلم للقضية
جدول 5/4/8

            الفرع 
 املدينةمكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   اجلهة 

املجموعالقصيمعسير املنورة

43-52-291-6-زوج
8--4--1-3-زوجة
171443140-64طليق
3--1--1--1طليقة
3--1-1--1- ابن
5-----23--أب
3-----2-1-أخ

2-------11أهل الزوجة
1-----1---ابن الزوج
9--1--134-األسرة
817558341651117املجموع

5. قضايا األحوال الشخصية حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية
جدول 5/5/8

            الفرع 

   تصنيف القضية 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

املجموعالقصيمعسير املدينة املنورةاملكرمة

26--2--3318-نفقة

121-2-111-24حضانة
 حرمان من رؤية

25-61334-35األوالد

23--3--16-22طالق

1--1------نزع والية

4--0--2-2-حرمان من امليراث

11--15-5---تعليق وهجر
 عدم اإلعتراف
 بالزواج ومطالبة

بالطالق
112-1--1-6

817558341651117املجموع

-
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سابعًا: األحوال املدنية:
1. حسب النوع والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/1/9
                    

الفرع 
   النوع 

 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض
 املكرمة

 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

150-103121281725ذكر

65161091101141127أنثى

1682822172171391277املجموع

2. حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/2/9

                    
الفرع 

   اجلنسية 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض

 املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

95-49195131611سعودية
19-211-11310مينية

2-----0-11مصرية
7--0112--3سورية

1-----100-سودانية
1-----0-1-فلسطينية

2--1--1---أردنية
1-----1---لبنانية
1---1-----مغربية

1-------1-صومالية
2--------2بحرينية
1--------1موريتانية
1--------1نيجيرية
1---1-----مالية

6871142-1002162 غير محددة
1682822172171391277املجموع
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3. حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/3/9

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة 

املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

106--------106الرياض
21-----17--4الدمام
11--------القصيم
0---------الباحة
57-1----22-34جازان
0---------جنران
10-8------2عسير

59---17---1428مكة املكرمة
15--13-----2املدينة املنورة

1--------1حائل
1--------1تبوك

4--------4احلدود الشمالية
2----2----اجلوف

----------خارج اململكة
1682822172171391277املجموع

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

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   اجلهة 

املكرمة
 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

15713227211991231األحوال املدنية
16--43---81وزارة الداخلية

10--21-2-5-زوج
5-----3-2-طليق
2-----1-1-أخ
13-----4-36أب

1682822172171391277املجموع
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5. حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/5/9

                الفرع 
   تصنيف القضية 

 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض
املكرمة

 املدينة
املجموعالقصيمعسير املنورة

31-1-311--25طلب جنسية
123169111121131187أوراق ثبوتية
 طلب استرداد

23--1--5881اجلنسية
3--1-----2 اعتراض على قرار
9-1-1--5-2 طلب إعادة نظر

24-4-3-11402 طول مدة اإلجراءات
1682822172171391277املجموع

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

جدول 5/1/10
                الفرع 

 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   النوع
 املكرمة

 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

48-111211-266ذكر
91-117-4919113أنثى

139-75251241328املجموع

2- حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/2/10

                
الفرع 
   اجلنسية

 املجموعالقصيمعسير املدينة املنورة مكة املكرمة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض

113-57201241316سعودية
12-1-----92مينية

1--1------مصرية
2--------2سورية

1--------1سودانية
2--------2فلسطينية

2--------2أردنية
1--------1أفغانية

1-------1-تركستانية
1--------1تشادية
1-------1-كندية
1-1-------تركية

1-------1- غير محددة
139-75251241328املجموع

التقرير السنوي السابع عشر للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
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3- حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/3/10

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض  املنطقة 

املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

36--------36الرياض
30-----24--6الدمام
----------القصيم
1--------1الباحة
2------1-1جازان
1--------1جنران
16-8------8عسير

44---3---1625مكة املكرمة
2--2------املدينة املنورة

----------حائل
3--------3تبوك

2--------2احلدود الشمالية
2----1---1اجلوف

----------خارج اململكة
139-75251241328املجموع

4- حسب الشخص املتظلم منه أو اجلهة التي مت مخاطبتها إلزالة أسباب التظلم والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/4/10

                
الفرع 

  اجلهة 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض

املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

87-4521191118أب
20---2-9--9أم
3--1-----2أخ

5-----1-4 زوجة أب
11-----3-71األسرة

2-------11عم
9-----1-71 مدرسة
1-----1--- املعلم
1-------1-اجلد

139-75251241328املجموع
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 5- حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/5/10

                الفرع 
   تصنيف القضية 

 املدينةمكة املكرمةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض
 املجموعالقصيمعسير املنورة

32-146161211 إساءة جسدية
4-----3-01 إساءة نفسية
4-----1-12 إساءة جنسية

31-12--5-176 حرمان من التعليم
 حرمان من األوراق

20-2---3-133 الثبوتية

14-1---2-74حرمان من األم
5-----1--4 حرمان من األب

27-1-1-4-183 إهمال
2-1-----10زواج قاصرات

139-75251241328املجموع

تاسعًا: أخــــرى:
1. حسب النوع والفرع املستلم للقضية 

جدول 5/1/11

                الفرع 
 مكة اجلوف الدمام جازان جدةالرياض   النوع 

 املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

31334531810135158ذكر

2831131281383122أنثى

596458431323218280املجموع

2. حسب اجلنسية والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/2/11

                الفرع 
مكة اجلوف الدمام جازان جدة الرياض   اجلنسية 

املكرمة 
املدينة

املجموع القصيمعسير املنورة 

4945566381295202سعودية

20-111-4-112مينية

7--1--2-13مصرية

4--1--2--1سورية

التقرير السنوي السابع عشر للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان



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

3-----3---هندية
2-1---1---سودانية

3--1----11فلسطينية
2-----1-1-أردنية

2---11----باكستانية
1-----1---لبنانية
1-------1-مغربية

1-------1-صومالية
2--------2عراقية

1--------1سريالنكية
2-----2---فلبينية
1--1------مالية

1--------1أرمانية
3510325-2--2 غير محددة

596458431323218280املجموع

3. حسب املنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع املستلم للقضية 
جدول5/3/11

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   املنطقة 

املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

48--------48الرياض
86-----84--2الدمام
89-------1القصيم
7------5-2جازان
2-1------1جنران
21-20------1عسير

79---13---264مكة املكرمة
23--23------املدينة املنورة

1----1----حائل
1--------1تبوك

1----1----احلدود الشمالية
2----1---1اجلوف
596458431323218280املجموع
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4. حسب اجلهة املتظلم منها أو اجلهة التي مت مخاطبتها إلزالة أسباب التظلم والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/4/11

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   اجلهة 

املكرمة
ينة ملد  ا
 املجموعالقصيم عسير املنورة

431223731221216157أخرى
265-11-27-430أفراد

30-----61419شركات أهلية
18--1--5615بنوك سعودية
010----1216مستشفيات

596458431323218280املجموع

5. حسب التصنيف والفرع املستلم للقضية 
جدول 5/5/11

                الفرع 
 مكةاجلوفالدمامجازانجدةالرياض   تصنيف القضية 

املكرمة
 املدينة
 املجموعالقصيمعسير املنورة

95-2312118131819طلب مساعدات مالية
أو أفراد  بني   منازعات 

483--4012-1026شركات

بعض بتبني   مطالبة 
4-------4-املقترحات

قانونية استشارات   تقدمي 
1115---5-53وشرعية

23--9515111 اعتراض على قرار

641341-68211طلب إعادة نظر

8---1-1-42 طلب تعويضات

3-----2-1- أخطاء طبية

8-----2312طول مدة اإلجراءات

596458431323218280املجموع

التقرير السنوي السابع عشر للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
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أواًل: زيارات الوفود

تفاصيل الزيارةالوفد الزائرم

أعضاء الوفد :وفدًا من البرملان األوروبي 1
عدد من أعضاء البرملان األوروبي

املستقبلون:
د/مفلح القحطاني، م/ خالد الفاخري، أ/أحمد احملمود 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة:
• تقدمي شرح موجزعن أنشطة اجلمعية ومساهمتها يف نشر الثقافة احلقوقية وآليات 

عملها ونوعية القضايا التي تردها.
•  الثناء على التطور احلقوقي الذي تشهده اململكة وخاصة يف مجال حقوق املرأة.

• احلديث عن بعض قضايا السجناء يف اململكة و توضيح اآللية العدلية التي يتم اتخاذها 
ِبشأنها وحرص اجلمعية على أن يكون هناك محاكمات عادلة.

• التأكيد على الرعاية املتكاملة التي يحظىى بها السجناء.
• التأكيد على شراكة االحتاد األوروبي يف قضايا حقوق اإلنسان.

• اقتراح مشاركة مندوبني من مفوضية االحتاد األوروبي يف بعض جلسات ومحاكمات 
السجناء واملوقوفني.

• اإلشادة باجلهود املبذولة من اجلمعية يف مجال حقوق اإلنسان على كافة املستويات. 

املوافق     1441/06/29 بتاريخ  الرياض(  منطقة  الرياض/  )مدينة  يف  الزيارة  متت 
2020/02/23

التقرير السنوي السابع عشر للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان



تفاصيل الزيارةاجلهة

زيارة مكتب محافظ البكيرية )صالح بن 1
عبدالعزيز اخلليفة (      

أعضاء الوفد :
د/صالح الشريدة ، أ/ محمد الشريدة 

املستقبلون:
عدد من أعضاء مكتب محافظ البكيرية

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة:
توقيع اتفاقية شراكة بني مكتب احملافظ واجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان    •

فرع القصيم.

  1441/02/05 بتاريخ  القصيم(  منطقة   / البكيرية  )محافظة  يف  الزيارة  متت 
املوافق  2019/10/05

أعضاء الوفد :زيارة وكيل إمارة منطقة القصيم       2
د/صالح الشريدة 

املستقبلون:
عدد من أعضاء إمارة منطقة القصيم

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة:
• تقدمي نبذة تعريفية عن اجلمعية و جهودها احلقوقية و آلية تعاملها مع القضايا و 

تواصلها مع اجلهات ذات العالقة إليجاد احللول املناسبة لها.

متت الزيارة يف )مدينة بريدة/ منطقة القصيم( بتاريخ 1441/07/13  
املوافق  2020/03/08

أعضاء الوفد :زيارة هيئة حقوق اإلنسان فرع القصيم   3
أ/ عبداهلل الرجيعي ، أ/ محمد الشريدة ، أ/ أيوب التويجري  

املستقبلون:
عدد من أعضاء هيئة حقوق اإلنسان

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة:
• توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بني هيئة حقوق اإلنسان فرع القصيم و فرع اجلمعية يف 

القصيم حول التعاون يف حل بعض املشكالت التي ترد إلى الطرفني.
• دراسة و تعاون الطرفني حول إيجاد احللول املناسبة للقضايا التي ترد إليهما.

متت الزيارة يف )مدينة بريدة/ منطقة القصيم( بتاريخ 1442/04/01  املوافق  
2020/11/16

ثانيًا: زيارات اجلمعية

أ( زيارات اجلمعية ملسؤولي اجلهات احلكومية:
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أعضاء الوفد :زيارة مدير التعليم بالقصيم   4
أ/عبداهلل الرجيعي 

املستقبلون:
مدير التعليم بالقصيم

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة:
•  االتفاق على تخصيص  مكان للجمعية  يف املركز الوطني الدائم بالقصيم 
وذلك لعرض منشورات ومطبوعات اجلمعية بهدف نشر الثقافة احلقوقية 

بني كافة أفراد املجتمع.
•  عقد اتفاق بني مدير التعليم بالقصيم ومدير فرع اجلمعية حول آلية نشر 

الثقافة احلقوقية )عن بعد( يف مدارس املنطقة يف ظل جائحة كورونا.

  1442/04/23 بتاريخ  القصيم(  منطقة  بريدة/  )مدينة  يف  الزيارة  متت 
املوافق  2020/12/08

التقرير ال�صنوي ال�صابع ع�صر للجمعية الوطنية حلقوق الإن�صان



ب ( زيارات اجلمعية امليدانية:

تفاصيل الزيارةاجلهةم

أعضاء الوفد :زيارة مستشفى الصحة النفسية1
أ/ عبد املجيد األمني أحمد مولود

أ/ محمد عواض البالدي
أ/ خالد عبد الرحمن شرف

املستقبلون:
املدير الطبي مبستشفى الصحة النفسية
رئيسة قسم حماية من العنف باملستشفى

مدير الرعاية املنزلية باملستشفى 

الهدف من الزيارة:
زيارة تفقدية وتوعوية

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :
•  االطالع على مدى توفر اخلدمات الصحية املقدمة من املستشفى.   

 1441/10/21 بتاريخ  املنورة(  املدينة  منطقة  املنورة/  )املدينة  يف  الزيارة  متت 
املوافق 2019/09/11
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أعضاء الوفد :إمارة منطقة القصيم )جلنة اصالح ذات البني(2
د/ صالح الشريدة

د/ أبراهيم الضبيب 
أ/ محمد الشريدة

عدد من أعضاء املجلس التأسيسي للهيئة االستشارية للفرع 

املستقبلون:
صاحب السمو امللكي األمير د/ فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود 

أمير منطقة القصيم
د/عبد الرحمن الوزن

وكيل اإلمارة
أ/ سالم العمري

مساعد املدير التنفيذي 
عدد من أعضاء جلنة اصالح ذات البني 

الهدف من الزيارة:
زيارة تفقدية وتوعوية

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :
•  توقيع مذكرة تفاهم بني فرع اجلمعية وجلنة إصالح ذات البني )عفو(.

•  تقدمي نبذة تعريفية عن اجلمعية و جهودها احلقوقية و آلية تعاملها مع 
القضايا و تواصلها مع اجلهات ذات العالقة إليجاد احللول املناسبة لها.

متت الزيارة يف )مدينة بريدة/ منطقة القصيم( بتاريخ 1441/02/28 
املوافق 2019/10/28

أعضاء الوفد :دار التوجيه االجتماعي ببريدة3
د/ إبراهيم الضبيب 

املستقبلون:
أ/ سلطان الزغيبي

رئيس الفترة املناوبة املسائية والباحث االجتماعي
أ/ خالد الزيد

املراقب االجتماعي
أ/ شاكر املطير

أ/ عبداهلل الصقعوب 

الهدف من الزيارة:
زيارة تفقدية 

التقرير السنوي السابع عشر للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان



تفاصيل الزيارةاجلهةم

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :دار التوجيه االجتماعي ببريدة
•  مناقشة عدد من املوضوعات مع الطالب.

متت الزيارة يف )مدينة بريدة / منطقة القصيم( بتاريخ 1441/03/07 املوافق 
2019/11/05م

أعضاء الوفد :وحدة احلماية االجتماعية ببريدة4
أ/ محمد الشريدة 

املستقبلون:
أ/أحمد احلربي
مساعد املدير 

الهدف من الزيارة:
زيارة تفقدية 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
•  مناقشة أوجه التعاون بني اجلمعية ووحدة احلماية.

متت الزيارة يف )مدينة بريدة  / منطقة القصيم( بتاريخ 1441/05/10 املوافق 
2020/01/06

أعضاء الوفد :اإلدارة العامة للتدريب التقني واملهني باجلوف5
د/ طارش الشمري
أ/ ظاهر الفهيقي

أ/ خليفة املسعر  
أ/ حمود الدوش 

املستقبلون:
م/ محمد الوشيح

مدير عام اإلدارة العامة للتدريب املهني والتقني مبنطقة اجلوف
أ/ مرزوق الشمري 
نائب مدير اإلدارة

أ/ محمد اإلبراهيم
مدير املعهد السابق 

الهدف من الزيارة:
• زيارة تفقدية ملناقشة تقدمي خدمات تدريبية وتأهيلية لألشخاص ذوي اإلعاقة 

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
•  تقدمي نبذة تعريفية عن اجلمعية و جهودها احلقوقية و آلية تعاملها مع 
القضايا و تواصلها مع اجلهات ذات العالقة إليجاد احللول املناسبة لها.
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•  مناقشة املخاطبات السابقة التي أرسلت للمؤسسة والتي أوضحت أبرز ما اإلدارة العامة للتدريب التقني واملهني باجلوف
تضمنته رؤية اململكة 2020- 2030 حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتي 

منها:
•  مدى متكينهم من دمجهم يف سوق العمل و التدريب.

•  إتخاذ العديد من التدابير التشريعية واملؤسسية يف شأن حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة والتي منها صدور نظام رعاية املعاقني واعتماد الالئحة التنفيذية.

ت •  صديق اململكة على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول 
االختياري عام 2008م .

•  التأكيد على التعاون بني الطرفني يف متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من 
حقوقهم وخاصة يف مجال التدريب و التعليم و حصولهم على الفرص الوظيفية 

املناسبة لهم.

متت الزيارة يف )مدينة اجلوف / منطقة  اجلوف( بتاريخ 1441/05/19 املوافق 
2020/01/15

أعضاء الوفد :زيارة هيئة حقوق اإلنسان6
أ/ عبد املجيد األمني أحمد مولود

املستقبلون:
أ/ عبد العزيز اخليال

نائب رئيس هيئة حقوق اإلنسان
أ/ عبد اهلل البلوي 

مدير فرع هيئة حقوق اإلنسان باملدينة 
عدد من املسوؤلني يف اجلمعيات اخليرية واالجتماعية ومؤسسات املجتمع 

املدني واجلهات احلكومية املختصة 

الهدف من الزيارة:
زيارة تفقدية وتوعوية

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :
•  التعاون املشترك بني اجلهات املشاركة فيما يخدم حقوق اإلنسان ويعزز من 

حمايتها ويساهم يف نشر التوعية بها.

متت الزيارة يف )املدينة املنورة/ منطقة املدينة املنورة( بتاريخ 1441/06/03 
املوافق 2020/01/28

التقرير السنوي السابع عشر للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان



تفاصيل الزيارةاجلهةم

أعضاء الوفد :إدارة التعليم مبنطقة القصيم7
د/صالح الشريدة

د/إبراهيم الضبيب
أ/محمد الشريدة

أ/عبدالرحمن الفريح 

املستقبلون
أ/ محمد الفريح

املدير العام للتعليم مبنطقة القصيم 
أ/عبدالرحمن الصمعاني

مساعد املدير العام للشؤون املدرسية 
أ/يوسف الضويان

مدير املتابعة بإدارة التعليم مبنطقة القصيم 
وقيادات إدارة التعليم

الهدف من الزيارة:
تفقدية  وتوعوية بحقوق اإلنسان

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
• تقدمي نبذة تعريفية عن اجلمعية و جهودها احلقوقية و آلية تعاملها مع القضايا و 

تواصلها مع اجلهات ذات العالقة إليجاد احللول املناسبة لها.
•  التأكيد على أهمية التعاون القائم مع فرع اجلمعية بالقصيم، لنشر وتوعية منوسبي 

التعليم باحلقوق والواجبات يف احترام األنظمة والتشريعات مبا يحقق الغاية يف 
املساهمة يف خدمة الوطن.

•  توقيع عقد شراكة مجتمعية بني اإلدارة العامة للتعليم، وفرع اجلمعية بالقصيم، 
لنشر الثقافة بني كافة منسوبي التعليم.

•  اإلشادة باجلهود املبذولة من قبل اجلمعية يف التوعية والتثقيف يف املجال 
احلقوقي.

متت الزيارة  يف )مدينة بريدة / منطقة القصيم  ( بتاريخ 1441/06/04 املوافق 
2020/01/30
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أعضاء الوفد :جامعة اجلوف8
د/ طارش الشمري
أ/ ظاهر الفهيقي
أ/ خليفة املسعر
أ/ عقال الفهيقي 

أ/ ثاني العنزي  
أ/ حمود الدوش

املستقبلون:
أ .د/ بندر الزارع 

مدير جامعة اجلوف املكلف
د/ سلطانة الرويلي

املشرفة على العالقات العامة

الهدف من الزيارة:
تفقدية  وتوعوية بحقوق اإلنسان

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
•  تقدمي نبذة تعريفية عن اجلمعية و جهودها احلقوقية و آلية تعاملها مع 
القضايا و تواصلها مع اجلهات ذات العالقة إليجاد احللول املناسبة لها.

•  مناقشة عدد من املوضوعات و التي منها:
 - اخلدمات املقدمة من اجلامعة والتي تواكب رؤية اململكة لعام 2020 ـ 2030.

 - دمج الشباب يف سوق العمل.
 - تعاون اجلامعة يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان من خالل توزيع االصدارات 

احلقوقية.

متت الزيارة يف )مدينة سكاكا  / منطقة اجلوف ( بتاريخ 1441/06/08 املوافق 
2020/02/03

أعضاء الوفد :مركز شرطة البطني9
أ/ محمد الشريدة

املستقبلون
عيد فهد الرشيدي

وكيل رقيب

الهدف من الزيارة:
تفقدية  وتوعوية بحقوق اإلنسان

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
•  تقدمي نبذة تعريفية عن اجلمعية و جهودها احلقوقية و آلية تعاملها مع 
القضايا و تواصلها مع اجلهات ذات العالقة إليجاد احللول املناسبة لها.

متت الزيارة يف )مدينة بريدة / منطقة القصيم ( بتاريخ 1441/06/09 املوافق  
2020/02/04

التقرير السنوي السابع عشر للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان



تفاصيل الزيارةاجلهةم

أعضاء الوفد :زيارة إدارة األحوال املدنية10
د/ صالح الشريدة

املستقبلون:
عدد من أعضاء إدارة األحوال امليدانية

الهدف من الزيارة:
تفقدية وتوعوية بحقوق اإلنسان

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
•  تقدمي نبذة تعريفية عن اجلمعية و جهودها احلقوقية و آلية تعاملها مع القضايا و 

تواصلها مع اجلهات ذات العالقة إليجاد احللول املناسبة لها.

متت الزيارة يف )مدينة بريدة / منطقة القصيم   ( بتاريخ 1441/06/17 املوافق  
2020/2/11

أعضاء الوفد :مستشفى الصحة النفسية بالطائف11
أ/ عادل الثبيتي

املستقبلون:
د/ سمير الشهراني

مدير املستشفى

الهدف من الزيارة:
تفقدية  وتوعوية بحقوق اإلنسان

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
•  آلية عمل املستشفى يف خروج املرضى بعد متاثلهم للشفاء.

•  اإلجراءات املتبعة من املستشفى حيال املرضى عن الذين يتم رفض استالمهم 
من ذويهم.

• اجلهود املبذولة من املستشفى لرعاية املرضى من خالل دعمهم ببرامج 
متنوعة و متعددة و تأهيلية لدمجهم يف املجتمع بعد متاثلهم للشفاء.

متت الزيارة يف )مدينة الطائف   /منطقة مكة املكرمة ( بتاريخ 1441/06/17 
املوافق 2020/02/12
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أعضاء الوفد :زيارة جوازات منطقة القصيم 12
د/ صالح الشريدة

املستقبلون:
عدد من أعضاء جامعة املستقبل

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
•  تقدمي نبذة تعريفية عن اجلمعية و جهودها احلقوقية و آلية تعاملها مع القضايا و 

تواصلها مع اجلهات ذات العالقة إليجاد احللول املناسبة لها.

متت الزيارة يف )مدينة بريدة / منطقة القصيم  ( بتاريخ 1441/06/21 املوافق  
2020/02/15

أعضاء الوفد :زيارة مركز شرطة الشرقي13
أ/ محمد الشريدة

املستقبلون:
عدد من أعضاء شرطة الشرقي

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
•  بحث التعاون و التطوير ما بني فرع اجلمعية و منسوبي مركز الشرطة يف 

الشأن احلقوقي.

متت الزيارة يف )مدينة بريدة / منطقة القصيم( بتاريخ 1441/06/22 املوافق  
2020/02/16

أعضاء الوفد :زيارة إلحدى األحياء املعزولة يف املدينة املنورة14
أ/ عبد املجيد األمني أحمد مولود

الهدف من الزيارة:
متابعة الوضع احلقوقي لألحياء داخل نطاق حظر الدخول واخلروج منها 

وإليها.   

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة :
•  إلتزام األحياء باإلجراءات االحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.

متت الزيارة يف )املدينة املنورة/ منطقة املدينة املنورة( بتاريخ 1441/08/08 
املوافق 2020/04/01

التقرير السنوي السابع عشر للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان



تفاصيل الزيارةاجلهةم

أعضاء الوفد :زيارة سجن بريدة العام 15
أ/ محمد الشريدة

املستقبلون:
عدد من أعضاء سجن بريدة العام

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
•  بحث التعاون و التطوير ما بني فرع اجلمعية و منسوبي مركز الشرطة يف الشأن 

احلقوقي.

متت الزيارة يف )مدينة بريدة / منطقة القصيم  ( بتاريخ 1442/02/14 املوافق  
2020/10/01

أعضاء الوفد :زيارة دار املسنني 16
أ/ محمد الشريدة

املستقبلون:
عدد من أعضاء دار املسنني

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
•  بحث التعاون و التطوير ما بني فرع اجلمعية و منسوبي دار املسنني يف الشأن 

احلقوقي.

متت الزيارة يف )مدينة بريدة / منطقة القصيم ( بتاريخ 1442/02/25 املوافق  
2020/10/12

أعضاء الوفد :سجن الطائف17
أ/ عادل الثبيتي

املستقبلون:
العقيد/ماجد الثبيتي

مدير السجن

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
•  مناقشة أوضاع السجناء و مدى توفير الرعاية الالزمة لهم و التعاون من أجل إيجاد 

حلول مناسبة لقضاياهم وفقاً للحقوق التي حفظتها الشريعة اإلسالمية و املواثيق 
الدولية.

متت الزيارة يف )مدينة الطائف  / منطقة مكة املكرمة( بتاريخ 1442/04/22 املوافق 
2020/12/07
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تفاصيل الزيارةاجلهةم

أعضاء الوفد :زيارة جامعة املستقبل     18
أ/ محمد الشريدة

املستقبلون:
عدد من أعضاء جامعة املستقبل

أبرز النقاط التي تضمنتها الزيارة :
•  بحث التعاون و التطوير ما بني فرع اجلمعية و منسوبي جامعة املستقبل يف الشأن 

احلقوقي.

متت الزيارة يف )مدينة بريدة / منطقة القصيم   (بتاريخ 05-1442/05/07 املوافق  
2020/12/22-20

التقرير السنوي السابع عشر للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان



ثالثًا: مشاركات اجلمعية

نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

مشاركات  فرع اجلمعية مبدينة القصيم1
توعوية 
بحقوق 

اإلنسان يف 
عدد من 

األيام العاملية 

املشاركون:
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:

عدد من أعضاء فرع اجلمعية

أبرز احملاور التي تضمنتها املشاركة :
•  مت وضع لوحات تعريفية وتثقيفية يف امليادين العامة يف الشوارع. 
مبناسبة عدد من األيام العاملية و التي منها )اليوم العاملي حلقوق 

الطفل - اليوم العاملي للقضاء على التعنيف ضد املرأة - يوم 
اإلعاقة العاملي - اليوم العاملي حلقوق اإلنسان(.

عقدت املشاركات يف )مدينة بريدة / منطقة القصيم(   على 
التوالي:

تاريخ  27-22 /1441/03 املوافق 2019/11/20-25
05-12 /1441/04 املوافق 25-/2019/11 10/12/2019

مشاركة البنك اإلسالمي للتنمية 2
توعوية 
بحقوق 
اإلنسان 

لالحتفال 
باليوم العاملي 
للغة العربية

املشاركون:
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:

أ/ سليمان الزايدي
أ/ عبد اهلل اخلضراوي 

املستقبلون:
د/ بندر حجار

رئيس البنك اإلسالمي للتنمية

أبرز احملاور التي تضمنتها املشاركة :
•  إيضاح أن اململكة قد ساهمت مع شقيقاتها الدول العربية 

األخرى باعتماد اللغة العرية يف اجلمعية العامة والهيئات الفرعية 
التابعة لها كحق للدول الناطقة باللغة العربية وأن تكون لغتها 
معتمدة رسمياً ويكون لها نفس وضع وحقوق اللغات الرسمية 

اخلمس األخرى.
•  التأكيد على أن اللغة العربية، هي لغة مجموعة البنك الرسمية 

وفًقا التفاقية تأسيس البنك.
•  جهود البنك يف ترسيخ أهمية اللغة العربية يف املجتمعات 

املسلمة يف قارة أفريقيا.

عقدت املشاركة يف )مدينة مكة املكرمة/منطقة مكة املكرمة(   
بتاريخ 28 / 1441/04  املوافق 2019/12/25
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نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

مشاركة أمانة منطقة القصيم 3
توعوية 
بحقوق 

اإلنسان بـ 
»مهرجان 

ربيع بريدة 
»41

تعزيزًا 
للثقافة 

احلقوقية 
التي تعتني 
بحقوق كافة 
أفرد املجتمع

املشاركون:
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:

د/إبراهيم الضبيب
أ/عبدالرحمن الفريح

أ/ عبدالرحمن السنيدي

أبرز احملاور التي تضمنتها املشاركة :
•  نشر ثقافة حقوق اإلنسان من خالل ركن توعوي تثقيفي مت خالله 

توزيع إصدارات اجلمعية احلقوقية و اإلجابة على استفسارات 
الزوار.

•  تكرمي اجلمعية من صاحب السمو امللكي األمير د/ فيصل بن 
مشعل بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم على جهودها 

املبذولة يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان.

عقدت املشاركة يف )مدينة بريدة / منطقة القصيم(  بتاريخ
 07-1441/05/23  املوافق     2020/01/18-02

مشاركة مركز الصم مبكة املكرمة4
توعوية 
بحقوق 
اإلنسان

بفاعليات 
لقاء الصم

املشاركون:
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:

أ/ محمد كلننت 

املستقبلون:
أ/ زهير مليباري

رئيس مجلس الصم مبكة املكرمة وعضو مجلس إدارة االحتاد 
السعودي لرياضة الصم

أ/ جمال قطب
نائب املركز

أ/ إميان املوصلي
مترجم املركز

وعدد من أعضاء االحتاد السعودي لرياضة الصم مبكة وضيوف 
من اململكة األردنية

أبرز احملاورالتي تضمنتها املشاركة :
•  تقدمي نبذة تعريفية عن اجلمعية و جهودها احلقوقية و آلية 

تعاملها مع القضايا و تواصلها مع اجلهات ذات العالقة إليجاد 
احللول املناسبة لها.

•  نشر ثقافة حقوق اإلنسان من خالل ركن توعوي تثقيفي مت خالله 
توزيع اصدارات اجلمعية احلقوقية و اإلجابة على استفسارات 

الزوار.

عقدت املشاركة يف  )مدينة مكة املكرمة / منطقة مكة املكرمة( 
بتاريخ

 06 / 1441/06  املوافق 2020/02/01

التقرير السنوي السابع عشر للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان



نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

معرض القصيم للكتاب مبحافظة 5
عنيزة 

مشاركة 
توعوية 
بحقوق 
اإلنسان

بـ »معرض 
القصيم 
للكتاب 

مبحافظة 
عنيزة«

املشاركون:
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:

أ/عبدالرحمن الفريح، أ/ عبدالرحمن السنيدي

أبرز احملاور التي تضمنتها املشاركة :
• نشر ثقافة حقوق اإلنسان من خالل ركن توعوي تثقيفي 

مت خالله توزيع إصدارات اجلمعية احلقوقية و اإلجابة على 
استفسارات الزوار.

عقدت املشاركة يف )مدينة بريدة / منطقة القصيم(  بتاريخ 
09 /1441/07   املوافق 2020/03/04

مشاركة فرع اجلمعية مبنطقة اجلوف 6
توعوية 
بحقوق 
اإلنسان 
مبناسبة 

اليوم العاملي 
حلقوق املرأة 

والسالم 
العاملي

املشاركون:
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:

عدد من منسوبي فرع اجلمعية

أبرز احملاور التي تضمنتها املشاركة :
•  إرسال إصدارات اجلمعية احلقوقية التي تتضمن التعريف بحقوق 
املرأة و دور اإلسالم يف حماية املرأة و حفظ كرامتها وفق الكتاب و 
السنة لعدد من الدوائر احلكومية باملنطقة و كذلك منطقة حائل و 

تبوك و منطقة احلدود الشمالية من أجل نشر الثقافة احلقوقية بني 
كافة أفراد املجتمع.

عقدت املشاركة يف )مدينة اجلوف / منطقة اجلوف(  بتاريخ
 13 /1441/07 املوافق 2020/03/08

مشاركة فرع اجلمعية مبدينة القصيم7
توعوية 
بحقوق 
اإلنسان 

لالحتفال 
بيوم املرأة 

العاملي

املشاركون:
عدد من أعضاء فرع اجلمعية

أبرز احملاور التي تضمنتها املشاركة :
• وضع لوحات تعريفية وتثقيفية يف امليادين العامة يف الشوارع.

عقدت املشاركة يف )مدينة بريدة / منطقة القصيم(   بتاريخ
 13 /1441/07 املوافق 2020/03/08



69

نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

مشاركة مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني 8
لتعزيز 
مبادئ 
احلوار 
العاملي 
بعنوان 
)لنشكل 
مستقبال 

معا(

املشاركون:
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:

د/مفلح بن ربيعان القحطاني

املستقبلون:
د/عبد اهلل الفوزان

 أمني عام مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني وعضو مجلس الشورى
أ/ نتالي فوستيه

 السفيرة املقيمة لألمم املتحدة يف اململكة
م/ فيصل الفضل

ممثل لدى االمم املتحدة واالمني العام للمنتدى السعودي لألبنية 
اخلضراء

أبرز احملاور التي تضمنتها املشاركة :
•  إيضاح مدى أهمية دعم وتعزيز حقوق اإلنسان على كافة األصعدة.

•  التأكيد على أهمية التعاون واحلوار املشترك لتحقيق أهداف التنمية 
املستدامة وتقدمي الدعم االجتماعي لكافة أفراد املجتمع لتمكينهم من 

املساهمة يف بناء مجتمعات أكثر تطوراً مع احلرص على تقوية العالقات 
اإلنسانية بني الشعوب واألهتمام بالبيئة احمليطة باإلنسان واحليوان 

للحد من األوبئة واألمراض املعدية وتعزيز دور األمم املتحدة يف 
خدمة الشعوب لتحقيق االستدامة يف األمن والسالمة وصحة اإلنسان 

واحملافظة على البيئة وتقليل الصراعات وتعزيز احلوار والتقارب 
لنستطيع ان نساهم يف بناء مجتمعات أكثر اشراقاً.

عقدت املشاركة يف ) مدينة الرياض / منطقة الرياض ( بتاريخ
 08 /1442/01   املوافق 2020/08/27

مشاركة فرع اجلمعية مبدينة القصيم9
توعوية 
بحقوق 
اإلنسان 

لالحتفال 
باليوم 
الوطني

املشاركون:
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:

عدد من أعضاء فرع اجلمعية

أبرز احملاور التي تضمنتها املشاركة :
• وضع لوحات تعريفية وتثقيفية يف امليادين العامة يف 

الشوارع.

عقدت املشاركة يف )مدينة بريدة / منطقة القصيم(   بتاريخ 
26 /1442/02 املوافق 2020/09/23

التقرير السنوي السابع عشر للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان



نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

مشاركة بلدية محافظة دومة اجلندل 10
توعوية 
وتثقيفية
مبهرجان 

العسل

املشاركون:
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:

أ/ علي الدوش

أبرز احملاور التي تضمنتها املشاركة :
•  نشر ثقافة حقوق اإلنسان من خالل ركن توعوي تثقيفي مت خالله 

توزيع إصدارات اجلمعية احلقوقية و اإلجابة على استفسارات 
الزوار.

متت املشاركة يف  )مدينة دومة اجلندل - منطقة اجلوف  ( بتاريخ  
12 /1442/03   املوافق 2020/10/29

مشاركة الغرفة التجارية11
تفقدية 

وتوعوية يف 
مهرجان 

شتاء اجلوف

املشاركون:
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:

أ / ظاهر الفهيقي   

أبرز احملاور التي تضمنتها املشاركة :
•  نشر ثقافة حقوق اإلنسان من خالل ركن توعوي تثقيفي مت خالله 

توزيع إصدارات اجلمعية احلقوقية و اإلجابة على استفسارات الزوار.

متت املشاركة يف )مدينة اجلوف / منطقة اجلوف( بتاريخ 18 /1442/03  
املوافق 2020/11/04

فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة 12
مبنطقة اجلوف 

ركن توعوي 
تثقيفي

مبهرجان 
القافلة 
الزراعية

املشاركون:
أ / ظاهر الفهيقي   

أ / علي الدوش

أبرز احملاور التي تضمنتها املشاركة :
•  نشر ثقافة حقوق اإلنسان من خالل ركن توعوي تثقيفي مت خالله 

توزيع إصدارات اجلمعية احلقوقية و اإلجابة على استفسارات 
الزوار.

متت املشاركة يف )مدينة اجلوف / منطقة اجلوف( بتاريخ 
23 /1442/03   املوافق 2020/11/10
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نوع املشاركة اجلهة املنظمة م
أهم ما بحث وعنوانها 

أمسية جمعية الثقافة والفنون بالطائف13
توعوية 
بحقوق 
الطفل 

تزامًنا مع 
اليوم العاملي 

للطفل

املشاركون:
عدد من األدباء واملثقفني مبحافظة الطائف

األستاذة/ منيفة شراحيلي
األخصائية االجتماعية

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:
أ/ عادل الثبيتي   

أبرز احملاور التي تضمنتها املشاركة :
•  مناقشة عدد من املوضوعات احلقوقية التي تهتم بشأن الطفل والتي 

من أهمها نظام حماية الطفل و الالئحة التنفيذية اخلاصة به. 

متت املشاركة يف )مدينة الطائف / منطقة مكة املكرمة(  بتاريخ 
17 /1442/04   املوافق 2020/12/02

مشاركة فرع اجلمعية مبدينة اجلوف14
توعوية 
مبناسبة 

اليوم العاملي 
حلقوق 
اإلنسان

املشاركون:
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:

عدد من أعضاء الفرع

أبرز احملاور التي تضمنتها املشاركة :
•  وضع لوحات إرشادية وتوعوية يف امليادين العامة للتعريف 

باحلقوق اإلنسانية.

متت املشاركة يف )مدينة اجلوف / منطقة اجلوف(  بتاريخ
 24 /1442/04   املوافق 2020/12/10

مشاركة إذاعة الرياض – برنامج مرايا15
توعوية 

مبناسبة 
اليوم العاملي 

حلقوق 
اإلنسان 
)األسرة 
و حقوق 
اإلنسان(

املشاركون:
د/عبد اهلل العساف

 أستاذ اإلعالم السياسي

من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:
د/مفلح القحطاني، د/سهيلة حماد

أبرز احملاور التي تضمنتها املشاركة :
• التأكيد على إجنازات اململكة املتتابعة يف عام 2020 على الرغم من 

األثار اجلسيمة التي سببتها جائحة كورونا على كافة املستويات.
جناح اململكة يف تقليل اخلسائر اإلقتصادية التي تسببت بها جائحة 

كورونا.
• التقدم الكبير التي شهدته اململكة يف حصول كافة أفراد املجتمع 

على حقهم يف التعليم.

 متت املشاركة يف )مدينة الرياض / منطقة الرياض(  بتاريخ
 28  /1442/04   املوافق 2020/12/14

التقرير السنوي السابع عشر للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان



رابعًا: مذكرات التفاهم التي وقعتها اجلمعية مع عدد من اجلهات

ملخص املذكرةاجلهةم

جلنة إصالح ذات البني بالقصيم واجلمعية 1
الوطنية حلقوق اإلنسان

تاريخ املذكرة:
يوم اإلثنني 02/28 /1441 املوافق 2019/10/28 

أطراف املذكرة:
البني  ذات  إصــالح  وجلنة  بالقصيم  اإلنــســان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  فــرع 

بالقصيم »عفو«

الهدف من املذكرة:
تنمية الواقع احلقوقي األسري يف اململكة واإلسهام يف معاجلة القضايا األسرية 
والتحديات التي تواجه األسرة السعودية وتهدد استقرارها، والتعاون بني اجلمعية 
واحلمالت  التدريبية  والبرامج  والندوات  املؤمترات  وتنظيم  إقامة  يف  واللجنة 

التوعوية لنشر الثقافة احلقوقية األسرية.

مت مناقشة عدد من املواضيع أهمها:
التأكيد على أهمية تفعيل مثل هذه املذكرات التي تبرز دور اجلمعية الوطنية   •
حلقوق اإلنسان يف حفظ اجلانب احلقوقي اإلنساني يف حياته ومجتمعه وفق 
كتاب اهلل وسنة نبيه الكرمي محمد صلَى اهلل عليه وسلم، وإظهار العمل بوجه 
مشرف لديننا ومنهجنا هو ما حترص على تطبيقه القيادة الرشيدة يف إحقاق 

احلق والسعي باإلصالح بني الناس.
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  فرع  بأعمال  املتعلق  العام  التقرير  تسليم   •
باملنطقة، واخلدمات التي تقدمها اجلمعية، وما تسعى لتقدميه من خدمات وما 

حققته من إجنازات.

حضر مراسم التوقيع:
صاحب السمو امللكي األمير د/ فيصل بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود أمير 

منطقة القصيم، مبكتبه بديوان إمارة القصيم مبدينة بريدة 
وكيل اإلمارة د/ عبدالرحمن الوزان

مساعد املدير التنفيذي أ/سالم العمري
عدد من أعضاء جلنة اصالح ذات البني

وقع املذكرة من جانب اجلمعية:
 د/ صالح الشريدة
د/أبراهيم الضبيب
 أ/محمد الشريدة 

وعدد من أعضاء املجلس التأسيسسي للهيئة اإلستشارية للفرع.
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ملخص املذكرةاجلهةم

اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة القصيم 2
واجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

تاريخ املذكرة:
يوم األربعاء 1441/06/04 املوافق 2020/10/03 

أطراف املذكرة:
اإلدارة العامة للتعليم وفرع اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان بالقصيم 

الهدف من املذكرة:
نشر الثقافة احلقوقية من خالل البرامج املقدمة ملنسوبي التعليم، والتي 

تضمنت ندوات طالبية وتدريب ملنسوبي التعليم يف التوعية احلقوقية وتنفيذ 
الورش العمل املتخصصة 

مت مناقشة عدد من املواضيع أهمها:
•  التعريف باجلمعية وأدوارها وأهدافها واختصاصاتها، وما تقدمه من 
خدمات للمجتمع يف مجاالت حقوق اإلنسان وأنظمتها احمللية والدولية. 

•  التأكيد على أهمية التعاون القائم مع اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 
بالقصيم، لنشر وتوعية منوسبي التعليم باحلقوق والواجبات يف احترام 

األنظمة والتشريعات مبا يحقق الغاية يف املساهمة يف خدمة الوطن.

حضر مراسم التوقيع :
أ/محمد بن سليمان الفريح

املدير العام للتعليم مبنطقة القصيم 
أ/عبدالرحمن الصمعاني

مساعد املدير العام للشؤون املدرسية
وقيادات اإلدارة بالقطاعني

ومن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:
د/ صالح الشريدة

د/ إبراهيم الضبيب

التقرير السنوي السابع عشر للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان



ملخص املذكرةاجلهةم

توقيع اتفاقية بني فرع اجلمعية الوطنية 3
حلقوق اإلنسان وتعليم عسير

تاريخ املذكرة:
يوم األحد 03/02 /1442 املوافق 20/09/2020 

أطراف املذكرة:
فرع اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان مبنطقة عسير وتعليم منطقة عسير

الهدف من املذكرة:
اإلطالع على جتربتهم يف التعليم عن بعد ، وآلية القبول ألبناء وبنات البدون 

ومن يف حكمهم ، وكذلك مناقشة آلية توقيع إتفاقية التعاون بني فرع اجلمعية 
بعسير وإدارة التعليم

مت مناقشة عدد من املواضيع أهمها:
•  توضيح اختصاصات اجلمعية وما تقوم به من زيارات ميدانية وتلقي 

الشكاوي ومتابعتها مع اجلهات املختصة بهدف تعزيز اإليجابيات وإزالة 
السلبيات.

•  اإلستماع إلى شرح حول نظام التعليم عن بعد والدور الكبير الذي تقوم به 
اإلدارة يف الظروف الطارئة.

•  مناقشة  بعض املوضوعات التي تتعلق بحقوق الطالب وضمان عدم حرمان 
أي طالب كان من حقه من التعليم ألي سبب و يف أي مكان من املنطقة.

حضر مراسم التوقيع :
من تعليم منطقة عسير:

أ/ سفر البريدي
 مساعد مدير عام التعليم

أ/ عيسى الهاللي
مدير التقومي والقبول

أ/ خيرية الشعيل
مديرة وحدة إجناز

ومن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:
د/ علي الشعبي )رحمه اهلل(

د/ محمد آل مزهر
أ.د/ منصور القحطاني

أ/ حمد آل مفرح
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 الفصل األول
املخاطبات الصادرة والواردة إلى اجلمعية

عدد اخلطابات اجلهة
النسبة املئويةعدد اخلطابات الواردةالصادرة

36٪1766640املقر الرئيسي للجمعية يف منطقة الرياض 

28٪7421مكتب اجلمعية يف محافظة جدة 

76٪253192فرع اجلمعية يف املنطقة الشرقية

17٪7513فرع اجلمعية يف منطقة جازان 

82٪11494فرع اجلمعية يف منطقة اجلوف 

72٪13396فرع اجلمعية يف منطقة مكة املكرمة

57٪7040فرع اجلمعية يف منطقة املدينة املنورة 

63٪9459فرع  اجلمعية يف منطقة عسير

25٪11729فرع اجلمعية يف منطقة القصيم

44٪26961184املجموع
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تاريخ البيان 1441/08/07  املوافق  2020/04/01

اجلمعية تشيد بأمر خادم احلرمني الشريفني بتقدمي العالج للمصابني بفيروس كورونا، من املواطنني واملقيمني ومخالفي اإلقامة مجانًا

أشادت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان بأمر خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل، القاضي بتقدمي العالج للمصابني 
ربيعان  بن  مفلح  الدكتور  اجلمعية  رئيس  قانونية، وقال  تبعات  اإلقامة، مجاناً، وبدون أي  ومخالفي  واملقيمني  املواطنني  من  كورونا،  بفيروس 
القحطاني أن أمر خادم احلرمني الشريفني يجسد مفهوم الصحة العامة للجميع وأن حق حياة اإلنسان وحقه يف احلصول على العالج من هذا 

الفيروس لها األولوية القصوى يف نظر القيادة السعودية بغض النظر عن اجلنسية أو نظامية اإلقامة يف اململكة.
وأضاف الدكتور القحطاني بأن هذه املبادرة السامية تأتي يف وقت نرى فيه بعض الدول ومنها املتقدمة  تواجه صعوبات يف الوفاء باحلقوق 
الوطني بل  الوباء ليس فقط على املستوى  العالم يف مكافحة هذا  اململكة تتصدر دول  األساسية ملواطنيها ومن ذلك توفيرالعالج مما يجعل 
والسعي لدعم اجلهود الدولية ملكافحة هذا الوباء ومن ذلك دعوة خادم احلرمني الشريفني الجتماع قمة دول العشرين وما متخض عن هذه 
القمة من قرارات تدعم احلقوق االقتصادية للشعوب وقيام اململكة بتقدمب دعم مادي ملنظمة الصحة العاملية ملساعدتها يف احلد من انتشار 

هذا الوباء.
كانت  اإلقامة والتي  مخالفي  الفيروس من  لهذا  احلاملة  أو  املصابة  احلاالت  سيشجع  السامي  األمر  هذا  بأن  الدكتورالقحطاني  وأشار 
مترددة أو  خائفة من التقدم لطلب العالج بسبب اخلشية من املالحة القانونية على طلب العالج والتوجه للمراكز الصحية واملستشفيات مما 

سيساهم يف العناية بهم وتقليل مخاطر نقلهم للعدوى لغيرهم.

                                                                           اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

الفصل الثاني
بيانات اجلمعية

تاريخ البيان  1441/06/04  املوافق  2020/01/29

بيان حول التعديالت على الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ

رحبت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان مبا صدر من تعديالت من قبل معالي وزير العدل على الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي قضت 
بإلغاء املادة التي تتعلق بايقاف اخلدمات احلكومية اإللكترونية للمدين ومنع احلبس التنفيذي للمدين إذا كان عمره ستني عاماً فأكثر أو كان 

له أوالد قاصرين وزوجه متوفى أو محبوساً ألي سبب.
وقال رئيس اجلمعية الدكتور مفلح القحطاني أن هذا القرار سيساهم يف خروج العديد من السجناء واملوقوفني من كبار السن والذين عجزوا 
عن سداد ديونهم كما سيحل مشكلة األشخاص املوقفة خدماتهم والذين لم يقتصر الضرر الناجت عن إيقاف خدماتهم على أشخاصهم بل 

جتاوز ذلك إلى تابعيهم.
وأضاف رئيس اجلمعية أن حق الدائن يثبت على مال املدين وبالتالي ينفذ عليه أو يقسط عليه إن وجد له مال أو دخل، أما حبس شخص 

املدين الذي ال مال له وال دخل فال فائده للدائن منه وهو مضره على الدولة وعلى املدين وعلى ذويه.
وقال رئيس اجلمعية أن هذا القرار سيساهم ايضاً يف ترشيد قرارات الدائنني  ويحد من تسرعهم يف التعامل بالديون دون التأكد من مالءة 

االشخاص الذين يتم التعامل معهم أو دون طلب ضمانات تضمن لهم احلصول على حقوقهم قبل التعامل باآلجل .
وبني أن هناك كثيراً من األشخاص قضوا سنوات خلف القضبان يف مطالبات مالية دون أن يستطيعوا سداد ديونهم ودون أن يحصل الدائنني 

على حقوقهم ولو أُطلق سراحهم لرمبا عملوا وتدبروا أمورهم وسددوا ما بذمتهم.
                                                                           اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

التقرير السنوي السابع عشر للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان



تاريخ البيان  1441/08/14  املوافق   2020/04/08

اجلمعية تشيد باألمر السامي القاضي بتعليق تنفيذ األحكام القضائية املتصلة بحبس املدين يف قضايا احلقوق اخلاصة وتعليق تنفيذ 
األحكام الصادرة يف قضايا الرؤية والزيارة

أشادت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان بأمر خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل، و القاضي بتعليق تنفيذ 
األحكام القضائية املتصلة بحبس املدين يف قضايا احلقوق اخلاصة وتعليق تنفيذ األحكام الصادرة يف قضايا الرؤية والزيارة.

وقال رئيس اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني بأن هذه املبادرة اإلنسانية السامية تأتي يف إطار جهود الدولة احلثيثة ملكافحة ومنع 
تفشي فيروس كرونا كما سيكون لها اثار إيجابية أخرى يأتي يف مقدمتها  انضمام هؤالء السجناء إلى ذويهم خالل  هذه الفترة اإلستثنائية 
وما ميثله ذلك من دعم للجوانب اإلنسانية ألفراد أسرهم وقدرة بعض هؤالء السجناء على ترتيب أوضاع أسرهم والتواصل مع دائنيهم مبا 

يساعد على إيجاد حلول لبعض قضاياهم.
وأكد  رئيس اجلمعية على أهمية التنسيق بني اجلهات املختصة لضمان وضع هذا األمر السامي الكرمي موضع التنفيذ.

 
                                                                                    اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 

تاريخ البيان  1441/09/03  املوافق   2020/04/26

اجلمعية ترحب بصدور قرار الهيئة العامة باحملكمة العليا املبني على األمر السامي القاضي بعدم إصدار أحكام باجللد يف العقوبات 
التعزيرية 

رحبت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان  بصدور قرار الهيئة العامة باحملكمة العليا املبني على األمر السامي القاضي بعدم إصدار أحكام 
باجللد يف العقوبات التعزيرية وقال رئيس اجلمعية الدكتور مفلح ربيعان القحطاني أن هذه اخلطوة  تأتي  يف اطار تعزيز تطبيقات حقوق 
اإلنسان يف اململكة حيث ستساهم يف تقييد سلطة القاضي يف إيقاع عقوبة اجللد تعزيراً حيث لوحظ املبالغة يف إيقاعها من بعض القضاة 

يف السنوات املاضية بالرغم من أن النصوص الشرعية والفقهية ال تذهب لهذا األمر.
ومن املعلوم بأن العقوبة التعزيرية تختلف عن العقوبة احلدية والتي ال اجتهاد للقاضي فيها ولن يشملها هذا القرار للنص عليها يف الشريعة 

اإلسالمية.
وسيجد القاضي الكثير من العقوبات البديلة غير عقوبة اجللد التي ستساهم يف إصالح اجلاني وتفيد املجتمع

وأضاف رئيس اجلمعية بأن هذا القرار سيمثل نقلة نوعية يف فلسفة العقاب أمام القضاء السعودي ونأمل أن يواكب ذلك إقرار العديد من 
العقوبات البديلة الى جانب عقوبة السجن والغرامة.

كما أن هذا القرار سيساهم أيضا يف حتسني صورة اململكة خارجياً حيث يعمد البعض إلى انتقاد اململكة لتطبيقها مثل هذه العقوبة.

                                                                                    اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
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تاريخ البيان  1441/10/19 املوافق  2020/06/11

بيان للجمعية حول وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات يف محافظة احلرجة جنوب منطقة عسير

تابعت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان ما تداولته وسائل التواصل االجتماعي حول وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات يف محافظة 
احلرجة جنوب منطقة عسير، واذ تتقدم اجلمعية بصادق التعازي واملواساة ألسرة الطفلة

فإنها تؤكد على أهمية ما صدر من صاحب السمو امللكي أمير منطقة عسير بشأن التحقق من أسباب وفاة الطفلة  ومحاسبة  كل من 
يثبت تسببه يف ذلك.

كما تطالب اجلمعية بأن تراعي اجلهات ذات العالقة ومنها جلان إزالة التعديات يف املناطق، الظروف احمليطة مبا يتم اتخاذ قرار بإزالته، 
بحيث يتم التفريق بني من بنى له مأوى أو منزالً ليأوي فيه أسرته وال يوجد لديه غيره، وبني من يتعمد التعدي على األراضي البيضاء 

وأمالك الدولة بهدف التكسب والتربح.
وأال تتم اإلزالة يف احلالة األولى إال بعد توفير السكن البديل لألسرة، ألن تنفيذ النظام وحسن تطبيقه يقتضي أال يزال الضرر مبا هو 

أشد منه.
وقال رئيس اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أنه يتوجب على منفذي اإلزاالت عدم التعامل بعنف مع من يصدر بحقهم قرارت 

باإلزالة، كما يجب على من تصدر بحقهم هذه القرارت اإلنقياد لها وسلوك الطرق النظامية يف املطالبة بحقوقهم.
 

                                                                          اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

التقرير السنوي السابع عشر للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان



تاريخ البيان  1442/02/05  املوافق  2020/09/22

كلمة رئيس اجلمعية مبناسبة اليوم الوطني التسعون للمملكة

نحتفي اليوم مبناسبة اليوم الوطني التسعون لبالدنا الغالية  اململكة العربية السعودية و بهذه املناسبة أتقدم بأصدق التهاني خلادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي عهده األمني األمير محمد بن سلمان حفظهما اهلل و للشعب السعودي الكرمي .

ونحن يف هذا اليوم الذي نستذكر فيه تلك املبادئ  السامية التي قامت عليها بالدنا الغالية منطلقة من شريعة اإلسالم اخلالدة  ومرسخة 
لقيم العدل واملساواة والتسامح وما سطره املؤسس امللك عبدالعزيز آل سعود رحمه اهلل  و من معه من اآلباء األوائل من بطوالت تاريخية 
لتأسيس هذه البالد املباركة وتوحيد كلمتها وبسط نفوذها على أرجاء واسعة من شبه اجلزيرة العربية  وما تبع ذلك من مرحلة للبناء و 
التطوير قادها من بعد املؤسس رحمه اهلل أبناءه امللوك رحمهم اهلل حتى عهد خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه 
اهلل والذي يقود بالدنا برؤية حكيمة وخطى سديدة يف كافة املجاالت، يشد عضده يف ذلك سمو ولي عهده األمني من خالل رؤية اململكة 
2030 والتي تسعى بالدنا من خاللها إلى أن تتبوأ مركزاً متقدماً بني الدول املتقدمة على مستوى العالم. إن ما تتمتع به اململكة  اليوم من 
أمن وآمان وهي حتتفل بيومها الوطني التسعون يدعونا إلى شكر اهلل أوالً ثم العمل على تعزيز اللحمة الوطنية ونبذ الفرقة واالختالف 
وتعزيز األهتمام بحماية حقوق اإلنسان يف بالدنا و نشر الوعي بثقافتها بني املواطن واملسؤول، حيث تعلو و تسمو الدول كلما زاد اهتمامها 

بالعناية بحقوق شعوبها واملقيمني على أراضيها .
ويف هذا العام االستثنائي شهدنا حرص قيادة هذا الوطن املبارك على أبنائه واملقيمني على أراضيه من خالل تبني أعلى معايير الصحة 
والسالمة ملواجهة جائحة كورونا يف حني شهدنا فشل بعض احلكومات حول العالم ومنها بعض الدول املتقدمة يف مواجهة هذه اجلائحة.

والشك أن اإلحتفال باليوم الوطني يتيح الفرصة إلى تقييم مامت من إجنازات واالستعداد إلى االنطالق نحو حتقيق مستقبل أكثر اشراقاً 
من خالل تعاون وتشارك كافة القطاعات واجلهات املعنية يف الدولة للتمكني من الوصول للخدمات  بشكل عام وتسهيل حق الوصول إلى 
اخلدمات الرقمية بشكل خاص يف ظل االعتماد عليها للوفاء بالكثير من احلقوق اخلدمية كاحلق يف التعليم والصحة وغيرها من احلقوق 

األخرى مما يتطلب تظافر جهود اجلميع  لضمان الوفاء بهذه احلقوق للجميع بدون استثناء.
و على الرغم من بعض التحديات التي تواجهها اجلهات املعنية بحقوق اإلنسان يف بالدنا يف سبيل نشر الثقافة احلقوقية لدى املواطن 
واملسؤول إال أنه مع الدعم الالمحدود من خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي عهده األمير محمد بن سلمان 
حفظهما اهلل، حلقوق اإلنسان والتنمية املستدامة يف بالدنا يجعلنا نستقبل أيامنا الوطنية مبزيد من األمل والطموح يف حتقيق املزيد من 
التقدم يف مجال متكني املواطنني وكل من يقيم على هذه األرض املباركة من حقوقه من خالل التعامل بإيجابية مع األنظمة والتعليمات ذات 
الصلة بتوفير اخلدمات والتمكني من احلقوق ومحاربة التعصب والتطرف والسعي نحو حتقيق التعاون والتنسيق املشترك ملا فيه خير وتقدم 

بالدنا ومجتمعنا يف ظل التالحم والتكاتف بني الشعب والقيادة.
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بيان اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان حول اإلساءة للرسول الكرمي

أعربت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان عن استنكارها و إدانتها الشديدة لإلساءة إلى الرسول الكرمي ورسالة اإلسالم السمحة ورفض أي 
تصريحات تسيء ملشاعر املسلمني حول العالم، حتت ذريعة حرية التعبير وأوضحت اجلمعية أن االتفاقيات واملواثيق والعهود الدولية تؤكد 
على احترام األديان واملعتقدات والرموز الدينية جلميع الشعوب مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات تعد انتهاكاً للمادة الثانية من الفقرة 
العشرين من العهد  الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والتي تنص على أنه »حتظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو 

العنصرية أو الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف«.
وتدعو اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان جميع املؤسسات احلقوقية واإلنسانية يف العالم إلى العمل على منع ومناهضة كل ما يدعو إلى 
الكراهية وعدم احترام التنوع الثقايف و الديني والذي ينسجم مع قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة و مجلس حقوق اإلنسان الصادرة 
ر يف إطار نظمها القانونية والدستورية ما  بشأن مناهضة تشويه صورة األديان ووجوب احترامها  والتي حتث جميع الدول على أن توِفّ

يضمن االحترام واحلماية الكاملني للرموز الدينية.
وتهيب اجلمعية باملجتمع الدولي بأن يعمل على تفعيل هذه القرارات الداعية الحترام املقدسات وجترمي اإلساءة إلى األنبياء والرسل عليهم 

السالم، والعمل على تبني مشروع يدين أي شخص أو مجموعة أو دولة تتعرض للديانات السماوية واألنبياء والرسل.
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كلمة رئيس اجلمعية مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان

مير اليوم العاملي حلقوق اإلنسان من هذا العام و املوافق للعاشر من ديسمبر والعالم ال زال  يعيش حتت تأثير جائحة كورونا حيث تشير 
التقديرات إلى أن تفشي هذا الفيروس قد يتسبب يف سقوط ما يتراوح بني 40 60 مليون شخص يف براثن الفقر املدقع، يضاف إلى  ذلك  
مئات األالف بل املاليني من الوفيات يف جميع بلدان العالم النامي منها واملتقدم وكل ذلك  يعد أحد املهددات الكبيرة جداً حلقوق اإلنسان  
فطول فترات  اإلغالق واحلظر، وارتفاع التكاليف اإلقتصادية لهذه اجلائحة على البلدان واملنشئات االقتصادية، وتوقف العديد من املشاريع 
االقتصادية وتأثر وسائل النقل العاملية تزيد من معدالت الفقر يف العالم وتضاعف أعداد الباحثني عن احلق يف العمل، وعندما ننظر للوضع 
يف اململكة جند أن الدولة وقيادتها الرشيدة وفقت يف مواجهة هذه اجلائحة وحدت من تأثيراتها املدمرة على حقوق اإلنسان بل واستطاعت 

وهلل احلمد أن تبدأ يف جتاوز تأثيرات هذه اجلائحة.
والشك أن اإلحتفاء بيوم حقوق اإلنسان العاملي يتيح الفرصة للجميع لتقييم مامت إجنازه يف مجاالت حقوق اإلنسان املختلفة ويحث على 
اإلنطالق نحو حتقيق مستقبل أكثر اشراقاً من خالل تعاون وتشارك كافة القطاعات واجلهات املعنية يف الدولة للوفاء بهذه احلقوق وخاصة 
تسهيل احلصول على تلك احلقوق األكثر التصاقاً بحياة الناس ومستقبلهم ومن ذلك احلق يف التعليم واحلق يف العالج واحلق يف السكن 

والعيش الكرمي.
 ويزداد أهمية احلق يف الوصول إلى اخلدمات الرقمية بشكل خاص يف ظل اإلعتماد عليها يف الفترة األخيرة ليمكن الوفاء بالكثير من 
احلقوق اخلدمية األخرى مما يتطلب تظافر جهود اجلهات ذات العالقة لضمان الوفاء بهذه احلقوق للجميع ويف جميع مناطق اململكة ، فمع 
ظهور جائحة كورونا أثبتت التقنية الرقمية أنها جزء أساسي من احللول ملواجهة هذه اجلائحة العاملية ، مما سمح للجهات احلكومية يف 
اململكة مبواصلة تقدمي اخلدمات العامة للمواطنني واملقيمني ، و مبا ساهم يف مواصلة األعمال وإبقاء الناس على اتصال، ومع ظهور أمناط 
جديدة من عقود العمل عن بعد تزداد احلاجة للتمكني من احلق يف التقنية الرقمية  مما سيساهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف 
اململكة بشكل عام ويساعد على تلبية احلق يف العمل بشكل خاص ولذلك فإنه من األهمية مبكان لتحقيق مستقبل أكثر استدامة أن يكون 
هناك تعاون وتشارك واعتناء أفضل بحق الوصول إلى اخلدمات الرقمية للجميع وخاصة بالنسبة للمراكز واحملافظات األقل منواُ يف بالدنا 
يف ظل اعتماد أسلوب التعليم عن بعد لكافة قطاعات التعليم خالل هذه اجلائحة وما قد يترتب عليه مستقبال من استمرار االعتماد على 

هذا األسلوب يف بعض التخصصات مما يتطلب تهيئة وتعزيز البيئة  احلاضنة للوفاء باحلق يف التعليم للجميع .
وقد راعت اململكة أثناء فرضها لبعض القيود ملواجهة هذه اجلائحة حماية حقوق اإلنسان وكان هناك حرص من اجلهات ذات العالقة على 
التأكد من أن كل القرارات والقيود املتخذة تهدف لتحقيق غايات طبية  وتستند على اإللتزام بالكرامة واملعايير األخالقية واحلق يف الصحة 

للجميع ،  وقدمت أفضل اخلدمات الصحية للجميع بغض النظر عن العمر أو اجلنسية أو نظامية اإلقامة.
 ويف هذا اليوم ينبغي أن نشير الى ما حققته اململكة من تبؤها املركز األول يف املؤشر الدولي يف شعور السكان باألمان أثناء السير لياًل يف 
املنطقة التي يعيشون بها مقارنة مبجموعة دول العشرين حسب تقرير التنمية املستدامة  202، وهو األمر الذي يعكس الواقع يف اململكة  وما 
تتمتع به من أعلى معايير احلق يف األمن وهو احلق الذي يشكل الدعامة األساسية يف توفير وحماية وتعزيز بقية حقوق اإلنسان األخرى فال 
حقوق بدون أمن بينما جند األحداث املؤملة تعصف مبنطقتنا وتشكل انتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان وجتد من يسعى ولألسف الشديد 
من املتطرفني وأصحاب املصالح من الدول واألفراد ممن يدعم هذه االنتهاكات ويغذيها ويتجاهل ما تقدمه اململكة من إسهامات إيجابية 

يف دعم احلق يف األمن مبفهومه الشامل. 
وقد حرصت اململكة على تضمني أنظمتها وقوانينها العديد من النصوص التي تؤكد على التزام الدولة باحملافظة على حقوق اإلنسان 

وتعزيزها كما انضمت للعديد من اإلتفاقيات الدولية واإلقليمية التي تؤكد على هذا األمر.
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