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�سعار اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

ترمز النقطة ال�سوداء والهالل الربتقايل يف �سعار اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان اإلى حالة الإن�سان غري امل�ستقرة من دون حقوقه، اأما الهالل الأخ�رض 
فيمثل حقوق الإن�سان املكفولة يف الكتاب وال�سنة والأنظمة املرعية يف اململكة العربية ال�سعودية واملنظومة الدولية التي قامت اجلمعية من اأجل حمايتها.





مبنى اجلمعية مبدينة الرياض
تقوم اجلمعية حاليا ببناء مقراً لها على طريق امللك 

فهد مبدينة الرياض على مساحة 1500 متر 2 .



كلمة رئي�س اجلمعية

الدكتور / مفلح بن ربيعان القحطاني
رئي�س اجلمعية



ل�سك اأن ثقافة حقوق الإن�سان لي�ست ترفًا فكريًا اأو اأحالم يف اإذهان النخب العلمية التي تقوم بالتنظري يف مراجعها العلمية بل اإن ثقافة 
حقوق الإن�سان ون�رضها �رضورة ملحة وحالة ما�سة حتتاجها املجتمعات لن�رض مبادئ العدل وامل�ساواة  واحلرية بني اأفرادها حتى يدرك كل 

منتمي لهذا الوطن باأنه اإن�سان مكرم كما اأراده الله جل وعال.
اإن ديننا احلنيف قد غر�س نبته العدل وامل�ساواة وتكرمي بني الإن�سان يف كتابه العزيز اأو �سنة نبيه �سلى الله عليه و�سلم، قال تعالى }ولقد 
كرمنا بني ادم{ ، وقد اأولت اململكة العربية ال�سعودية رعاية خا�سة حلقوق الإن�سان ف�سدرت املوافقة ال�سامية باإن�ساء اجلمعية الوطنية 
حلقوق الإن�سان يف 1/18/ 1425هـ؛ وتبعها اإن�ساء هيئة حقوق الإن�سان يف عام 1426هـ بهدف حماية حقوق الإن�سان والدفاع عنها 
وفقًا لأحكام ال�رضيعة الإ�سالمية والنظام الأ�سا�سي للحكم والأنظمة املرعية والتفاقيات واملواثيق الدولية التي ل تتعار�س مع ال�رضيعة 

الإ�سالمية.
واأن�سطتها،  واأهدافها واخت�سا�ساتها  الإن�سان وروؤيتها ور�سالتها  الوطنية حلقوق  باجلمعية  التعريف  ال�سوء على  نلقي  الكتيب  ويف هذا 
فاجلمعية جهة غري حكومية، م�ستقلة ماليًا واإداريًا، وغري خا�سعة لإ�رضاف اأو رقابة اأي جهاز حكومي، وتهدف اإلى التاأكد من تنفيذ 
التزامات اململكة جتاه ق�سايا حقوق الإن�سان وفق ما ورد يف اإعالن القاهرة حلقوق الإن�سان يف الإ�سالم وميثاق الأمم املتحدة واملواثيق 
ال�سكاوى ومتابعتها مع اجلهات املخت�سة والتحقق من دعاوى املخالفات والتجاوزات وتقدمي الراء  وال�سكوك الدولية، كما تتلقي 
واملقرتحات للهيئات احلكومية والأهلية، والتعامل مع ق�سايا حقوق الإن�سان يف الهيئات الدولية ب�سكل عام، ف�سال عن اإقامة املوؤمترات 

والندوات ون�رض اإ�سدارات متخ�س�سة تعنى بحقوق الإن�سان.
اأهداف اجلمعية، وجلنة  ويعمل داخل اجلمعية عدة جلان منها، جلنة الر�سد واملتابعة وتخت�س بر�سد ومراقبة ومتابعة ما يتعلق بتحقيق 
الدرا�سات وال�ست�سارات، وتخت�س بالقيام بالدرا�سات وتقدمي ال�ست�سارات، وجلنة الثقافة والن�رض وتخت�س بالتوعية واإقامة الندوات 
واملوؤمترات، وجلنة الأ�رضة وتخت�س مبا يتعلق ب�سوؤون الأ�رضة، كما مت افتتاح عدد من الفروع واملكاتب للجمعية يف بع�س مناطق اململكة.

د. مفلح بن ربيعان القحطاني



التعريف باجلمعية

اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ســان موؤ�س�ســة وطنية م�ســتقلة ماليــًا واإداريًا، 
ولي���س لها ارتباط ب��اأي جهاز حكومي، وتعمل عل��ى الدفاع عن حقوق 
الإن�ســان يف اململكة وخارجها �ســواء كان مواطنًا اأو مقيمــًا، اأو زائراً، 
وتتعــاون مع اجلهات احلكومية والأهلية داخل اململكة وخارجها من اأجل 
حتقيــق ذلك، وقد اأن�ســئت اجلمعية مبوجب املوافقة ال�ســامية رقم 2/24 
وتاريــخ 1425/1/18 هـ املوافــق 2004/3/9م وذلك حلماية حقوق 
الإن�ســان والدفاع عنه وفقًا لأحكام ال�رضيعة الإ�ســالمية وللنظام الأ�سا�سي 
للحكم والأنظمة املرعية والتفاقيات واملواثيق الدولية التي ل تتعار�س مع 

ال�رضيعة الإ�سالمية.



ن�ساأة اجلمعية

املوافقة السامية بشأن اإلذن 
للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان مبمارسة أعمالها

�سدرت املوافقة ال�سامية رقم 2/24 وتاريخ 1425/1/18 
ب���الإذن للجمعي���ة مببا�س���رة اأعماله���ا كم���ا �س���در الأمر 
ال�س���امي الكرمي رقم 2ب/4616 وتاريخ 1425/1/24ه� 
القا�س���ي بتبلي���غ ال���وزارات وامل�س���الح احلكومي���ة بذلك 
و�سرورة التعاون معها وبذل كافة الت�سهيالت لها لتحقيق 

مهامها التي ت�سمنها نظامها الأ�سا�س.



ا�ستقالل عمل اجلمعية

�ســدر الأمر ال�سامي الكرمي رقم 605/م ب 
يف 1429/1/22هـ بالتاأكيد على ا�ستقاللية 
عمل اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ســان، واأن 
اآلية ممار�ســتها ملهامها اأمر ت�ســتقل هي بر�سمه 

وحتديد اإجراءاته وتوقيتها.   



برقية من خادم احلرمني الشريفني
امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله

خطاب من صاحب السمو امللكي 
األمير  أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية

خطاب من صاحب السمو امللكي 
األمير  نايف بن عبدالعزيز )رحمه الله(



رئيس اجلمعية
د. مفلح بن ربيعان القحطاني

املشرف العام على الشؤون املالية واإلدارية
أ. خالد بن عبدالرحمن الفاخري

نائب رئيس اجلمعية
د. صالح اخلثالن

نائب رئيس اجلمعية لشؤون األسرة
د. نورة بن عبدالله العجالن

اإدارة اجلمعية



املشرف على فرع منطقة مكة املكرمة
الدكتور حسني بن ناصر الشريف

املشرف على فرع منطقة جازان
د. أحمد بن يحيى البهكلي

املشرف على فرع منطقة اجلوف
د. طارش الشمري

املشرف على مكتب العاصمة املقدسة
أ. سلمان الزايدي

املشرف على مكتب املدينة املنورة )سابقًا(
د. محمد بن سالم بن شديد العوفي

املشرف على فرع املنطقة الشرقية
د. عبداجلليل بن علي السيف

املشرف على مكتب املدينة املنورة
أ. شرف القرافي

م�رشيف الفروع واملكاتب



روؤ�ساء اجلمعية ال�سابقني





روؤية اجلمعية 

الروؤية ..
امل�ســاهمة يف بناء جمتمع العدالة وامل�ســاواة و�ســيادة القانون 
و�ســون كرامة الإن�ســان وحماية حقوقه وفقًا لتعاليم ال�رضيعة 

الإ�سالمية والإتفاقيات الدولية ذات العالقة.



ر�سالة اجلمعية ..

الر�سالة ..
حمايــة حقــوق الإن�ســان والدفــاع عنها ون�ــرض ثقافتهــا ومراقبة 
اأو�ساعها وتقدمي امل�سورة وامل�ســاعدة القانونية للمحتاجني اإليها، 
واتخاذ الإجراءات الالزمة ملعاجلة ال�ســكاوى والتظلمات النا�سئة 
عن اإنتهاكات وجتاوزات حقوق الإن�سان بهدف احلد منها ووقفها 
واإزالة اآثارها، واإعداد الدرا�ســات والأبحــاث وتوفري املعلومات 
وعقد النــدوات والدورات واإعــالن املواقف واإ�ســدار البيانات 

واملطبوعات واإعداد التقارير.



وتتلخ�ص الأهداف الإ�سرتاتيجية للجمعية يف:
• تعزيز حماية حقوق الإن�سان املكفولة مبوجب اأحكام ال�رضيعة الإ�سالمية والأنظمة املحلية والتفاقيات الدولية.	

• توفري الدعم واحلماية للفئات الأكرث تعر�سا لالنتهاكات لتمكينهم من ممار�سة حقوقهم الأ�سا�سية.	

• تعزيز ال�رضاكة املجتمعية واملحافظة على التوازن  القائم على احرتام حقوق الإن�سان وحمايتها.	

• بناء القدرات املوؤ�س�سية.	

• تعزيز الت�سامن والتكافل بني املواطنني وتو�سيع قاعدة امل�ساركة ال�سعبية يف �سنع القرار ومراقبة تنفيذه.	

• تعزيز العالقة بني التنمية وقدرة املواطنني على التمتع باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية وفقا للمعايري الدولية.	

• تعزيز اللتزامات الوطنية لحرتام حقوق الإن�سان لدى كافة فئات املجتمع.	

• تنمية املوارد الذاتية.	

اأهدافنا ..





 ال�سفافية وامل�ساءلة: 
نلتزم بعر�س اأفكارنا ومقرتحاتنا على من�ســوبي اجلمعية واملجتمع للحكم على اإ�ســهاماتنا؛ ونحا�ســب كل فرد يف 

جمعيتنا على احرتام قيمنا وتعزيزها.

ال�ستقاللية: 
الأمانة والحرتام لالآخر  ُمثل  اأ�سمى  قائمة على  التعامل مع جمتمعنا  اأ�س�س  نلتزم مببادئ ال�ستقاللية، مما يجعل 

وعدم ال�سماح بتدخل الآخرين يف التاأثري على قراراتنا.

امل�ساركة الفاعلة: 
املدين واملنظمات  املجتمع  والوزارات احلكومية وموؤ�س�سات  امل�سالح  واملوؤثرة مع كافة  احلقيقة  لل�رضاكة  ن�سعى 

الإقليمية والدولية املعنية بحقوق الإن�سان . 

العمل بروح الفريق: 
نوؤمن باأن العمل اجلماعي بروح الفريق و�سيلتنا لتحقيق اأهدافنا.

قيمنا ..
 



الإتقان: 
نلتزم مبعايري اجلودة يف كافة اأعمالنا ون�سعى اإلى التميز يف كل م�رضوعاتنا.

العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص: 
ن�سمن فر�سًا مت�ساوية ملن�سوبي اجلمعية وامل�ستفيدين من خدماتها.



وتتلخ�ص اخت�سا�ساتنا يف :
• التاأكد من تنفيذ ما ورد يف النظام الأ�سا�س للحكم، ويف الأنظمة الداخلية يف اململكة ذات العالقة 	

بحقوق الإن�سان.

• التاأكد من تنفيذ التزامات اململكة جتاه ق�سايا حقوق الإن�سان، وفق ما ورد يف اإعالن القاهرة حلقوق 	
الإن�سان يف الإ�سالم، وميثاق الأمم املتحدة، واملواثيق وال�سكوك الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان.

• تلقي ال�سكاوى ومتابعتها مع اجلهات املخت�سة، والتحقق من دعاوى املخالفات والتجازوات املتعلقة 	
بحقوق الإن�سان.

• تقدمي الآراء واملقرتحات للهيئات احلكومية والأهلية للعمل على ن�رض املعلومات يف جمال حقوق الإن�سان.	

• التعامل مع ق�سايا حقوق الإن�سان يف الهيئات الدولية ب�سكل عام، واملنظمات الدولية غري احلكومية 	
ب�سكل خا�س.

اخت�سا�ستنا ..
 



• درا�سة املواثيق وال�سكوك الدولية اخلا�سة بحقوق الإن�سان الدولية وتطبيقاتها.	

• اإقامة املوؤمترات  والندوات واحللقات املحلية والإقليمية والدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان.	

• ت�سجيع التعاون الإقليمي والدويل لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان	

• ن�رض اإ�سدارات متخ�س�سة تعنى بحقوق الإن�سان.	





اأن�سطة اجلمعية



لقاءات اجلمعية وزياراتها

زيارة اأع�ساء اجلمعية ل�سمو الأمري نايف بن عبدالعزيز 
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية )يرحمه اهلل( 

زيارة اأع�ساء اجلمعية ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز 
ويل العهد ونائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع

زيارة اأع�ساء اجلمعية خلادم احلرمني ال�رشيفني 
امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل

زيارة اأع�ساء اجلمعية ل�سمو الأمري �سلطان بن عبدالعزيز 
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع )يرحمه اهلل( 



زيارة اأع�ساء اجلمعية اإلى �سمو اأمري املنطقة ال�رشقية  
الأمري حممد بن فهد بن عبد العزيز

لقاء �ساحب ال�سمو اأمري منطقة الريا�س
�سمو الأمري �سطام بن عبدالعزيز   

زيارة اع�ساء اجلمعية ل�سمو اأمري منطقة املدينة املنورة
الأمري عبدالعزيز بن ماجد اآل �سعود 

زيارة اع�ساء اجلمعية اإلى �سمو اأمري منطقة مكة املكرمة  
الأمري خالد الفي�سل

زيارة اع�ساء اجلمعية اإلى �سمو اأمري منطقة ع�سري 
الأمري في�سل بن خالد



زيارات الوزراء وامل�سوؤولني

زيارة معايل وزير العدل زيارة معايل وزير ال�سحة زيارة معايل وزير العمل ال�سابق 
د. عبدالرحمن الق�سيبي )رحمه اهلل( 

زيارة اأع�ساء اجلمعية ل�سمو اأمري منطقة احلدود ال�سمالية
الأمري عبداهلل بن عبدالعزيز بن م�ساعد اآل �سعود

زيارة نائب اأمري املنطقة ال�رشقية 
�ساحب ال�سمو الأمري جلوي بن عبدالعزيز بن م�ساعد



زيارة معايل رئي�س جمل�س الق�ساء الأعلى ال�سابقزيارة معايل وزير ال�سئون الجتماعية
ال�سيخ �سالح بن حميد

زيارة معايل رئي�س هيئة الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر

 زيارة معايل رئي�س املوؤ�س�سة العامة للتعليمزيارة معايل رئي�س هيئة حقوق الإن�سان
الفني والتدريب املهني



زيارات بع�س امل�سوؤولني و�سفراء الدول الأجنبية للجمعية

زيارة ال�سفري الرنويجيزيارة ال�سفري الإيرلندي

زيارة وفد اأوروبي للجمعية �سم ال�سيد ليونيل جو�سبان رئي�س وزراء فرن�سا الأ�سبق وال�سيد فيم كوك رئي�س وزراء هولندا الأ�سبق 
وال�سيد زلتكو لغوجميا رئي�س وزراء البو�سنة والهر�سك الأ�سبق



زيارة ال�سفري الأملاين

زيارة �سفري ال�سويدزيارة �سفري الد منارك

زيارة ال�سفري ال�سرتايل

زيارة ال�سفري الإيطايل



الفعاليات والندوات

 املنتدى اخلليجي الثاين للموؤ�س�سات الوطنية 
حلقوق الإن�سان املقام يف عمان

اجتماع وفد اجلمعية بلجنة حقوق 
الإن�سان مبجل�س ال�سورى

اللقاء الدوري الثاين بح�سور رئي�س 
هيئة حقوق الإن�سان ال�سابق

ندوة عن تعليم حقوق الإن�سان يف 
موؤ�س�سات التعليم 



ندوة عن اأحكام الكفالةندوة عن ن�رش ثقافة حقوق الإن�سان

 اللقاء الدوري الثالث بح�سور وكيل وزارة ال�سوؤونندوة عن حماية حقوق امل�ستهلك
الجتماعية وال�سمان الجتماعي



الزيارات امليدانية

زيارة م�ست�سفى اأبها العام

زيارة اإلى ادارة �سجون املنطقة ال�رشقية

زيارة �سجن املجمعة

زيارة ميدانية لبع�س اأحياء مكة املكرمة



 زيارة ميدانية لإدارة مرور الدمام

زيارة وفد اجلمعية ل�سجن امللز بالريا�سزيارة م�ستت�سفي امللك فهد باملدينة املنورة

زيارة للإدارة العامة للجوازات مبنطقة مكة

زيارة �سجن اإ�سلحية املدينة املنورة



الزيارات امليدانية

زيارة تفقدية ل�سجون منطقة اجلوف

زيارة ميدانية لقوافل احلج

زيارة ملديرية الرتبية والتعليم بجازان

زيارة ميدانية لنزلء �سجن عرعر



 زيارة ميدانية مل�ست�سفى الثغر بجدة

زيارة ميدانية ملرمى النفايات بجدة

زيارة تفقدية مل�رشوع نفق خمي�س م�سيط

زيارة اإلى خميمات الإيواء بجازان



توقيع مذكرات التفاهم

توقيع مذكرة تفاهم مع 
جمعية المارات حلقوق الإن�سان

توقيع مذكرة تفاهم مع 
الغرفة التجارية

توقيع مذكرة تفاهم مع
 اللجنة القطرية حلقوق الإن�سان

توقيع مذكرة تعاون مع موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي لدعم اأن�سطة اجلمعية



الق�سايا الواردة للجمعية 

التصنيف
عنف عماليةسجناءإداريةالعـــــــــام

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

8006424129151923188618861541248341625675املجموع



لأن�سطتها  ممار�ستها  بدء  من  الأولى  ال�سهور  منذ  للجمعية  تبنينَّ 
الثقافة  اإلى  تفتقر  املختلفة  املجتمع  �رضائح  من  كبرية  ن�سبة  اأن 
حقوق  ثقافة  ن�رض  هدف  اجلمعية  و�سعت  ولذلك  احلقوقية؛ 
اإلى حتقيقها من  التي ت�سعى  الإن�سان من الأهداف طويلة املدى 
خالل خطط وبرامج متنوعة، وتعد املطبوعات اإحدى الو�سائل 
تنظيم  جانب  اإلى  الثقافة،  تلك  لن�رض  اجلمعية  ا�ستخدمتها  التي 
املوؤمترات والندوات وور�س العمل، ويف هذا ال�سياق اأ�سدرت 

اجلمعية جمموعة من املطبوعات منها:

اإ�سداراتنا ..
 



النظام الأ�سا�س للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

اإ�سدار يو�سح النظام الأ�سا�س للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان ويبني 
الأهداف التي ت�سعى لتحقيقها والإخت�سا�سات التي متار�سها.

تقارير اأحوال حقوق الإن�سان يف اململكة

عن  تقرير  اإ�سدار  الن�سان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  م�سئوليات  من 
اأحوال حقوق الإن�سان يف اململكة يتم فيه ر�سد واقع حقوق الإن�سان 
املحرز  للتقدم  ور�سد  الواقع  لهذا  تقييم  مبثابة  ليكون  اململكة،  يف 
ال�سلبيات وتقدمي بع�س  وت�سجيعه وحتديد و�سائل دعمه والتنبيه على 
اجلمعية  ا�سدرت  وقد  لها.  املنا�سبة  احللول  اإيجاد  ب�ساأن  التو�سيات 

حتى الآن ثالثة تقارير عن اأحوال حقوق الإن�سان يف اململكة.



ن�رشة حقوق )ال�سهرية(

ن�رضة حقوق ن�رضة �ســهرية وقد �ســدر اأول اإ�سدار منها يف �سهر ذي 
القعــدة عام 1426 هـ - دي�ســمرب 2006 م، والن�رضة تتناول طرح 
ق�ســايا حقوق الإن�سان من خالل التحقيقات ال�سحفية، واملقالت، 
اإلى جانب ن�رض اأخبار اجلمعية، وتوزع �سهريًا على الأجهزة احلكومية 

وال�سحفيني والأع�ساء.

مدى ان�سجام الأنظمة ال�سعودية مع اتفاقيات 
حقوق الإن�سان الرئي�سية )عربي + اجنليزي(

اأنظمة  ان�سجام  مدى  حتديد  على  ين�سب  الدرا�سة  هذه  مو�سوع 
تلك  �سواء  الإن�سان  بحقوق  اخلا�سة  الدولية  التفاقيات  مع  اململكة 
التي ان�سمت اإليها اململكة اأو مل تن�سم اإليها بعد بحيث تت�سح اأوجه 
التفاق اأو الختالف ليت�سنى حينئذ البحث عن �سبل تالفيها وكيفية 

تفعيل م�سمون هذه التفاقيات على ال�سعيد الداخلي.

اإ�سداراتنا ..

امللف ال�سحفي )اأ�سبوعي(

امللف ال�ســحفي، وهو ملف يومي ي�سم ما ين�رض يف ال�سحف املحلية 
والعربية عن حقوق الإن�سان من اأخبار وحتقيقات ولقاءات ومقالت، 

ويوزع على جميع اأع�ساء اجلمعية.



كتاب تعليم حقوق الإن�سان يف موؤ�س�سات التعليم 
العايل

كتاب النظام الأ�سا�س للحكم يف اململكة العربية 
ال�سعودية

يهــدف هذا الإ�ســدار اإلى ن�رض ثقافة حقوق الإن�ســان داخــل املجتمع والتي 
منهــا التعرف على النظام الأ�ســا�س للحكم يف اململكــة وما يحويه من حقوق 

وواجبات.

اإدراكًا من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان بدور تعليم حقوق الإن�سان يف 
تهيئة البيئة املنا�سبة لبناء جمتمع العدالة واحلرية وامل�ساواة و�سيادة القانون، 
فقد دعت موؤ�س�سات التعليم العايل باململكة للم�ساركة يف ور�سة عمل من 
اأجل مناق�سة و�سائل واآليات اإدخال مفاهيم حقوق الإن�سان يف املناهج وكان 

من ثمرة هذه الور�سة هذا الإ�سدار. 

التقارير ال�سنوية للجمعية

اجلهود  بيان  اإلى  ال�سنوية  التقارير  هذه  اإ�سدار  خالل  من  اجلمعية  تهدف 
الق�سايا  اح�سائيات  على  ويحتوي  �سنويًا  اجلمعية  بها  تقوم  التي  والأعمال 
الواردة واأن�سطة اجلمعية بحيث تكون هذه التقارير مرجعا للباحثني واملهتمني 

بق�سايا حقوق الإن�سان. 



ندوة بدائل عقوقة ال�سجن

تعمل اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ســان بكل الو�ســائل املتاحة لها لتخفي�س عدد 
نزلء ال�سجون ومن تلك الو�سائل الدعوة لالأخذ ببدائل عقوبة ال�سجن لذا كان 

هذا الإ�سدار ترجمة لهذا الهدف.

اإ�سداراتنا ..

اإ�سدار )معتقل غوانتانامو وانتهاكات حقوق الن�سان(

غوانتانامو ا�سم اأ�سبح ي�ستخدم بكرثة يف و�سائل الأعالم بعد اأحداث احلادي 
اأ�سواأ  الوليات املتحدة الأمريكية واحداً من  ع�رض من �سبتمرب، حيث جعلته 
اأمراً  املعتقل ي�سكل  اأن الحتفاظ  بهذا  الب�رضية، معتربة  تاريخ  املعتقالت يف 
حموريًا يف احلرب على الإرهاب. وهذا الإ�سدار يلقي ال�سوء على املعتقلني 

ال�سعوديني يف هذا املعتقل وانتهاكات حقوق الن�سان التي ارتكب فيه.

الكتب الإح�سائية ال�سنوية
لعام 1425 - 1426 - 1427 هـ

اإلى  وردت  التي  ال�سكاوى  واأنواع  اأعداد  بالأرقام  تر�سد  اإ�سدارات  �سل�سلة 
املعلومات  مركز  وتبويبها  وت�سنيفها  جمعها  مت  حيث  اإن�سائها  منذ  اجلمعية 
حقوق  جمال  يف  الباحثني  خدمة  اأجل  من  باجلمعية  والتوثيق  والإح�ساء 

الإن�سان.



كتيبات اجليب :

حتمل  والتي  ال�سغرية  الكتيبات  من  العديد  باإ�سدار  اجلمعية  قامت 
باجليب حتى ي�سهل الطالع عليها وتكون �سهلة التداول حتى حتقق 
اأعلى قدر ممكن من ن�رض ثقافة حقوق الإن�سان يف املجتمع ومن هذه 

الكتيبات :

> سلسلة أعرف حقوقك وصدر منها :
- حقوق املتهم
- حقوق املعاق

- حقوق ال�سجناء وال�سجينات

> كتيبات أخرى منها :
- عهد حقوق الأطفال يف ال�سالم

- نظام مزاولة املهن ال�سحية ولئحته التنفيذية
- اإتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�رضي

- الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
- اتفاقية حقوق الطفل.

> مطبوعة رسوم وتلوين خاصة بالطفل :
- )حقوقي( وهو اإ�سدار يهدف اإلى تعريف الطفل بحقوقه من خالل 

الر�سم والتلوين يف املراحل الأوليه من عمره.



كتاب حقوق العاملني غري ال�سعوديني

هذا الإ�سدار يلقي ال�سوء على حقوق العاملني غري ال�سعوديني الواردة 
يف نظام العمل املعمول به اململكة من اأجل خدمة هذه ال�رضيحه ليت�سنى 

لهم معرفة حقوقهم جتاه ارباب العمل .

كتاب اإلغاء اأحكام الكفالة

اإجابة وا�سحة و�رضيحة مل�ساكل العمالة  يحمل عنوان هذه الدرا�سة 
الوافدة يف اململكة فالدرا�سة توؤكد اإن العالقة القائمة حاليًا بني العامل 
اأو  الطبيعي  اإطارها  يف  لي�ست  )الكفيل(  العمل  و�ساحب  الوافد 

ال�سحيح وهذا ما يعاجله هذا الإ�سدار

اإ�سداراتنا ..



املطويات

�ســدر عن اجلمعية العديد مــن املطويات التي تهدف 
اإلى التعريف بدور اجلمعية ون�رض ثقافة حقوق الإن�سان 

داخل املجتمع بطريقة مي�رضة و�سهله منها :

• مطوية التعريف باجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان.	
• مطوية التعريــف مبركز املعلومات والإح�ســاء 	

باجلمعية ومهامه.
•  مطويــة للتعريــف بحقوق املر�ســى والأخطاء 	

الطبية.
• مطوية عن ت�سغيل الأحداث.	
• مطوية عن العنف �سد الأطفال.	
• مطوية عن حقوق املراأة العاملة.	
• مطوية عــن مبادئ باري�س املتعلقة باملوؤ�س�ســات 	

واجلمعيات الوطنية حلقوق الإن�سان.

كتاب مراقبة النتخابات البلدية

يقدم هذا التقرير عر�سًا �ساماًل لالإجراءات واخلطوات 
التي مت اتخاذها من قبل اجلمعية والتي تراأ�س املجل�س 
التن�سيقي ملراقبة الإنتخابات البلدية لإجناز عملية املراقبة 

التي جرت يف اململكة يف عام 1425 هـ .



لقاءات اأع�ساء اجلمعية

لقاء لبع�س اأع�ساء اجلمعية



لقاء لبع�س اأع�ساء اجلمعية



لقاءات اأع�ساء اجلمعية

جانب من اجتماع اجلمعية العمومية للجمعية



لقاء لبع�س اأع�ساء اجلمعية



الأع�ساء املوؤ�س�سون من الرجال

د. اإبراهيم بن حمد القعيد
دكتوراه تعليم اللغة الإجنليزية جامعة اإنديانا 

الأمريكية

د. بندر بن حممد حجار
حا�سل على الدكتوراة يف القت�ساد من 

جامعة لفربا يف بريطانيا

اأ. حجاب بن يحى احلازمي
لي�سان�س اللغة العربية

د. اأب�بكر اأحمد اأب�بكر باقادر
دكتوراه علوم اجتماعية جامعة و�سكن�سن 

مادي�سون بالوليات املتحدة المريكية

د. ح�سني بن نا�رش بن عبدالله ال�رشيف
دكتواة يف القانون العام جامعة نيوكا�سل 

باململكة املتحدة

د. اأحمد �سيف الدين ترك�ستاين
دكتوراه يف الإعالم من جامعة اإنديانا 

بالوليات املتحدة الأمريكية

د. اأحمد بن يحى البهكلي
ماج�ستري علم اللغة جامعة اإنديانا بالوليات 

املتحدة الأمريكية

اأ. ا�سماعيل بن اإبراهيم �سجيني
ماج�ستري يف التنمية الإقت�سادية - اليابان



د. �سعد بن عطيه الغامدي
دكتوراة يف اإدارة الأعمال

د. حمد بن عبدالله املاجد
 Hull دكتوراة يف جمال الرتبية من جامعة

يف اململكة املتحدة

د. �سالح بن عبدالرحمن ال�رشيدة
دكتوراة يف العقيدة

د. حبيب بن معال بن ل�يحق املطريي
دكتوراه النقد الأدبي احلديث

د. عبداخلالق عبدالله اآل عبداحلي
دكتوراة علوم �سيا�سية جامعة امللك خالد

اأ. عبدالرحمن بن حمد الرا�سد
متخ�س�س يف الإعالم -  اجلامعة الأمريكية 

بوا�سنطن

د. خالد بن عبدالرحمن احلم�دي
دكتوراة يف اقت�ساد املوارد الطبيعية من 

جامعة ولية ميت�سجن )مدير جامعة الق�سيم(

د. را�سد بن عبدالعزيز املبارك
دكتوراة يف كيمياء الكم من جامعة ويلز 

مبدينة كاردف 



الأع�ساء املوؤ�س�سون من الرجال

د. عبدالله بن حمد اللحيدان
دكتوراة ال�سنة وعلومها جامعة الق�سيم

د. عمر زهري حافظ
دكتوراة يف القت�ساد جامعة اإنديانا 

الوليات املتحدة الأمريكية

د. عبدالله بن �سالح العبيد
دكتوراة يف اللغة العربية جامعة اأوكالهوما 

بالوليات املتحدة المريكية
)وزير الرتبية والتعليم ال�سابق(

اأ.د عبدالرحمن بن حم�د العناد 
القا�سب

دكتوراة يف الإعالم جامعة اأوهايو 
الوليات املتحدة الأمريكية

د. عبدالقادر بن طا�ص حممد طا�ص 
)رحمه الله(

دكتوراة يف ال�سحافة والإعالم الدويل 
جامعة اإلينوي 

د. عبداملح�سن بن عبدالعزيز العكا�ص
)رحمه الله(

ماج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية من جامعة �سياتل 
وا�سنطن، وزير ال�سوؤون الإجتماعية �سابقًا

د. �سالح بن حممد اخلثالن
دكتوراة علوم �سيا�سية جامعة كان�سا�س

د. عبداجلليل بن علي ال�سيف
دكتوراة اإدارة �سالمة املرور جامعة 

مت�سيجان



د. حممد بن علي القري
دكتوراة يف القت�ساد جامعة 
كاليفورنيا الوليات املتحدة 

الأمريكية

اأ. عبدالله بن عبدالظاهر اأب� ال�سمح
ماج�ستري يف الإعالم

د. عثمان بن يا�سني الرواف
دكتوراة يف العلوم ال�سيا�سية جامعة 

ديوك الوليات املتحدة الأمريكية

د. علي بن عبا�ص احلكمي
دكتورة يف الفقة واأ�سوله جامعة 

ام القرى )ع�سو هيئة كبار 
العلماء(

د. حممد بن �سامل بن �سديد الع�يف
دكتوراة يف التاريخ كلية العلوم 

الإجتماعية

د. حممد بن خالد الفا�سل
دكتوراة  يف اللغة العربية جامعة الإمام

د. مفلح بن ربيعان القحطاين
دكتوراة يف القانون من جامعة 

ا�سرت ا�سبورق الفرن�سية



الأع�ساء املوؤ�س�سون من الن�ساء

د. لبنى بنت عبدالرحمن الأن�ساري
الزمالة العليا امللكية الربيطانية يف طب 

الأ�رضة

اأ. ن�ره بنت حمد اجلميح
ماج�ستري يف علم النف�س جامعة امللك �سعود

د. بهيجة بنت بهاء عزي
دكتوراة اإدارة اأعمال من اجلامعة الأمريكية 

بلندن

د. �سهيلة بنت زين العابدين حماد
دكتوراة يف ال�سرية النبوية يف كتابات 

امل�ست�رضقني

اأ. ثريا بنت عابد حممد �سيخ
متخ�س�سة يف الأعمال الإن�سانية

اأ. اجل�هرة بنت حممد العنقري
بكالوريو�س علم اإن�سان اجلامعة الأمريكية 

يف بريوت



د. هناء بنت حممد املطلق
دكتوراة يف علم النف�س من جامعة لندن

د. وفاء حمم�د طيبه
دكتوراة يف علم النف�س الرتبوي

د. ن�ره بنت عبدالله العجالن
دكتوراة جغرافية ال�سناعة

د. ن�ره بنت عبدالرحمن الي��سف
دكتوراة يف القت�ساد جامعة �رضي اململكة 

املتحدة











املقر الرئيسي للجمعية
اململكة العربية ال�سعودية - الريا�س 

�س.ب 1881 الريا�س 11321
هاتف : 2102223  )01(

فاك�س : 2102202 - 2102201 )01(
فرع منطقة مكة املكرمة 

جدة - حي املحمدية - طريق املدنية النازل
�س.ب 116664 جدة 21391

هاتف : 6222261 )02(   فاك�س : 6222196 )02(
فرع منطقة جازان

هاتف 3175566 )07(
فاك�س 3173344 )07(

�س.ب 476
فرع املنطقة الشرقية 

الدمام - حي ال�ساطئ
هاتف 8098353 )03(   فاك�س 8098354 )03(

�س.ب 15578 الدمام 31454
فرع منطقة اجلوف
�سكاكا - حي العزيزية

هاتف : 6258144 )04( فاك�س 6258155 )04(
�س.ب 2766

مكتب العاصمة املقدسة
هاتف : 5545211 )02(   فاك�س 5545212 )02(

مكتب املدينة املنورة
هاتف 8664544 )04( فاك�س 8664549 )04(

�س.ب 775 املدينة 41421

w w w . n s h r . o r g . s a

طبع بدعم من موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي


