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استكمال مسيرة ..
    

يطيب لي التحدث إليكم بهذه المناسبة الطيبة وهي اكتمال العمل في الفرع السابع للجمعية 

الوطنية لحقوق اإلنسان والذي يتم افتتاحه في العاشر من شهر شوال بمنطقة عسير بهدف 

تسهيل التواصل مع المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية ذات العالقة من أجل متابعة 

تنفيذ ما ورد في النظام األساس للحكم و األنظمة الداخلية ذات العالقة بحماية وتعزيز حقوق 

اإلنسان. 

ومن المعلوم أن الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان قد بدأت مباشرة نشاطها بصدور الموافقة 

بالغة  بأهمية  التي حظيت  الموافقة  تلك  وتاريخ 1/18 /1425هـ،  بإنشاءها رقم 2/24  السامية 

حماية  على  الجمعية  حرصت  وقد  والمحلي،  الدولي  الصعيد  على  اإلنسان  حقوق  مجال  في 

حقوق اإلنسان والدفاع عنها وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية والنظام األساسي للحكم واألنظمة 

المرعية واالتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت لها المملكة، بهدف دعم مبادئ العدالة 

ومساعدة األجهزة الحكومية في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والمقيمين. 

بمقرها  يكتفى  ال  بحيث  المملكة  مناطق  مختلف  في  النتشارها  الجمعية خطة  وقد وضعت 

قيامها  لتسهيل  منطقة  في كل  فرع  لها  يكون  ألن  سعت  بل  الرياض  العاصمة  في  الرئيسي 

بدورها الرقابي لحماية حقوق اإلنسان والحد من انتهاكها، مع التركيز على نشر ثقافة حقوق 

اإلنسان من خالل الندوات والمحاضرات وورش العمل، فافتتحت الفرع األول في جدة، ثم 

فرع جازان، ثم فرع المنطقة الشرقية بالدمام، ثم فرع منطقة الجوف وتاله مكتب العاصمة 

المقدسة ثم تم افتتاح فرع المدينة المنورة، وها نحن اليوم نفتتح الفرع السابع في منطقة 

عسير والذي يحظى بدعم ومباركة من صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن خالد آل سعود 

أمير منطقة عسير، وستستمر الجمعية في السعي ألن يكون لها فرعاً في كل منطقة إدارية من 

مناطق المملكة الثالثة عشرة.

الملكي األمير فيصل بن خالد آل  أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو  الختام  وفي 

سعود  أمير منطقة عسير على دعمه ألنشطة الجمعية في المنطقة، كما أشكر المشرف على 

الفرع وأعضاء الجمعية ومنسوبي الفرع في المنطقة على جهودهم وأتمنى للجميع التوفيق 

والسداد.    

د. مفلح بن ربيعان القحطاين

 رئي�س اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان
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يأتي تزامن افتتاح فرع الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في منطقة عسير مع مرور عشر سنوات 

على تأسيسها ليؤرخ لمرحلة جديدة في مسيرة الجمعية نحو ترسيخ قيم حقوق اإلنسان في 

المجتمع السعودي وتعزيز وحماية هذه الحقوق المستمدة من الشريعة اإلسالمية اإلتفاقيات 

والمواثيق الدولية، ففي الثامن عشر من شهر محرم من العام 1425 صدرت الموافقة السامية 

من  اإلنسان  وحماية حقوق  بتعزيز  المعنية  الوطنية  المؤسسة  لتكون  الجمعية  تأسيس  على 

الدراسات  بإجراء  الحقوقية، مروراً  الثقافة  بالتوعية ونشر  المناسبة بدءاً  خالل كافة اآلليات 

التشخيصية لواقع حقوق االنسان وانتهاء بتلقي الشكاوى ورصد التجاوزات والتحقيق فيها.

وبالطبع فلم تكن المسيرة سهلة نظراً للعجز الثقافي والعوائق االدارية التي حالت دون تقبل 

الرقابي كجهة حقوقية مستقلة، ولكن وبجهود دؤوبة مؤسسة على  الجمعية دورها  ممارسة 

الجمعية وبعد سنوات  اإلنسان وتأصيل شرعي وقانوني دقيق استطاعت  فهم شامل لحقوق 

قليلة على تأسيسها أن تحقق مكانة خاصة يجسدها إيمان أفراد المجتمع بها واإلقبال عليها 

وطلب مساعدتها، ومن جهة أخرى حرصت األجهزة الحكومية على بناء شراكة مع الجمعية 

حيث باتت تنظر إليها كجهة محايدة لتقييم األداء وتعين على تحسينه بما يكفل تمتع األفراد 

بحقوقهم ليصبح احترام حقوق اإلنسان مقياساً ومعياراً للنجاح واإلنجاز. 

خالل  من  كافة  المملكة  مناطق  في  أعمالها  الجمعية  باشرت  لتأسيسها  األول  اليوم  ومنذ 

استقبال الشكاوى في مقرها الرئيس في الرياض من جميع المحافظات والمدن والقرى، وكذلك 

بالقيام بزيارات دورية لرصد أحوال حقوق اإلنسان في أنحاء المملكة، ولكن حرصت الجمعية 

على فتح فروع لها في مناطق المملكة من أجل أن تكون قريبة من األفراد مواطنين ومقيمين 

تقدم الدعم والمساعدة القانونية لكل محتاج لها ولكي ترصد عن قرب التجاوزات وتعمل على 

معالجتها مع األجهزة الحكومية المحلية.

الفرع السابع للجمعية بترحيب ودعم من إمارة المنطقة نضع  بافتتاح  واليوم ونحن نحتفل 

الفرع  في  للزمالء  ودعواتي  تمنياتي  مع  المباركة،  اإلنسان  حقوق  مسيرة  في  جديدة  لبنة 

بالتوفيق في مهمتهم اإلنسانية السامية في هذا الجزء الغالي من الوطن حفظه الله وأدام أمنه 

واستقراره.

د. �سالح بن حممد  اخلثالن

 نائب رئي�س اجلمعية الوطنية 

حلقوق الإن�سان

موا�ضلة عمل
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فرع الجمعية بعسير يزور دار الحضانة االجتماعية بأبها

د. علي ال�سعبي

بمنطقة  الجمعية  فــرع  من  وفــد  قــام 
ـــــــ  ــاء 1435/3/6ه ــالث ــث ـــوم ال عــســيــر ي
دار  ــارة  ــزي ب 2014/01/8م،  الــمــوافــق 
رأس  وقد  بأبها،  االجتماعية  الحضانة 
ــعــام عــلــى الــفــرع  ــوفــد الــمــشــرف ال ال
ــدكــتــور عــلــي الــشــعــبــي، واألعــضــاء  ال
الدكتور  مــزهــر،  آل  محمد  الــدكــتــور 
محمد  األســتــاذ  القحطاني،  منصور 
القحطاني،  محمد  ــاذ  األســت مــعــتــق، 
وكـــــان فـــي اســتــقــبــالــهــم مـــديـــر عــام 
الـــــشـــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة ومــــديــــرة 
ـــام مــكــتــب االشـــــراف االجــتــمــاعــي  ع
الحضانة  ومديرة  بالمنطقة،  النسائي 

األستاذ  االتصال  وضابط  اإلجتماعية، 
سعيد العمري.

في بداية الزيارة تم االجتماع مع عدد 
مناقشة  تمت  وقــد  المسؤولين  مــن 
بعمل  المتعلقة  القضايا  من  العديد 
الحضانة، واطلع  الوفد على اإلجراءات 
المقيمين  مــع  التعامل  فــي  المتبعة 
ونــاقــش  األعـــمـــار،  مختلف  مــن  فيها 
الجانبان العديد من القضايا المتعلقة 
في  المقيمين  حــقــوق  حفظ  بضمان 
أُدخل  الــذي  الطفل  وقضية  »الــدار«، 
وسائل  وتناقلتها  عسير،  مستشفى 
اإلعالم، والذي قال بخصوصها الدكتور 
التحقيق  قيد  زالــت  ما  إنها  الشعبي 
إجــراءات  استكمال  تنتظر  والجمعية 
التحقيق والوقوف على النتائج لضمان 
ذلك  وبعد  الطفل،  هذا  حقوق  حماية 
الدار  مرافق  داخــل  بجولة  الوفد  قام 
المقدمة  الــخــدمــات  على  واالطــــالع 
وتم  ــالــدار،  ب والمقيمات  للمقيمين 
اإليجابية  المالحظات  من  عدد  رصد 
عدد  وضع  تم  عليها  وبناءاً  والسلبية 
في  تضمينها  تم  كما  التوصيات،  من 
العالقة  ذات  للجهات  لرفعه  تقرير 

التخاذ ما يلزم حيالها.

ــد كــان مــن أهــم اإليــجــابــيــات هو  وق
تــوفــيــر إمـــكـــانـــات جــيــدة مـــن قبل 
العاملين  اهتمام من  ووجــود  الــدار، 
الخدمة،  من  جيد  مستوى  بتقديم 
إضافة إلى وجود نظام األسر البديلة 
أبرز  فيما كان من  الصديقة  واألســرة 
طبيب  وجـــود  عــدم  هــو  السلبيات 

مقيم في الدار، وقلة الكادر الوظيفي 
في الدار، أما أبرز التوصيات فكانت 
هي ضرورة زيادة الكادر الوظيفي في 
الدار، وتوفير طبيب مقيم أو تواجد 
طبيب يعمل على األقل لمدة يومين 
في األسبوع، وضرورة توفير أخصائية 

تغذية. 

ميدانية  زيارة  1435/6/15هــــ،  الثالثاء  يوم  بعسير  الجمعية  فرع  من  وفد  نفذ 
إلدارة المرور بعسير، وقد ضم الوفد كاًل من المشرف على فرع الجمعية بعسير 
في  كــان  وقــد  الــعــواد،  الله  عبد  األستاذ  الفرع  ومدير  الشعبي،  علي  الدكتور 

استقباله مدير إدارة المرور اللواء عائض دخيل الله.
في بداية الزيارة قدم وفد الجمعية نبذة تعريفية عنها وعن آليتها في استقبال 
القضايا، وأوضح الوفد رسالة الجمعية وأهدافها واختصاصاتها، ثم تبادل الطرفان 
اإلنسان  بحقوق  العالقة  ذات  المشتركة  الموضوعات  من  عدد  حول  الحديث 
والتي منها )التنظيمات الجديدة لحركة السير داخل مدينة أبها و حق المشاة 
في  السير  التجاه  المرور  من  المطبقة  التجربة  على  واالطــالع  الشوارع  لبعض 
بعض الشوارع الهامة، إضافة إلى ضرورة تأهيل الشوراع الفرعية والتي أصبحت 
على  الوافد  حصول  موضوع  مناقشة  إلى  إضافة  رئيسية،   كشوارع  تستخدم 

رخصة عمومي ال سيما وفي حال كان من مواليد السعودية(.
من جهته أكد الدكتور الشعبي التجاوب التام من اإلدارة  للمواضيع التي 
إدارة  خطط  على  الوفد  اطــالع  الوقت  ذات  في  مؤكداً  مناقشتها،  تمت 

المرور المستقبلية، وفي ذات السياق أفاد مدير إدارة المرور أن النظام يمنع 
حصول الوافد على رخصة عمومي ما لم يكن حاماًل لرخصة قيادة من بلده 
األساسي، مؤكداً على ضرورة بحث تلك المواضيع مع الجهات المعنية لحل 

المشكلة.
العام، وقد ضم  اليوم سجن خميس مشيط  الجمعية في ذات  كما زار وفد من 
كاًل من الدكتور علي الشعبي، وعضو الجمعية الشيخ محمد آل دباش، واألستاذ 
السجن بخميس  استقباله مدير  الفرع، في حين كان في  آل غانم سكرتير  بندر 
العقيد مبشر األسمري، ومدير األمن  القحطاني، ومساعده  مشيطالمقدم سعيد 

والحماية بالسجن الرائد محمد جحراف.
السجناء شخصياً  مقابلة  الزيارة   تم خالل  أنه  الشعبي  الدكتور  بين  جانبه  من 
ومنسوبيه،  السجن  مدير  مع  مناقشتها  وتم  وتدوينها،  لشكواهم  واالستماع 
وأثنى على  السجن،  إدارة  قبل  التام من  التعاون  الشعبي  الدكتور  أكد  وبدوره 
ما  لكل  السجن  إدارة  توفير  مؤكداً  السجين،  يتلقاها  التي  الحسنة  المعاملة 

يحتاجه السجين.

وفد من الجمعية يزور إدارة المرور بعسير وسجن خميس مشيط
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 طبيعة الجمعية :  
مالياً  مستقلة  وطنية  جهة  الجمعية 
بــأي جهاز  ارتباط  لها   وإداريــاً،ولــيــس 
حكومي ،وتعمل على الدفاع عن حقوق 
اإلنسان في المملكة العربية السعودية 
وخارجها سواًء كان مواطناً أو مقيماً،أو 
الحكومية  الجهات  مع  وتتعاون  زائــراً، 
من  وخارجها  المملكة  داخل  واألهلية 

أجل تحقيق ذلك.
رؤية الجمعية :

العدالة  مجتمع  بناء  في  المساهمة   
ــون وفــقــاً  ــان ــق والـــمـــســـاواة وســـيـــادة ال
السمحة  اإلسالمية  الشريعة  لتعاليم 
الظلم   ونبذ  التسامح  إلــى  تدعو  التي 

والتطرف. 

نظامها  من  الثالثة  المادة  ت  نصَّ كما 
األساسي تؤكد على اآلتي : 

1-التأكد من تنفيذ ما ورد في النظام 
األساسي للحكم،وفي األنظمة الداخلية 
بحقوق  الــعــالقــة  ذات  المملكة  فــي 

اإلنسان . 
2-التأكد من تنفيذ التزامات المملكة 
ما  اإلنــســان،وفــق  حــقــوق  تــجــاه قضايا 
ورد في إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان 
المتحدة،  األمــم  اإلسالم،وميثاق  في 
المتعلقة  الدولية  والمواثيق والصكوك 

بحقوق اإلنسان. 

ــقــي الــشــكــاوى ومــتــابــعــتــهــا مع  ــل 3-ت

الــجــهــات الــمــخــتــصــة، والــتــحــقــق من 

دعـــــاوى الــمــخــالــفــات والـــتـــجـــاوزات 

رسالة الجمعية:
عنها  والــدفــاع  اإلنسان  حقوق  حماية 
ــشــر ثــقــافــتــهــا واتـــخـــاذ اإلجـــــراءات  ون
الالزمة لمعالجة الشكاوى والتجاوزات 
اإلنسان  حقوق  بانتهاكات  المتعلقة 
للحد منها ووقفها وإزالة آثارها وإعداد 
ــنــدوات  الـــدراســـات والــمــؤتــمــرات وال
المطبوعات  وإصـــدار  العمل  وورش 

وإعالن المواقف وإعداد التقارير. 
اختصاصات الجمعية:

تنفيذية،  ســلــطــة  لــيــســت  الــجــمــعــيــة 
وليست بدياًل عن القضاء، وال األجهزة 
في  المتبعة  األنظمة  بتطبيق  المعنية 
هي  بــل  السعودية  العربية  المملكة 
اختصاصاتها  فإنَّ  ولذلك  رقابية،  جهة 

المتعلقة بحقوق اإلنسان. 

للهيئات  والمقترحات  اآلراء  4-تقديم 

نشر  على  للعمل  واألهلية  الحكومية 

المعلومات في مجال حقوق اإلنسان. 

اإلنسان  حقوق  قضايا  مع  5-التعامل 

عــام،  ــيــة بشكل  الــدول الــهــيــئــات  ــي  ف

الحكومية  غير  الدولية  والمنظمات 

بشكل خاص. 

الدولية  والصكوك  المواثيق  6-دراســة 

الــخــاصــة بــحــقــوق اإلنـــســـان الــدولــيــة 

وتطبيقاتها. 

7-إقــــامــــة الـــمـــؤتـــمـــرات والـــنـــدوات 

والـــحـــلـــقـــات الــمــحــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة 

والدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان. 

والدولي  اإلقليمي  التعاون  8-تشجيع 

لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان. 

تعني  متخصصة  إصـــــدارات  ــشــر  9-ن

بحقوق اإلنسان.

رئيس الجمعية
مفلح  الدكتور   : هــو  الجمعية  رئيس 

تولى رئاسة  القحطاني وقد  بن ربيعان 

الجمعية خلفا للدكتور بندر بن محمد 

حجار في عام 1430ه 

 /  3/9 الموافق   1425/1/18هـــ  في  السعودية  العربية  بالمملكة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  الجمعية  أُنشئت 

2004م، بموجب موافقة سامية لحماية حقوق اإلنسان والدفاع عنه وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية وللنظام 

األساسي للحكم واألنظمة المرعية واالتفاقيات والمواثيق الدولية التي ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية، 

للتربية  وزيــراً  تعينه  وبعد  2005م  عام  خالل  الجمعية  رئاسة  العبيد  الله  عبد  الدكتور  معالي  تولى  وقد 

والتعليم ومن ثم تولى معالي الدكتور بندر حجار مهام الرئاسة في عام 2006م، وبعد تعيينه نائباً لرئيس 

مجلس الشورى وبعد ذلك وزيراً للحج تولى الرئاسة الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني.
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فروع الجمعية:
للجمعية سبعة فروع وهم :

مكة  بمنطقة  الجمعية  فــرع   -1
المكرمة:

بلغ عدد قضايا فرع الجمعية في جدة 
في   الــفــرع  إنشاء    منذ  قضية   9042
عــام 1425هـــــ وحــتــى عــام 1434هـــــ، و 
زهير  عمر  الدكتور  حالياً  الفرع  يرأس 
الشريف  حسين  للدكتور  خلفاً  حافظ 

الذي انتقل للعمل وكياًل لوزارة الحج.
الفعاليات  مــن  عـــدداً  الــفــرع  نفذ  وقــد 
الجمعية  ألهداف  وتحقيقاً  والنشاطات 
زيــــارات    األســاســيــة ومنها   رؤيــتــهــا  و 
مركز  الشامل-  التأهيل  »مركز  شملت 
العون للمعاقين – سجن بريمان بقسميه 
الصحة  مستشفى  والرجالي-  النسائي 
النفسية – هيئة حقوق اإلنسان – مركز 
البصمة الحيوي بجوازات محافظة جدة 
المساحة  هيئة   – الــوقــود  محطات   –
واإلدعــاء  التحقيق  هيئة  الجيولوجية- 
المكرمة-  مكة  منطقة  أمير  الــعــام  – 
الملك  مستشفى   – الفيصلية  أشياب 
الدولي  العزيز  الملك عبد  فهد – مطار 
الصاالت الشمالية – المشاريع المتعثرة 
النفايات  مــرمــى   – الصحية  لــلــشــؤون 
 –  )5( الفيصلية  – حي  الحرازات  بحي 
القنفذة  بمحافظة  الخيرية  البر  جمعية 
الــشــؤون  وزارة   – الحرمين  مخطط   –
التابعين  الضيافة  داري   – االجتماعية 
االجتماعية  الحماية  دار   – جــدة  لبر 
رابــغ  محافظة  محافظ  ـــارة  زي  – بــجــدة 
ومركز شرطة رابغ ومستشفى رابغ العام 
– المدرسة السابعة المتوسطة بجدة – 
دار الزهراء التابع لجمعية البر – زيارة 
مــــدارس األقــصــى – مــركــز الــقــادمــات 
للعمل بمطار الملك عبد العزيز بجدة« 

على  ــــرز  الفعاليات  أب جــــاءت  فــيــمــا 
المرضى  حقوق  »محاضرة  التالي  النحو 
التسامح  محاضرة   – كورونا  وفــايــروس 
ــحــقــوق – مــحــاضــرة رؤيـــة  وضـــمـــان ال
حقوقية حول األسرة – محاضرة حقوق 
نظام  لمناقشة  محاضرة   – المعاقين 
اإلجـــــراءات الــجــزائــيــة الــجــديــد- ورشــة 
ورشة   – الجنسي  التحرش  حــول  عمل 
المرورية  السالمة  في  الحق  حول  عمل 
– محاضرة المخدرات وحقوق اإلنسان- 
تنفيذ حملة غصون الرحمة – المشاركة 
في مؤتمر الممارسات الجيدة لمعالجة 
قضايا انعدام الجنسية في تركيا- ندوة 
حقوق اإلنسان لماذا- ندوة تمثيل المرأة 
ومشاركتها  المجتمع  مــؤســســات  فــي 
التميز  حوار  ملتقى   – العام  الشأن  في 
العنصري- ملتقى اليوم العالمي لإليدز-

بيئة  فــي  العيش  فــي  اإلنــســانــي  الــحــق 
اإلنسان«   وحقوق  المخدرات  سليمة- 
ــدورات  ال من  بعدد  القيام  إلــى  إضافة 
الجهات  منسوبي  من  لعدد  التدريبية 

التربية  ووزارة  العام  األمن  منها  والتي 
تدريبية  دورة  منها  والــتــي  والتعليم، 
التقاضي  المرأة وإجــراءات  حول حقوق 

في المحاكم.
الوفود  من  عــدد  الفرع  استقبل  كما 
ـــك بــهــدف بــحــث سبل  األجــنــبــيــة وذل
قضايا  أجــل  مــن  بينهم  فيما  التعاون 
القنصل  كاستقبال  اإلنــســان،  حقوق 
الفلبيني، قنصل جنوب أفريقيا، قنصل 
أندونيسا، ومجموعة أعضاء عمد أحياء 
عدد من الواليات المتحدة األمريكية .

كما بلغ عدد مخاطبات الفرع للجهات 
بينما  الرسمية عام 1434هـ 164 خطاباً 

تلقى عدد75 خطاباً.

2- فرع الجمعية بمنطقة جازان 
بلغ عدد قضايا فرع الجمعية في جازان  
5174 قضية منذ إنشاء   الفرع في عام 

1426هـ  وحتى عام 1434هـ
ــور أحمد  ــدكــت فــيــمــا يــــرأس الــفــرع ال

البهكلي. 

الفعاليات  من  عــدداً  الفرع  نفذ  وقد 
ألهداف  تحقيقاً  غيرها  و  والنشاطات 
ومنها   األســاســيــة  ورؤيــتــهــا  الجمعية 
 – ـــام  ـــت األي »دار  شــمــلــت  زيــــــارات   
 – جــازان  بمنطقة  اإلداريـــة  المحكمة 
المدنية في جازان  مدير فرع األحوال 
أمــانــة   – والتعليم  الــتــربــيــة  إدارة   –
الصحية  الشؤون  إدارة  جازان-  منطقة 
مستشفى  ـــنـــور-  وال األمــــل  مــعــهــد   –
 – المالحظة  دار   – النفسية  الصحة 
 – جـــازان  منطقة  سجون  إدارة  مدير 
االجتماعي  للضمان  النسوي  المكتب 
ونساء(  )رجـــال  الــعــام  جـــازان  – سجن 
فيما  المخدرات«    مكافحة  إدارة   –
النحو  على  أبـــرز  الفعاليات  جـــاءت 
عن  مفتوح  حـــوار  »مــحــاضــرة  الــتــالــي 
اإلنــســان  لــحــقــوق  الــوطــنــيــة  الجمعية 
الوطنية  الجمعية  دور  مــحــاضــرة   -
مواثيق  محاضرة   – اإلنــســان  لحقوق 
ندوة   – وتقويم  عرض  اإلنسان  حقوق 
مع  للتضامن  العالمي  اليوم  بمناسبة 
األطفال األبرياء ضحايا العنف -  ندوة 
مسؤولية  اإلنسان   حقوق  ثقافة  نشر 
معرض  في  المشاركة  إلى  إضافة  من« 

الكتاب الدولي. 
كما بلغ عدد مخاطبات الفرع للجهات 
بينما  خطاباً   32 1434هـ  عام  الرسمية 

تلقى عدد5 خطاباً.

بالمنطقة  الــجــمــعــيــة  فــــرع   -3
الشرقية 

في  الجمعية  فـــرع  قــضــايــا  عـــدد  بــلــغ 
منذ  قضية   3264 الشرقية    المنطقة 
إنشاء   الفرع في عام 1427هـــ  وحتى 
حالياً  الفرع  يــرأس  1434هـ،فيما  عــام 

الدكتور عبد الجليل السيف. 
وقــــد نفذ الفرع عــــدداً من الفعاليات 

رئيس الجمعية

امل�ضرف على فرع منطقة مكة املكرمة

الدكتور عمر حافظ
امل�ضرف على فرع منطقة جازان

الدكتور أحمد بن يحيى البهكلي
االأمني العام للجمعية

األستاذ خالد بن عبدالرحمن الفاخري
امل�ضرف على فرع املنطقة ال�ضرقية

الدكتور عبداجلليل بن علي السيف
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مستشفى  المالحظة-  دار   – الجوف 
شرطة  مركز  النفسية-  والصحة  األمــل 
الخالدية- مركز شرطة العزيزية – إدارة 
مدينة   – الحقوقية  األحــكــام  تنفيذ 
الــحــجــاج بــأبــو عــجــرم – مــركــز شرطة 
بالجوف  الشامل  التأهيل  -  مركز  قارا 
مــجــمــوعــة مــــن الـــــمـــــدارس شــمــلــت 
كــال مــن مــــدارس )الــعــمــريــة األهــلــيــة، 
الخطاب  ــن  اب عمر   – األهــلــيــة  القمم 
المتوسطة-غرناطة االبتدائية – ثانوية 
األمير فهد بن عبد العزيز – ثانوية أبو 
عبيدة بن الجراح – ثانوية األمير عبد 
الثانوية-  أحد   – العزيز  عبد  بن  اإلله 
بن  الثانوية – سلطان  زلوم  ابن رشد- 

عبد العزيز(«.
بالعاصمة  الجمعية  مكتب   -5

المقدسة 
الجمعية  مــكــتــب  قــضــايــا  عـــدد  بــلــغ 
منذ  قضية   1963 المقدسة  بالعاصمة 
الفرع  في عام  1428هـــ وحتى  إنشاء 
عام 1434هـ،فيما يرأس المكتب حالياً 

األستاذ سليمان الزايدي .

الفعاليات  مــن  عـــدداً  الــفــرع  نفذ  وقــد 

والنشــــاطات و غيرها تحقيقاً ألهداف 
الجمعيــــة ورؤيتهــــا األساســــية ومنها  
الرقابــــة  »هيئــــة  شــــملت  زيــــارات   
والتحقيــــق- إدارة المــــرور بالمنطقــــة 
الشــــرقية – مركــــز التأهيــــل الشــــامل 
لإلناث بالدمــــام – المديريــــة العامة 
أميــــر  ســــمو   – الصحيــــة  للشــــؤون 
المنطقــــة – ســــجن المباحــــث العامة 
المســــنين  رعايــــة  دار   – بالدمــــام 
بقســــميه الرجالي والنسائي – محافظ 
محافظــــة الجبيــــل – مقــــر التوقيــــف 
بشــــرطة محافظة الجبيل – مستشفى 
الــــوالدة واألطفــــال – مركــــز التنميــــة 
االجتماعية – إدارة ســــجون المنطقة 
المنطقــــة  أميــــر  نائــــب   – الشــــرقية 
فــــي  الجــــوازات  إدارة   – الشــــرقية 
المنطقة الشــــرقية – مكتب العمل – 
المديرية العامة للشــــؤون االجتماعية 
–دار الحضانــــة االجتماعــــي«   فيمــــا 
جــــاءت أبــــرز  الفعاليات علــــى النحو 
المحامــــون  عمــــل  »ورشــــة  التالــــي 
وحقوق اإلنسان – ورشة عمل اإلعالم 
وحقوق اإلنسان – معرض تثقيفي في 

مستشــــفى القوات المســــلحة بقاعدة 
الملك عبد العزيز الجوية بالظهران – 
معرض فعالية همسات لكال الزوجين 
الرابــــع  تيجــــن  مهرجــــان  معــــرض   –
للتلويــــن – أمســــية تعريفية عن هيئة 
حقــــوق اإلنســــان – نــــدوة نشــــر ثقافة 
حقوق اإلنسان مسؤولية من- مشاركة 
في لقاء أقامته هيئة حقوق اإلنســــان 
– ورشــــة عمــــل حــــول اليــــوم العالمي 
فــــي  المشــــاركة  اإلنســــان –  لحقــــوق 
ملتقــــى كلية العلــــوم الصحية للبنات 
بالدمام –  ملتقى الحياة والســــلوك – 

ورشة عمل حول حقوق المرأة« .
4- فرع الجمعية بالجوف 

في  الجمعية  فـــرع  قــضــايــا  عـــدد  بــلــغ 
منذ  قضية   480 الشرقية    المنطقة 
إنشاء   الفرع في عام 1428هـــ  وحتى 

عام 1434هـ
فيما يرأس الفرع حالياً الدكتور طارش 
الــفــرع عـــدداً من  الــشــمــري،وقــد نفذ 
الفعاليات والنشاطات وغيرها تحقيقاً 
األساسية  ورؤيتها  الجمعية  ألهــداف 
ــا  زيـــــــارات   شــمــلــت »ســجــن  ــه ــن وم

ألهداف  تحقيقاً  غيرها  و  واالجتماعات 

ومنها   األســاســيــة  رؤيــتــهــا  و  الجمعية 

»ســـجـــن  شعبة  ــت  ــل شــم ــــــــارات    زي

ــة - كــتــابــة الــعــدل األولــــى- اإلصــالحــي

تنفيذ  إدارة  االجتماعي-  الضمان  إدارة 

مركز  الشامل-  التأهيل  مركز  األحكام، 

أم  لجمعية  ــتــابــع  ال الــمــنــشــود  األمــــل 

بمكة  الــفــتــيــات  رعـــايـــة  ــــقــــرى- دار  ال

العاصمة  شــرطــة  مــديــريــة  الــمــكــرمــة- 

الصحية-  الشؤون  عام  المقدسة-مدير 

مستشفى  التخصصي-  النور  مستشفى 

ــــــوالدة واألطـــفـــال-ســـجـــن الــعــاصــمــة  ال

اإليــواء  نساء(-مركز  )رجـــال-  المقدسة 

المكرمة-  مكة  منطقة  بالشميسي-أمير 

الملك  الطائف-مدينة  محافظ  معالي 

سيناء  ابن  مستشفى  الطبية-  الله  عبد 

بـــحـــداء- مــصــلــيــات الــعــيــد بــالــطــائــف-

مركز  الــطــائــف-  محافظة  شرطة  زيـــارة 

ــشــامــل بـــالـــطـــائـــف- إدارة  ــتــأهــيــل ال ال

الوافدين بالطائف- إدارة تنفيذ األحكام 

بالطائف، الضمان اإلجتماعي بالطائف-

مقر فرع الجمعية بمدينة جازانمقر فرع الجمعية بمدينة جدة

امل�ضرف على مكتب العا�ضمة املقد�ضة

األستاذ سليمان الزايدي
امل�ضرف على فرع منطقة ع�ضري

الدكتور علي بن عيسى الشعبي
امل�ضرف على مكتب املدينة املنورة

األستاذة شرف القرافي
امل�ضرف على فرع منطقة اجلوف

الدكتور طارش الشمري

رير
تق
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الموحد-زيارة  الزمازمة  مكتب  ــارة  زي

ــرى- زيــــارة قــرى  ــق مــديــر جــامــعــة أم ال

جنوب مكة- زيارة سكن عمال النظافة 

االجتماعية  التربية  دار  زيــارة  بمكة- 

بــمــكــة الــمــكــرمــة، مــســتــشــفــى حــــراء-

فيصل-مستشفى  الــمــلــك  مستشفى 

الــمــلــك عــبــد الـــعـــزيـــز«  فــيــمــا جـــاءت 

  « التالي  النحو  على  ــرز  الفعاليات  أب

برعاية  المكية   المرأة  مهرجان  حضور 

للمتقاعدين- حضور  الوطنية  الجمعية 

بمركز  بال تبغ(  )شــبــاب  بعنوان  نـــدوة 

مستشفي  بــرعــايــة  ــتــجــاري  ال الــحــجــاز 

الفرعية  اللجنة  العام -حضور  حـــراء 

بالعاصمة  التعليم  ـــإدارة  ب التنسيقية 

العالمي  اليوم  ندوة  المقدسة -حضور 

العام- حضور  )لاليدز( بمستشفي حراء 

والنشر  للصحافة  عكاظ  مؤسسة  تكريم 

المقدسة  بفندق  العاصمة  لمكتب 

حضور  المكرمة-  بمكة  كـــورال  جــرانــد 

العنف  عــن  التخسروهم(  )حتى  نــدوة 

التخصصي  الــنــور  بمستشفي  األســـري 

إقامة محاضرة تعريفية  المكرمة-  بمكة 

عن الجمعية ودورها وأهدافها )بالغرفة 

التجارية بمكة المكرمة القسم النسائي( 

والتعريف باتفاقية سيداو  )التمييز ضد 

الموجه  اإلعــالم  مؤتمر  حضور  الــمــرأة- 

جهود  نـــدوة   - جــدة  بمحافظة  للطفل 

ــدوة  ن الــحــجــاج-  خــدمــة  فــي  المملكة 

األسرة  ندوة  الشباب:  واجبات وحقوق 

نشر  وواجبات-ندوة  حقوق  والمجتمع 

من-  مسؤولية  اإلنــســان  حــقــوق  ثقافة 

ــمــرأة وأشــكــال العنف  ـــدوة حــقــوق ال ن

المكتب  نفذ  كما  ضــدهــا«  الــمــمــارس 

المكرمة  مكة  فــي  المعارض  مــن  عــدد 

األول  »الــمــعــرض  منها  والــطــائــف كــان 

ــحــجــاز، الــمــعــرض  ــســوق ال ــوعــوي ب ــت ال

كما  الضيافة،  بسوق  التوعوي  الثاني 

نفذ المكتب العديد من النشاطات في 

محافظة الطائف قام بها ممثل الجمعية 

في المحافظة األستاذ عادل الثبيتي.

بــالــمــديــنــة  الــجــمــعــيــة  ــــرع  ف  -6
المنورة 

بلغ عدد قضايا فرع الجمعية بالمدينة 
الفرع  إنشاء  منذ  قضية   1100 المنورة 
في عام 1431هـــ  وحتى عام 1434هـــ، 
فيما  يرأس الفرع حالياً األستاذة شرف 

القرافي خلفاً للدكتور محمد العوفي. 
الفعاليات  من  عــدداً  الفرع  نفذ  وقد 
واالجتماعات و غيرها تحقيقاً ألهداف 
ومنها   األســاســيــة  ورؤيــتــهــا  الجمعية 
»زيارة مدارس الثانوية الثانية التابعة 
لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز 
المالحظة-  دار  العام،  التعليم  لتطوير 
مكتب اإلشراف االجتماعي- المدرسة 
زيــارة  والسبعون-  الــواحــد  االبتدائية 
المنورة- زيارة  بالمدينة  العام  السجن 
مركز التأهيل الشامل للمعاقين- زيارة 

لجنة الحماية التابعة للشؤون الصحية-
دار  زيــــارة  فــهــد-  الــمــلــك  مستشفى 
مدرسة  زيــارة  االجتماعية-  المالحظة 
دار  زيــارة  عفان،  بن  عثمان  متوسطة 
زيــارة  للمسنين،  االجتماعية  الرعاية 
دار األيتام )قرية أطفال طيبة (- زيارة 
زيارة  العام-  واالدعــاء  التحقيق  هيئة 
دار  زيــارة  االجتماعية-  المالحظة  دار 
زيــارة  للمسنين-  االجتماعية  الرعاية 
السجن النسائي- زيارة إدارة الوافدين-
النفسية  الــصــحــة  مستشفى  زيـــــارة 
مع  الفرع  اجتماع  النسائي(،  )القسم 
ــهــات أطــفــال مــرض الــتــوحــد سعياً  أم
إليصال متطلباتهن وشكواهن للجهات 
الحرم  ساحات  حالة  رصد  المسؤولة، 
بشأنه،  والمخاطبة  الشريف  النبوي 
زيارة إدارة الجوازات من أجل مناقشة 
المتزوجة  السعودية  المواطنة  حــق 
من غير سعودي في نقل كفالة الزوج 
واألبناء وتعديل المهنة«، كما بلغ عدد 
الرسمية  للجهات  الــفــرع  مخاطبات 
تلقى  بينما  خطاباً   283 1434هــــ  عــام 

عدد182 خطاباً.
مقر فرع الجمعية بمنطقة الجوف

مقر فرع الجمعية بالعاصمة المقدسة مقر فرع الجمعية بالدمام

األستاذ عادل الثبيتيد. محمد العوفي
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يقع فرع الجمعية على الطريق الدائري 
ــجــاه طــريــق  ــات فـــي شــمــال الــمــديــنــة ب
الدكتور  الفرع  على  ويشرف  الطائف 
الفرع  ويضم  الشعبي  عيسى  ين  علي 

في عضويته كل من :
د. محمد بن يحيى آل مزهر 

 د. منصور بن عوض القحطاني 
أ. محمد بن أحمد آل معتق 

الشيخ / محمد بن عبدالله آل دباش 
محمد بن ظافر العابسي 

ويتولى إدارة الفرع األستاذ / عبدالله 
بن إبراهيم العواد

بــن مــبــارك آل غانم  بــنــدر   / األســتــاذ 

سكرتير الفرع 

باستقبال  78  الــفــرع  ــام  ق وقــد  هــذا 

 1435 الثاني  ربــيــع  شهر  منذ  قضية 

ذاته   العام  من  شعبان  شهر  وحتي  هــ 

ـــام مــشــرف الـــفـــرع وأعــضــائــه  ـــد ق وق

منها  الــزيــارات  مــن  بعدد  ومنسوبيه 

خميس  سجن   - عسير  منطقة  )مــرور 

مشيط- مستشفى خميس مشيط العام  

الصحية  للشؤون  العامة  المديرية   -

بعسير - سجن ظهران الجنوب - سجن 

أبها العام - دار الحضانة االجتماعية - 

شركة تأجير للسيارات- شرطة خميس 

أعضاء  أن  علماً  الــشــمــالــيــة(،  مشيط 

الفرع قد تم تكليفهم منذ عام 1428هـ 

وكذلك  قضية   77 باستقبال  وقــامــوا 

لمختلف  ـــارة  زي  20 مــن  بأكثر  قــامــوا 

الجهات المعنية.

من انجازات الجمعية

وقد  قامت  الجمعية بالعمل أيضاً على 

تحقيق رسالتها والتي منها  نشر ثقافة 

ــســان ورفـــع درجـــة الــوعــي  حــقــوق اإلن

خالل  من  المجتمع  شرائح  كافة  لدى 

عدة  مجاالت حققت فيها الكثير من 

االنجازات ومنها:- 

ـــتـــشـــريـــعـــات  ال مـــــجـــــال   ـــــي  ف أ–  

والمقترحات:

ساهمت الجمعية وعملت على إعداد 

ــع بها  ــرف بــعــض مــشــاريــع األنــظــمــة وال مقر فرع الجمعية بمنطقة عسير

د. منصور بن عوض القحطاني

 د. علي بن عيسى الشعبي

أ. محمد بن ظافر العابسي

أ. بندر الغانم

د . محمد بن يحيى آل مزهر

أ. محمد بن آحمد آل معتق

الشيخ محمد بن عبدالله  آل دباش

أ. عبدالله العواد

رير
تق
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في  لها  داعــم  اإلعــالم  الجمعية  تعتبر 

نشر الثقافة الحقوقية سواء المسموع 

أو المطبوع أو المرئي، ولها العديد من 

نشرات  أو  ســواء كتيبات  اإلصـــدارات 

في  بتوزيعها  تقوم  التي  مطويات  أو 

مختلف مناطق المملكة كوسيلة لنشر 

أيضا  تــقــوم  كما  الحقوقية،  الثقافة 

التوعوية  األفـــالم  مــن  عــدد  ــإصــدار  ب

ــتــي تــتــنــاول مــوضــوعــات  الــقــصــيــرة ال

حقوقية.

كافة  مع  بالتواصل  الجمعية  تقوم 

شبكات  خالل  من  المجتمع  شرائح 

ــواصــل االجــتــمــاعــي ومـــن خــالل  ــت ال

مــوقــعــهــا االلــكــتــرونــي بــاعــتــبــار تلك 

انتشارا  الوسائل  أكثر  من  الوسائل 

أو  محليا  ســواء  المجتمع  أفــراد  بين 

دوليا.

إصدارات الجمعية

ـــجـــمـــعـــيـــة عـــــــدد مــن  أصــــــــــدرت ال

األنظمة  التي تمثل بعض  المطبوعات 

والــقــوانــيــن الــســعــوديــة واالتــفــاقــيــات 

المتعلقة بحقوق اإلنسان التي انضمت 

الكتيبات  بعض  المملكة وكذلك  إليها 

والمطويات التي تتضمن تعريفاً ببعض 

الحقوق لبعض فئات وشرائح المجتمع 

وتعزيز  الحقوقية  الثقافة  نشر  بهدف 

مبادئ حقوق اإلنسان ومنها :-

المملكة  في  للحكم  األساسي  النظام 

العربية السعودية .

ــمــي لــحــقــوق  ــعــال ــة اإلعــــــالن ال مــطــوي

اإلنسان .

الوطنية  بالجمعية  التعريف  مطوية 

لحقوق اإلنسان .

المتعلقة  بـــاريـــس  مـــبـــادئ  ــة  مــطــوي

الوطنية  والجمعيات  بالمؤسسات 

لحقوق اإلنسان .

مطوية حقوق المرأة العاملة .

نظام  فــي  األحــــداث  تشغيل  مــطــويــة 

العمل بالمملكة العربية السعودية .

مطوية األخطاء الطبية وحقوق المرضى .

مطوية العنف ضد األطفال .

للجهات المختصة لدراستها وإصدارها  

ومنها:

العوز  متالزمة  مرضى  نظام  مــشــروع 

المناعي المتكسب )اإليدز (.

مشروع نظام حماية المستهلك .

شــاركــت فــي مــنــاقــشــات الــعــديــد من 

القوانين واألنظمة واللوائح في الجهات 

التشريعية ومن ذلك:-

نظام الحماية من اإليذاء .

الئحة العمالة المنزلية.

نظام الرعاية الصحية النفسية.

نظام حماية الطفل من اإليذاء.

نظام اإلجراءات الجزائية.

إبداء وجهة النظر حول النظام الجزائي 

لجرائم اإلرهاب وتمويله.

وورش  ـــدوات  ـــن ال مــجــال  فـــي  ب- 

الثقافة  لنشر  تهدف  والتي  العمل 

الحقوقية:

الــنــدوات  مــن  عــدد  الجمعية  أقــامــت 

وورش العمل التي ناقشت من خاللها 

المتعلقة  الــمــوضــوعــات  مــن  الــعــديــد 

بحقوق اإلنسان وخرجت تلك الندوات 

تلك  تعالج  التي  التوصيات  من  بعدد 

القضايا، ومنها:-

في  اإلنسان  حقوق  تعليم  عمل  ورشــة 

مؤسسات التعليم العالي.

ندوة بدائل عقوبة السجن.

ندوة الحق في السكن.

ندوة عن الحق في العيش الكريم.

بيئة  فــي  العيش  فــي  الحق  عــن  ــدوة  ن

نظيفة.

ج – في مجال البحوث والدراسات :

اهتمت الجمعية بالبحوث والدراسات 

ــســان ومــمــا تم  فــي مــجــال حــقــوق اإلن

إنجازه في هذا الخصوص:

األنظمة  انــســجــام  مـــدى  دراســــة عــن 

الـــســـعـــوديـــة مـــع اتـــفـــاقـــيـــات حــقــوق 

اللغة   إلى  وترجمت  الرئيسية  اإلنسان 

االنجليزية. 

دراســـــة عـــن إلـــغـــاء أحـــكـــام الــكــفــالــة 

العمل  صاحب  بين  العالقة  وتصحيح 

اللغة  إلــى  وترجمت  الــوافــد  والعامل 

االنجليزية.

لحقوق  الذهنية  الــصــورة  عــن  دراســـة 

اإلنسان في المملكة.

في  بالحق  المتعلقة  الدراسات  بعض 

البيئة والعنف ضد األطفال.

د – فـــي مــجــال نــشــر ثــقــافــة حــقــوق 

اإلنسان :

الثقافة  لضعف  الجمعية  رصــد  بعد 

ــة من  ــح واســع الــحــقــوقــيــة لـــدى شــرائ

الــمــجــتــمــع مـــن خــــالل مـــا تــبــيــن من  

الدراسة التي أعدتها حول مدى انتشار 

المجتمع،  فــي  اإلنــســان  حقوق  ثقافة 

كافة  ووعي  تثقيف  الجمعية  وضعت 

شرائح المجتمع بحقوقه وواجباته من 

أهم أهدافها الرئيسية فقامت بالعديد 

من النشاطات في  هذا المجال 

الوطنية  للجمعية  األســاســي  الــنــظــام 

لحقوق اإلنسان .

والسجينات  السجناء  حقوق  كتيب 

واللغة  الــعــربــيــة  بــالــلــغــة  وواجــبــاتــهــم 

اإلنجليزية . 

القبض   ( أثناء  المتهم  حقوق  كتيب 

 ) المحاكمة   - التفتيش   - التحقيق   -

باللغة العربية واللغة اإلنجليزية .

كتيب اتفاقية حقوق الطفل .

كتيب حقوق المعاق .

كتيب حقوق الطفل في اإلسالم .

بتعريف  تعنى  إصــــدارات  مجموعة 

الطفل على حقوقه مطبوعة .

كتيب نظام مزاولة المهن الصحية .

أشكال  جميع  على  الــقــضــاء  اتفاقية 

التمييز العنصري .

كتيب حقوق العاملين غير السعوديين 

باللغة العربية واللغة اإلنجليزية .

نشرة  حقوق ) شهرية (.

الملف الصحفي )يومي - أسبوعي(.

ز- في مجال  دراسة  القضايا ومتابعة 

حلها مع الجهات ذات العالقة :

حوالي  إنشائها  منذ  الجمعية  تلقت  

مــعــالــجــة  وتـــتـــم  قــضــيــة،   )  38.000(

آلــيــات عمل  خــالل  مــن  القضايا  هــذه 

الشكاوى  استقبال  ويمكن  الجمعية، 

ــفــاكــس، و  والــتــظــلــمــات مــن خـــالل ال

البريد،   البريد اإللكتروني، أو الحضور 

عن  رصدها  أو  للمتظلمين،  الشخصي 

طريق الهاتف .

لألشخاص  التدريب  مجال  في  س-   

المكلفين بتنفيذ القانون:

الــوطــنــيــة لحقوق  الــجــمــعــيــة  تــقــوم  

مختلف  في  فروعها  بكافة  اإلنــســان  

مناطق المملكة بعمل دورات تدريبية  

اإلنــســان،   حقوق  مجال  فــي  تثقيفية 

الحكومية كضباط  الجهات  لمنسوبي 

التعليم  قــطــاع  ومــنــســوبــي  األمـــــن، 

والصحة إضافة إلى منسوبي الجهات 

بــالــشــأن  والــمــهــتــمــة  ــة  ــعــالق ال ذات 

الحقوقي، بهدف رفع قدرة األشخاص 

المكلفين بتنفيذ القانون.  

مقر فرع الجمعية بالمدينة المنورة
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منطقة  فــرع  بــدايــة  كيف كانت 
عسير؟

فرع  افتتاح  في  التفكير  بداية  كانت 

عندما  1428هـــــ  عـــام  عسير  منطقة 

فــروع  افــتــتــاح  فــي  الجمعية  فــكــرت 

منطقة  وكــانــت  المملكة  مناطق  فــي 

عسير إحدى األولويات لدى الجمعية 

إلى  تــرد  كانت  التي  القضايا  ألهمية 

عام 1428هـ وقد تم إعالنوقد تم إعالن 

بممارسة  األعضاء  وبدأ  رسمياً  الفرع 

أعمالهم بأسلوب فردي حيث لم يكن 

هناك مقر للفرع في ذلك الوقت.

كيف كان أسلوب العمل في تلك 
الفترة؟

بالمنطقة  للفرع  مقر  توفر  لعدم  نظراً 

كانت  وقـــد  الـــريـــاض،  فــي  الجمعية 

األعــضــاء  مــن  عــدد  بترشيح  الــبــدايــة 

تمت  ثــم  ــن  وم الــفــرع  نـــواة  لتشكيل 

مفلح  الدكتور  الجمعية  رئيس  مقابلة 

أحمد  والدكتور  القحطاني  ربيعان  بن 

الجمعية  فرع  على  المشرف  البهكلي 

الجمعية  فرع  وأعضاء  جازان  بمنطقة 

المنطقة  أمير  لسمو  عسير  بمنطقة 

الشكاوي  يتلقون  األعضاء  كــان  فلقد 

والقضايا عن طريق الجمعية أو مباشرة 

من أصحابها ليتم تسجيلها في الرياض 

ثم يتم التعامل معها حسب طبيعة كل 

الرياض  إلى  الرفع  تطلب  وإذا  قضية 

فإنه يتم ذلك .

التي تصل  القضايا  ما هي طبيعة 
التعامل  يتم  وكيف  الــفــرع  إلــى 

معها ؟
ـــفـــرع عــــدد كــبــيــر من  ــــى ال ــصــل إل ي

ــا فـــي مــجــاالت  ــضــاي ــق الـــشـــكـــاوي وال

عمالية  و  أسرية  قضايا  منها  مختلفة 

وعنف ضد األطفال وقضائية وإدارية 

التعامل  ويتم  وغيرها   .. وشخصية 

معها على حسب نوع القضية واإلجراء 

بمناسبة افتتاح فرع الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بمنطقة عسير والذي يعد 

النواة األولى في نشر ثقافة حقوق اإلنسان في هذه البقعة من ربوع الوطن كان 

العام على  المشرف  الشعبي  بن عيسى  الدكتور علي  الحوار مع سعادة  لنا هذا 

فرع الجمعية بمنطقة عسير..

حوار مع المشرف على فرع 
الجمعية بمنطقة عسير



2م
01

4 
س

سط
أغ

ق 
واف

لم
ه ا

14
35

ل 
شوا

ئة
ما

د ال
 بع

ث
ثال

د ال
عد

ال

13

ظل  فــي  اتــخــاذه  يتم  أن  يمكن  الــذي 

معطيات كل قضية، وهناك عدد كبير 

تقديم  خــالل  مــن  معه  التعامل  يتم 

االســتــشــارة لــصــاحــب الــشــكــوى بــان 

بعض  لجهل  المختصة  للجهات  يتجه 

المواطنين ببعض اإلجراءات واألنظمة 

الواجب اتباعها .

القضايا  مع كل  التعامل  يتم  هل 
اتخاذ  أو  المخاطبات  خــالل  من 

إجراء محدد؟
يتم  الــقــضــايــا  مــن  الكثير  أن  الــواقــع 

خالل  مــن  ومعالجتها  معها  التعامل 

وهم  الخير  بأهل  االستعانة  أو  الصلح 

كثر ولله الحمد أو من خالل التواصل 

مع أطراف القضية ويتم حلها ودياً .

كم عدد القضايا التي وصلت إلى 
فرع الجمعية وما هي طبيعتها ؟

وصل عدد القضايا التي وردت للفرع 

ربيع  شهر  من  وبالتحديد  العام  هذا 

الثاني 1435هـ  حتى نهاية شهر شعبان 

إلى أكثر من 78 قضية متنوعة ما بين 

ضد  وعــنــف  عمالية  و  اســـري  عــنــف 

وشخصية  وإداريــة  وقضائية  األطفال 

وغيرها .

كـــم عــــدد األعـــضـــاء والــعــامــلــيــن 
الجمعية  فـــرع  فـــي  اإلداريــــيــــن 

بمنطقة عسير ؟
أعضاء  خمسة  الفرع  في  اآلن  يعمل 

ــاإلضــافــة إلـــى أن  واثــنــيــن إداريـــيـــن ب

في  الرئيسي  بالمقر  يستعين  الــفــرع 

الرياض لتقديم االستشارات الشرعية 

والقانونية.

ـــــرى تــــعــــاون الــجــهــات  كـــيـــف ت
ــــرع الــجــمــعــيــة  الــرســمــيــة مـــع ف

بعسير؟
من  تــعــاون كبير  هناك  أن  الــواقــع  فــي 

وعلى  المنطقة  في  الرسمية  الجهات 

المنطقة  أمــــارة  الــجــهــات  هـــذه  رأس 

وسمو أمير المنطقة الذي يقدم الدعم 

بــدوره  للقيام  الجمعية  لفرع  الكبير 

على أكمل وجه وقد وجه سموه الكريم 

واألهلية  الحكومية  اإلدارات  جميع 

فرع  مع  التعاون  بضرورة  المنطقة  في 

جميع  تــعــاون  ــى  إل إضــافــة   . الجمعية 

وغير  األمــنــيــة  الــحــكــومــيــة  اإلدارات 

األمنية مع فرع الجمعية مما سهل على 

الفرع القيام بدوره وأنا بهذه المناسبة 

على  والتقدير  بالشكر  للجميع  أتوجه 

وقد  اإلنسان  حقوق  بقضايا  اهتمامهم 

الحكومية  اإلدارات  من  الكثير  بادرت 

اإلنسان  لحقوق  ومكاتب  أقسام  بعمل 

القيام  الفرع  على  سهل  مما  داخلها 

بواجباته.

ثقافة  نشر  في  الفرع  دور  هو  ما 
حقوق اإلنسان في المنطقة؟

ثقافة  لــنــشــر  يــعــمــل جـــاهـــداً  الـــفـــرع 

على كل  المنطقة  في  اإلنسان  حقوق 

الــمــســتــويــات حــيــث هــنــاك زيــــارات 

مـــتـــعـــددة لـــمـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع 

كبير  عدد  توزيع  تم  وايضاً  المختلفة 

اإلدارات  الجمعية على  من إصدارات 

المجتمعية   والمؤسسات  الحكومية 

قبل  من  اإلنــســان  حقوق  ثقافة  لنشر 

تلك الجهات. ويعمل الفرع بالتنسيق 

مع المقر الرئيسي بالرياض على توقيع 

مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات 

نشر  مجال  في  للتعاون  المنطقة  في 

ثقافة حقوق اإلنسان .

أين هو دور المرأة في فرع منطقة 
عسير؟

ينشأ  أن  الجمعية  لــدى  العادة  جــرت 

ونحن  النسائي  قبل  الرجالي  القسم 

قريباً  النسائي  القسم  ينشأ   أن  نطمح 

لوجود العديد من القضايا التي تخص 

المرأة .

ما هي تطلعاتكم المستقبلية؟

كبير  عدد  إليه  ويصل  حديث  الفرع 

حالياً  ونعمل  والقضايا  الشكاوي  من 

ــفــرع في  ــال عــلــى زيـــــادة الــتــعــريــف ب

تفاهم  مــذكــرات  وتــوقــيــع  المجتمع 

التي  المجتمع  مؤسسات  بعض  مــع 

تتعامل مع إعداد كبيرة من الناس كم 

أن استكمال البنية التحتية للفرع من 

األعضاء  وزيادة  اإلداري  الكادر  حيث 

منطقة  فــي  للفرع  ــم  دائ مقر  وتوفير 

عسير من األولويات.

كلمة أخيرة تود أن تقولها؟

يحظى  بمنطقة عسير  الجمعية  فرع 

سعادة  من  كبير  بدعم  الحمد  ولله 

بن  مفلح  الــدكــتــور  الجمعية  رئيس 

ربيعان وسعادة األمين العام األستاذ 

مقر  في  الزمالء  ومن  الفاخري  خالد 

لهم  نتوجه  ولهذا  بالرياض  الجمعية 

والتقدير كما  الشكر  بخالص  جميعاً 

الفرع أعضاء  بقية زمالئي في  أشكر 

في  الكبيرة  جهودهم  على  وإداريين 

ما  مع  والتعامل  الفرع  دور  تفعيل 

يرد إليهم بمهنية عالية.

الجمعية  ـــرع  ف ـــإن  ف ــخــتــام  ال ـــي  وف

شكره  دائــمــاً  يــقــدم  عسير  بمنطقة 

الملكي  الــســمــو  لــصــاحــب  وتــقــديــره 

األمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز 

المستمر  لدعمه  منطقة عسير  أمير 

الذي هو امتداد لدعم الدولة وفقها 

الحرمين  خــادم  قيادة  ظل  في  الله 

ــه بن  ــل ــدال ــب ــك ع ــل ــم ــفــيــن ال ــشــري ال

ولي  وسمو  الله  يحفظه  عبدالعزيز 

عبدالعزيز  بن  سلمان  األمين  عهده 

يتم على  أن  الله  وأســال  الله  يحفظه 

بالدنا األمن واالستقرار.

الكثير من القضايا 
يتم التعامل معها 

ومعاجلتها من خالل 
الصلح أو االستعانة 

بأهل اخلير

يصل إلى الفرع عدد كبير 
من الشكاوي والقضايا 

في مجاالت مختلفة منها 
قضايا أسرية و عمالية 

وعنف ضد األطفال
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فـــي ظـــل قـــيـــادة حــكــيــمــة جــعــلــت من 

ومنها  شرعًة  رسوله  وسنة  الله  كتاب 

خــادم  التنموية  مسيرتها  يــقــود  جــاء 

بن  عبدالله  الملك  الشريفين  الحرمين 

بحبه  القلوب  ملك  الــذي  عبدالعزيز 

للخير كيف ال يكون ذلك وهو يقول أنا 

نحن  نقول  ونحن  بخير  دمتم  ما  بخير 

بخير ما دمت بخير أمدك الله بالصحة 

والعافية ، يعاضده في ذلك سمو األمير سلمان بن عبدالعزيز ولي 

والطيران  الدفاع  وزيــر  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  نائب  األمين  عهده 

صاحب الباع الطويل في الحكم واإلدارة حفظهما الله جميعاً ، وما 

الوطنية لحقوق اإلنسان بعسير إال ثمرة من  افتتاح فرع الجمعية 

هدفاً  اإلنسان  من  جعلت  حيث  البالد  هذه  قيادة  توجيه  ثمرات 

وغاية لجميع حفظ التنمية سواًء تعليمه، أو صحته ، أو أمنه ، أو 

الله كرمه كمخلوق  بأن  منها  إيماناً  االجتماعية وغير ذلك  قضاياه 

أوالً وكانسان ثانياً وكمسلم له الحقوق وعليه من الواجبات الشيء 

األمير  سمو  المنطقة  البن  وشكراً  الحكيمة  لقيادتنا  فشكراً  الكثير 

الجمعية  فــرع  ولمسيرة  الالمحدود  دعمه  على  خالد  بن  فيصل 

بعسير.

الدكتور محمد بن يحيى آل مزهر 

عضو الجمعية بعسير

نور وأمل جديد يشرق في عسير القيادة احلكيمة ودعم حقوق اإلنسان

كرم الله اإلنسان أينما كان لحفظ حقوقه وواجباته 

وحفظ اإلسالم لإلنسان كل أموره الحياتية وأوضح 

المنهج الذي ينطلق منه وفق ثوابت دينية ووفق 

الوطنية  الجمعية  وهــاهــي  وعليه  لــه  وواجــبــات 

من  منطلقة  ــور  األم هــذه  تتبنى  اإلنــســان  لحقوق 

الــشــرع الــشــريــف ومـــن مــبــادئ ديــنــنــا الحنيف 

وإعــطــائــه  اإلنــســان  بــنــاء  فــي  وبفعالية  لــتــشــارك 

بفعالية  ليعيش عيشة سعيدة ويتعامل مع مجتمعه  أهدافه  حقوقه وتصحيح 

والجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان حققت أهداف كبيرة في مسيرتها العملية 

والواجبات ألصحابها  الحقوق  زمان ومكان وإلعطاء  لكل  الصالح  اإلنسان  لبناء 

وسلم  عليه  الله  صلى  وبمحمد  رباً  بالله  يؤمن  مصاناً  سليم  مجتمع  ولتحقيق 

نبياً ورسوالً وفرع الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بمنطقة عسير تنبثق من 

التعليمات والواجبات للجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بالمملكة ونحن بهذه 

المناسبة مناسبة افتتاح فرع الجمعية الوطنية بمنطقة عسير نرحب بالدكتور 

في  الكرام  وصحبه  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  الجمعية  رئيس  ربيعان  بن  مفلح 

افتتاح فرع الجمعية بمنطقة عسير متمنين لنا ولهم التوفيق والسداد  وحفظ 

الله حكومتنا من كل سوء ومكروه .

محمد بن أحمد بن معتق القحطاني 

عضو الجمعية فرع عسير

اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  صدر 

الجمعية  قــبــل  مــن  1948م  عـــام  ــي  ف

تعزيز  بهدف  المتحدة  لالم  العمومية 

ـــرام حــقــوق اإلنـــســـان وحــريــاتــه  واحـــت

التفاهم  وتعزيز  وكــرامــتــه،  األســاســيــة 

أو  الــلــون  عــن  النظر  بغض  والتسامح 

العرق أو الدين أو الجنس أو اللغة .

وقد حرصت حكومتنا الرشيدة على دعم 

من  بــالدنــا  فــي  اإلنــســان  حقوق  وتعزيز 

التي  والجمعيات  الهيئات  ايجاد  خالل 

تعنى بحقوق اإلنسان مستمدة ذلك من 

تعاليم ديننا الحنيف والمواثيق الدولية 

التي انضمت إليها.

وقد حرصت الجمعية أن يكون لها فروع 

في مختلف مناطق المملكة ومنها هذا 

الفرع في منطقة عسير والذي يفتتح 

خدمة  بهدف  الوقت  هذا  في  رسمياً 

ابناء المنطقة في مجال حقوق اإلنسان 

والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات 

العالقة من أجل قيامها بواجباتها تجاه 

المواطنين والمقيمين.

داعياً الله للجميع بالتوفيق والسداد.

نشر ثقافة حقوق اإلنسان .. 
 بين الواقع والمأمول

مدير فرع الجمعية بعسير

عبدالله بن إبراهيم العواد

عسير الخير

يفتتح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق 

عسير  بمنطقة  الجمعية  فرع  اإلنسان 

المباركة  البالد  هذه  في  بدوره  ليقوم 

منذ  شرعية  ثوابت  على  قامت  التي 

هذا  حتى  الله  رحمه  مؤسسها  عهد 

الحرمين  خــادم  عصر  الــزاهــي  العصر 

عسير  ومنطقة  الله  حفظه  الشريفين 

ونهضة شاملة وهي  بها كثافة سكانية 

أن  للمواطن  وينبغي  النواحي  متسعة 

يعي دور الجمعية في إيصال الحقوق إلى أهلها بالتعاون مع الجهات 

الحكومية واألهلية في إحقاق الحق ونصرة المظلوم ونتطلع إلى تطوير 

تفوق  نهضة  من  البالد  هــذه  شهدته  ما  مع  يتالءم  بما  الفرع  مقر 

الوصف .

الشيخ محمد آل دباش 

عضو الجمعية فرع عسير
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دور العلماء والمثقفين يف نشر 
ثقافة حقوق اإلنسان 

اإلنسان  بحقوق  المرتبطة  والمفاهيم  القيم  وتأصيل  تعزيز  على  العمل  بمكان  األهمية  من 

إذ أن  التي كفلها اإلسالم ألبنائه،  الحقوقية  بالثقافة  الوعي  المجتمع ونشر  أفراد  لدى جميع 

الشريعة اإلسالمية أول من أقر هذه الحقوق في صورة معامالت تنظم عالقة اإلنسان بخالقه 

وعالقته بأخيه اإلنسان وقد ورد ما ينظم تلك العالقات في الكتاب والسنة منذ فجر اإلسالم 

أي من قبل أربعة عشر قرناَ ونيفاَ عن تدوين مواثيق األمم المتحدة لحقوق اإلنسان وإننا في 

المملكة العربية السعودية ولله الحمد ينعم المواطن والمقيم بحماية لكامل حقوقه من خالل 

النص عليها في العديد من األنظمة كالنظام األساس للحكم ونظام اإلجراءات الجزائية ونظام 

التي تحمي حقوق  العمل وغير ذلك من األنظمة  المحاماة ونظام  المرافعات الشرعية ونظام 

اإلنسان وفق الشريعة اإلسالمية . 

كما أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم 

الضمان االجتماعي وتشجع المؤسسات واألفراد على اإلسهام في األعمال الخيرية، وتعمل على 

تيسير مجاالت العمل لكل قادر عليه وتسن األنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل .. إلخ .  

ولعل الناظر في المجتمع السعودي يرى ما شهدته المملكة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين 

الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله مقاليد الحكم في هذه البالد من تخفيف بعض القيود 

الديني  والتسامح  القضاء  نظام  في  والنزاهة  التعبير  حرية  مثل  المجتمع  يعيشها  التي كان 

ومبدأ الحوار وحقوق المرأة وغيرها. 

 إال أن الناظر في مدى وعي أفراد المجتمع السعودي بثقافة حقوق اإلنسان يلمس وجود فجوة 

والجمعيات  الهيئات  وجود  من  بالرغم  اإلنسان  حقوق  مجال  في  المجتمع  وثقافة  وعي  في 

المعنية بهذا الموضوع. 

ولذا فإن على العلماء والمثقفين دوراً بارزاً في نشر ثقافة حقوق اإلنسان فهم الركيزة التي على 

بتوعية  القيام  المثقفين  على  يعول  إذ  بنيانه  ويتماسك  أبنائه  القوي  المجتمع  يبنى  أساسها 

أفراد مجتمعهم من خالل توضيح الصواب من الخطأ في عالقة األفراد ببعضهم أو عالقة الفرد 

بالجماعة أو العالقة بالشأن العام أو الخاص  

   ولذا يمكن القول بأن دعم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان تبدأ من المنزل واألسرة إلى المدرسة 

والجامعة ثم إلى دور وسائل اإلعالم المختلفة . 

ومما الشك فيه أن مسألة نشر ثقافة حقوق اإلنسان مسألة تناط بكثير من المؤسسات وفي 

التربوية بما فها الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة لما تضمه من  مقدمتها المؤسسات 

العنف  ونبذ  والمساواة  العدالة  بمفاهيم  المجتمع  أفراد  توعية  في  استثمارها  يجب  خبرات 

أو  العامة  والمنتديات  بالمجالس  التحدث  التسامح واإلخاء سواء عن طريق  بقيم  والتعريف 

الكتابة بوسائل اإلعالم المختلفة وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في النهضة التنموية 

األمر الذي سيسهم في إنتاج مجتمع واعي يعرف ماله من حقوق وما عليه من واجبات .   

  د. منصور بن عوض القحطاني 

عضو جمعية حقوق اإلنسان 

بمنطقة عسير  

نور وأمل جديد يشرق في عسير
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تــقــع مــنــطــقــة عــســيــر فـــي الــجــنــوب 

منطقة  وتــمــتــد  للمملكة،  الــغــربــي 

والشقيق  الــدرب  حــدود  من  عسير 

الجنوب  في  جــازان(  )منطقة  وبيش 

الغربي إلى حدود اليمن في الجنوب 

ومن  الــشــرق.  فــي  ونــجــران  الشرقي 

)مــنــطــقــة  الــــدواســــر  وادي  حـــــدود 

ــشــمــال إلــــى رنــيــة  الــــريــــاض( فـــي ال

تأسيس المملكة العربية السعودية 

المحافظات
   * أحد رفيدة

    * بارق

    * البرك

    * بلقرن

    * بيشة

والــقــنــفــذة وســاحــل الــبــحــر األحــمــر 

)منطقة  إلى  المكرمة(  مكة  )منطقة 

الباحة( في الشمال الغربي.

إمارة المنطقة
أبها  مدينة  فــي  المنطقة  إمـــارة  تقع 

عاصمة عسير اإلقليمية

أنــشــئــت اإلمــــارة عـــام 1338هـــــ أثــنــاء 

    * تثليث

    * تنومة

    * خميس مشيط

    * رجال ألمع

    * سراة عبيدة

    * طريب

    * ظهران الجنوب

    * محايل

    * المجاردة

    * النماص

شبكة الطرق
تتمتع منطقة عسير بشبكة من الطرق 

منطقة عسير هي إحدى المناطق اإلدارية جنوب غرب المملكة العربية السعودية 

ومقر اإلمارة فيها مدينة أبها ويتولى إمارة المنطقة فيها صاحب السمو الملكي 

األمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود.
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طريق  ومنها  تضاريها  صعوبة  رغــم 

تربط   وطـــرق  ابــهــا   / مشيط  خميس 

خميس مشيط / تثليث وامتداده حتى 

حدود منطقة الرياض والمحور خميس 

ــمــحــور خميس  وال بــيــشــة،   / مــشــيــط 

وامــتــداده  الجنوب  ظــهــران   / مشيط 

والمحور  نجران  منطقة  حــدود  حتى 

حتى  وامتداده  العاليا  النماص/  أبها/ 

أبها/ والمحور  الباحة،  منطقة  حدود 

جـــازان.  منطقة  حـــدود  حــتــى  عــتــود 

والمحور رجال ألمع/ محايل وامتداده 

شـــمـــاالً، حــتــى حــــدود مــنــطــقــة مكة 

المكرمة وامتداده جنوباً حتى يتالقى 

أبها/ والمحور  الدرب  أبها/  مع طريق 

البرك/  ام  العمق/  والمحور  الـــدرب 

القحمة وامتداده حتى حدود منطقة 

جــازان  ومنطقة  شماالً  المكرمة  مكة 

جــنــوبــاً، وهـــي طـــرق مــرصــوفــة بحالة 

جيدة وذات اتجاه واحد.

  -  طرق محلية

وصالت صغيرة مرصوفة لربط التجمعات 

العمرانية مع الطرق اإلقليمية.

- الطرق الترابية

معبدة  غير  أو  معبدة  وصــالت  وهــي 

وعروضها  أطوالها  من حيث  ومتباينة 

حركتها  فــي  الــســيــارات  وتستخدمها 

بين  الفصل  يصعب  ما  وغالباً  اآللية 

الرئيسي والفرعي.

النقل الجوي

عسير  منطقة  فــي  مــطــارات  يوبجد    

على سبيل المثال  مطار أبها اإلقليمي، 

ومطار بيشة.

المياه
تــعــتــمــد الــمــنــطــقــة عــلــى عــــدد من 

الــمــصــادر فــي تــوفــيــر مــيــاه الــشــرب 

توفرها  التي  المحالة  المياه  ومنها 

بمنطقة  الشقيق  في  التحلية  محطة 

على  المنطقة  تعتمد  كما  جـــازان، 

مياه اآلبار سواًء الحكومية أو األهلية، 

كما يعد إنشاء السدود أحد المهام 

التي تقوم بها وزارة المياه، حيث تم 

إنشاء سدود في منطقة عسير بسعة 

تخزينية كبيرة لتوفير المياه للزراعة 

والشرب بالمنطقة.

الطاقة الكهربائية
منطقة  ــي  ف الــكــهــربــاء  قــطــاع  يمثل 

عسير أحد القطاعات الرئيسية التي 

خالل  كبيرين  وتوسعاً  نمواً  شهدت 

الفترة الماضية، وقد جاء ذلك متوازياً 

مع اإلنجازات التنموية التي تحققت 

بالمنطقة.  الــمــجــاالت  مختلف  فــي 

ومن المالحظ أن القطاع السكني قد 

إجمالي  من  األكبر  بالنصيب  حظي 

هذه الطاقة.

خدمة االتصاالت والبريد
1. تتوفر خدمات الهاتف  والخدمات 

الهاتف  خدمة  إلى  باإلضافة  الخاصة، 

المتنقلة«  »الهواتف  والسيار  الجوال 
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والخضروات في المراكز األولى، وتنتج 

التي  المحاصيل  من  العديد  المنطقة 

الفائض  ويصدر  الداخل  في  تستهلك 

منها إلى خارج المملكة.  

السياحة والفنادق
تعد المنطقة من أكثر مناطق المملكة 

االقتصادية  الموارد  في  وتنوعاً  جماالً 

من  العديد  فيها  ويتوفر  والطبيعية، 

الفنادق، كما تشتهر بتوافر اإلمكانات 

والهواتف  االتصال.  إلى كبائن  إضافة 

العمومية وخدمة التلكس.

ــطــورت  ت الــبــريــديــة  الـــخـــدمـــات   .2

عسير  منطقة  فــي  الــبــريــد  خــدمــات 

يتوفر  حيث  الماضية،  العقود  خــالل 

عـــدد مــن مــكــاتــب الــبــريــد والــُشــعــب 

البريدية. كما تزايدت أعداد صناديق 

البريد.

الخدمات الصحية
يتوفر العديد من مراكز الرعاية األولية 

المستشفيات  إلــى  إضافة  بالمنطقة 

الحكومية والخاصة.

قطاع الصناعة
المنتجة  المصانع  مــن  العديد  يــوجــد 

مــواد  صناعة  وتعتبر  عسير.  بمنطقة 

من  الصناعية  المجموعات  أكبر  البناء 

المنتجات  وتليها  المصانع،  حيث عدد 

ثم  والمعدات  والماكينات  المعدنية 

تليها المواد الغذائية.

الزراعة
قـــدرت مــســاحــة األراضــــي الــمــزروعــة 

أو  هكتار   16238 بنحو  المنطقة  في 

مساحة  إجمالي  من   %0.8 يعادل  ما 

كما  المملكة،  في  المزروعة  األراضــي 

الصالحة  األراضـــــي  مــســاحــة  قــــدرت 

 748643 بنحو  المنطقة  في  للزراعة 

هكتار تمثل 2.4% من مساحة األراضي 

الصالحة للزراعة في المملكة.

بالمنطقة  المحلي  اإلنــتــاج  خــالل  من 

المختارة  الزراعية  المنتجات  لبعض 

الفواكة  محصول  جــاء  1422هـــــ  عــام 

السياحية، وقد حرصت وزارة الزراعة 

والـــمـــيـــاه عــلــى إنـــشـــاء الــمــنــتــزهــات 

البيئية  المظاهر  لحماية  الوطنية 

الطبيعية  والمناظر  والتضاريسية، 

منتزه  أول  إنشاء  جاء  ولهذا  الخالبة، 

وطني في منطقة عسير.

التي ال  النباتات  العديد من  ويوجد 

المملكة  من  الجزء  هذا  في  إال  تنمو 

المنطقة  لهذه  بيئيا  تميزا  يعد  مما 

الغالية من الوطن.
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري

الأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

صدور  بعد  1425/1/18هـــ  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  الجمعية  مسيرة  انطلقت 

- رحمه  العزيز  بن عبد  فهد  الملك  الشريفين  الحرمين  لخادم  السامية  الموافقة 

الله- للجمعية  بممارسة مهام أعمالها بمقر وحيد بمدينة الرياض والذي بدأت 

المجتمع  مؤسسات  من  وطنية  مؤسسة  كأول  للجمعية  الحقوقية  المسيرة  منه 

المدني والتي تعنى بحقوق اإلنسان وتهدف لحمايتها وفقًا للنظام األساس للحكم 

اإلعالنات  في  ورد  وما  المرعية،  لألنظمة  ووفقًا  والسنة  الكتاب  مصدره  الــذي 

ومنظمة  العربية،  الجامعة  عــن  الــصــادرة  اإلنــســان  بحقوق  الخاصة  والمواثيق 

يخالف  ال  وبما  المختصة  ولجانها  ووكاالتها  المتحدة  واألمــم  اإلسالمي  المؤتمر 

الشريعة اإلسالمية، حيث كانت البداية كأي بداية مليئة بالعقبات والصعوبات 

والتحديات خاصة ما يتعلق  بقلة وعي آفراد المجتمع بحقوقهم ومن جانب  آخر 

المناسبة  البيئة  تهيئة  سبيل  وفي  الجمعية،  لدور  المسؤولين  بعض  تفهم  عدم 

للبدء  المناسبة  الداخلية وتجهيز اآلليات  للعمل قامت الجمعية بترتيب أمورها 

في رحلتها الهادفة لحماية الحقوق وفي سبيل ذلك حرصت الجمعية على االنتشار 

في مناطق المملكة بهدف سرعة الوصول لها من قبل المتظلمين وكان أول فرع 

فرع  وتاله  1425هـــ  عام  في  أنشأ  والــذي  فرع جدة  بالرياض  الرئيسي  المقر  بعد 

جازان في عام 1426هـ فالدمام في عام 1427هـ فالجوف في عام 1428هـ فالعاصمة 

المقدسة في عام 1428هـ فالمدينة المنورة في عام 1431هـ وأخيراً وليس آخراً فرع 

منطقة عسير في عام 1435هـ والذي نتطلع ألن يكون إضافة قوية في دعم مسيرة 

الجمعية لتحقيق المزيد من الضمانات الحقوقية على أرض الواقع والمساهمة في 

بلورة رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله 

- في حماية حقوق اإلنسان وفق ما جاء في أحكام الشريعة اإلسالمية وفي النظام 

األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 
وسنوات من العطاء
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