ثالث ًا :املواقع اإللكترونية :
ويتضمن:
أ) املوقع الرئيسي (العربي):
http://www.nshr.org.sa

يحتوي املوقع على معلومات أساسية عن نشأة اجلمعية
وطبيعتها ورؤيتها وأهدافها واختصاصاتها وأعضائها املؤسسون
وإصدارارتها من تقارير ودراسات وندوات وورش عمل ،وأهم
األخبار املتعلقة باجلمعية ،باإلضافة إلى أقسام أخرى تتعلق
مبواثيق حقوق اإلنسان ،وحقوق اإلنسان في الصحافة ،ونشرة
حقوق التي تصدرها اجلمعية ،واململكة وحقوق اإلنسان،
ومشاريع أنظمة ومقتراحات مقدمة من اجلمعية.

مركز المعلومات
واإلحصاء والتوثيق

ب) املوقع الرئيسي (االجنليزي):
http://www.nshr.org.sa/english/adefault.aspx

يحتوي املوقع على معلومات أساسية عن نشأة اجلمعية وطبيعتها
ورؤيتها وأهدافها واختصاصاتها وأعضائها املؤسسون وبياناتها
الصادرة وإصداراتها من تقارير ودراسات وندوات وورش عمل
وأهم األخبار املتعلقة باجلمعية ،باإلضافة إلى مواقع ذات
عالقة واستطالع الرأي.
ج) موقع مركز املعلومات:
/http://nshr.org.sa/infocenter

يحتوي املوقع على معلومات تتضمن إحصائيات ووثائق وبحوث
ودراسات والرصد الصحفي وتقارير محلية ودولية وكتب متعلقة
باجلمعية وأقسام أخرى متعددة.
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التعريف بأعمال املركز
يقوم مركز املعلومات واإلحصاء والتوثيق في اجلمعية الوطنية
حلقوق اإلنسان بجمع و تصنيف املعلومات و اإلحصاءات ذات
العالقة بحقوق اإلنسان لتوظيفها في كل ما يخدم و يحقق أهداف
اجلمعية حيث يؤدي مركز املعلومات عدة مهام أساسية منها :
ً
أوال :اإلحصائيات
وتشمل:
) أإحصائيات اجلمعية:
يقوم املركز بجمع الشكاوى والتظلمات الواردة إلى اجلمعية
وفروعها في كل من الرياض ومكة املكرمة وجدة وجازان
والدمام واجلوف واملدنية املنورة وذلك في نهاية كل شهر,
ثُم يقوم املركز بإعداد تقرير إحصائي خاص عن كل فرع
وتقرير شامل جلميع القضايا التي وردت للجمعية.
وهذه القضايا مصنفة حسب اآلتي:
•إدارية
•سجناء
•قضائية
•عمالية
•أحوال مدنية
•أحوال شخصية
•عنف أسري
•عنف ضد األطفال
•أخرى
) بإحصائيات اململكة:
يهتم املركز باإلحصائيات احمللية املنشورة عن اململكة في

مجال حقوق اإلنسان الصادرة عن الوزارات واملصالح
والهيئات احلكومية ،والقطاع اخلاص أو مؤسسات املجتمع
املدني ،باإلضافة إلى اإلحصائيات الدولية الصادرة من
جهات دولية وتتعلق بأوضاع حقوق اإلنسان.
)

جإحصائيات دولية:

يقوم املركز بجمع اإلحصائيات الدولية الصادرة عن
اجلهات الدولية وحتديثها بشكل دائم عبر موقع مركز
املعلومات وذلك لفتح املجال للباحثني واملختصني
بالدراسات املقارنة.
ثاني ًا :التوثيق
ويشمل:
أ) توثيق أنشطة اجلمعية:
يقوم املركز بتوثيق كافة أنشطة اجلمعية ويلخصها في شكل
جداول ورسوم بيانية تشمل على ما يلي:
•زيارات املسؤولني من القطاع احلكومي والقطاع
اخلاص للجمعية وكذلك الوفود األجنبية التي متثل
الدول والبرملانات واحلكومات األجنبية واملنظمات
اإلقليمية والدولية.
•الزيارات التي يقوم بها أعضاء اجلمعية على املستويني
احمللي والدولي.
•الفعاليات التي تنظمها اجلمعية ومنها الندوات
واحملاضرات وورش العمل والدورات التدريبية ...
إلخ.

•االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي توقعها اجلمعية
مع األجهزة احلكومية وغير احلكومية احمللية
والدولية.
•مشاركات أعضاء اجلمعية في الفعاليات واألنشطة
التي تتناول كل ماله عالقة مبجال عمل اجلمعية
وقضايا حقوق اإلنسان.
•
ب) توثيق قضايا حقوق اإلنسان:
يقوم املركز بإصدار ملف صحفي يومي وأسبوعي يتضمن
ثالث محاور رئيسة وهي:
•اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان.
•هيئة حقوق اإلنسان.
•أخبار محلية ذات عالقة.
ويتم وضع امللف على املوقع اإللكتروني بشكل يومي بالنسبة
مللف األخبار اليومي وبشكل أسبوعي مللف األخبار األسبوعي
إلطالع الزوار عليه.
كما أنشأ املركز عدداً من امللفات احلقوقية تتعلق بقضايا
تكرر ورودها للجمعية بشكل كبير وتناولتها وسائل اإلعالم
املختلفة ،وكذلك ملفات عن بعض التقارير والدراسات الصادرة
عن األجهزة الرسمية واألهلية واملنظمات الدولية واإلقليمية.
وستكون هذه امللفات إحدى مصادر املعلومات الرئيسة التي
ستعتمد عليها اجلمعية في إعداد تقاريرها وهي متوفرة
في موقع مركز املعلومات االلكتروني حتت مسمى (الرصد
الصحفي).

