التعريف
اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان
أنشئت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان باململكة العربية
السعودية في 1425 /1/18هـ املوافق 2004/3/9م؛ حلماية
حقوق اإلنسان والدفاع عنها وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية
والنظام األساسي للحكم واألنظمة املرعية واالتفاقيات واملواثيق
الدولية التي ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية.

طبيعة اجلمعية
هي جمعية غير حكومية ،مستقلة مالياً وإدارياً  ،وغير
خاضعة إلشراف أو رقابة أي جهاز حكومي .وتعمل على الدفاع
عن حقوق اإلنسان في اململكة العربية السعودية وخارجها ،سواء
كان اإلنسان مواطناً أو مقيماً أو زائراً وتتعامل مع األجهزة
احلكومية واجلمعيات األهلية واملنظمات الدولية داخل اململكة
وخارجها مبا يحقق األهداف التي أنشئت من أجلها .

ر�ؤية اجلمعية
املساهمة في بناء مجتمع العدالة واملساواة وسيادة القانون
وفقاً لتعاليم الشريعة االسالمية السمحة التي تدعو الى التسامح
ونبذ الظلم والتطرف .

ر�سالة اجلمعية
حماية حقوق اإلنسان والدفاع عنها ونشر ثقافتها واتخاذ
اإلجراءات الالزمة ملعاجلة الشكاوي والتجاوزات املتعلقة بانتهاكات

حقوق اإلنسان للحد منها ووقفها وازالة آثارها وإعداد الدراسات
واملؤمترات والندوات وورش العمل وإصدار املطبوعات وإعالن
املواقف وإعداد التقارير.

�أهداف اجلمعية
طبقا للماده الثانية من النظام األساسي للجمعية تتلخص
أهدافها في اآلتي :
اس للحكم
األس ً
 -1العمل على حماية حقوق اإلنسان وفقاً للنظام ً
الذي مصدره الكتاب والسنه ووفقاً لألنظمة املرعية وما ورد
في اإلع�لان��ات واملواثيق اخلاصة بحقوق اإلن�س��ان الصادرة
عن اجلامعة العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي واألمم املتحدة
ووكاالتها وجلانها املختصة ومبا اليخالف الشريعة االسالمية .
 -2التعاون مع املنظمات الدولية العاملة في هذا املجال .
 -3الوقوف ضد الظلم والتعسف والعنف والتعذيب وعدم التسامح.

 -3تلقي الشكاوى ومتابعتها مع اجلهات املختصة والتحقق من
دعاوى املخالفات والتجاوزات املتعلقة بحقوق االنسان .
 -4تقدمي اآلراء واملقترحات للهيئات احلكومية واألهلية
للعمل على التثقيف ونشر املعلومات في مجال حقوق
اإلنسان.
 -5التعامل مع قضايا حقوق اإلنسان في الهيئات الدولية بشكل
عام واملنظمات الدولية غير احلكومية بشكل خاص.
 -6دراسة املواثيق والصكوك الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان
الدولية وتطبيقاتها.
 -7إقامة املؤمترات والندوات واحللقات احمللية واإلقليمية
والدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان.
 -8تشجيع التعاون اإلقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق
اإلنسان.
 -9نشر اصدارات متخصصة تعنى بحقوق اإلنسان.

اخت�صا�صات اجلمعية

اخلطة الإ�سرتاتيجية

طبقاً ل�ل�م��ادة الثالثة م��ن ال�ن�ظ��ام األس��اس��ي للجمعية فإن
إختصاصاتها تتلخص في اآلتي-:

تعمل اجلمعية حالياً على اعداد خطة إستراتيجية ترتكز على
عناصر متثل أولويات عمل اجلمعية في املرحلة القادمة وهي :

�اس للحكم وفي
األس � ً
 -1التأكد من تنفيذ ما ورد في النظام ً
األنظمة الداخلية في اململكة ذات العالقة بحقوق اإلنسان.

 -1تعليم حقوق اإلنسان والتربية عليها .

-2التأكد من تنفيذ التزامات اململكة جتاه قضايا حقوق اإلنسان،
وفق ما ورد في إعالن القاهرة حلقوق اإلنسان في اإلسالم
وميثاق األمم املتحدة واملواثيق والصكوك الدولية املتعلقة
بحقوق اإلنسان.

 -2نشر ثقافة حقوق اإلنسان.
 -3استكمال جهود اجلمعية في دعم ومساندة الفئات األكثر
تعرضاً النتهاكات حقوق اإلنسان وفي مقدمتها املرأة والطفل.
 -4تطوير أداء األعضاء واملوظفني.

 -5توسيع قاعدة انتشار اجلمعية في مناطق اململكة.
 -6التعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية العاملة في مجال
حقوق االنسان.
 -7تنمية موارد اجلمعية.
جلان اجلمعية
 -1جلنة الرصد واملتابعة ،وتختص برصد ومراقبة ومتابعة ما
يتعلق بتحقيق أهداف اجلمعية  ،وتلقي البالغات والشكاوي،
والتحقق من دعاوي املخالفات والتجاوزات لألنظمة.
 -2جلنة الدراسات واالستشارات ،وتختص بالقيام بالدراسات،
وتقدمي االستشارات املتعلقة بالصكوك واألنظمة واإلجراءات
في مجاالت حقوق االنسان.
 -3جلنة الثقافة والنشر ،وتختص بالتوعية ،وإقامة الندوات
واملؤمترات ،ونشر املعلومات املتعلقة بحقوق االنسان.
 -4جلنة األسرة ،وتختص مبا يتعلق بشئون األسرة .وللمجلس
التنفيذي أن ينشئ جلاناً أخرى حسب االقتضاء.
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