








الخطة االستراتيجية
للجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان



املقدمة

اإن اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان تخطو خطوات وا�سعة يف جمال حتقيق اأهدافها، وتفعيل دورها، وتعزيز مكانتها، حتى باتت حتتل مكانة مرموقة على 
امل�ستويني الر�سمي وال�سعبي - رغم حداثة ن�ساأتها ن�سبيًا عام )1425 هـ - 2005م(- وبات ن�ساطها احلافل واملتطور عالمة بارزة تعك�س حقيقة تطلعاتها واآمالها 
الوا�سعة مما ا�ستلزم وجود خطة ا�سرتاتيجية لها بحيث تكون خارطة طريق لتنمية وتطوير براجمها وم�سروعاتها احلالية وامل�ستقبلية، ولتكون طريقًا ت�ستهدي 
به يف قيا�س مدى تقدمها، ول ن�ستهدف من هذه الإ�سرتاتيجية اأي تغيري يف م�سارنا، واإمنا نرمي اأ�سا�سًا اإلى اإبراز روؤيتنا للم�ستقبل، ونعمل يف الوقت نف�سه على 
ننا من تعزيز مكامن قوتنا، وحتويل اأي حتديات تواجهنا اإلى فر�س مواتية، كما تر�سم هذه  كِّ حتديد وتركيز جممل توجهاتنا، ذلك اأن تكامل جهودنا جمتمعة يمُ

اخلطة الإ�سرتاتيجية روؤيتنا للجمعية خالل ال�سنوات القادمة، وت�سع خطوطًا عري�سة لل�سيا�سات واآليات التنفيذ التي ن�سعى اإلى حتقيقها.

ولعل من اأهداف و�سع خطة اإ�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان اأن تكون خطوة اأولى يف ال�سعي لتطوير هذا العمل الإن�ساين وتقوية اأ�س�سه، فالتخطيط 
هو من اأهم مقومات النجاح وقد روعي يف هذه اخلطة ال�سمول لكل مهام اجلمعية ويف نف�س الوقت الهتمام بكل هدف ا�سرتاتيجي بذاته حتى يكن اأن نحقق 
ال�سمولية املطلوبة، اإن كل ما نتطلع اإليه هو حتقيق الغاية املثلى من هذه الإ�سرتاتيجية ل�ستكمال م�سرية النجاح، وي�سرين اأن اأتقدم بجزيل ال�سكر لكل اأع�ساء 

وع�سوات اجلمعية وكافة من�سوبيها من املوظفني واملوظفات والفريق امل�سرف على اإعداد الإ�سرتاتيجية، ولكل من �ساهم يف اجنازها.

د. مفلح بن ربيعان القحطاني 

رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان



اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

الخطة اإلستراتجية للجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان
خالل الخمس سنوات القادمة

 
�سعت اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سـان لإجناز خطتها الإ�سرتاتيجية )1434 هـ - 1439هـ( لتكون نربا�سًا وهاديًا لتحقيق روؤيتها وخارطة طريق يحفز من�سوبي 
اجلمعية على بذل مزيدًا من اجلهد والعطاء؛  وقد با�سرت اجلمعية ن�ساطها مبوجب املوافقة ال�سامية رقم )2/24( وتاريخ 1425/1/18هـ؛ وقد قامت بتنفيذ 
الوزارات واملوؤ�س�سات والإدارات وامل�سالح  تتعاون يف �سبيل حتقيق غاياتها مع جميع  عدد من اخلطط والربامج والأن�سطة يف خمتلف مناطق اململكة، وهي 

احلكومية ذات العالقة، كما تتعاون مع اجلمعيات واملنظمات الإقليمية والدولية يف �سبيل حتقيق اأهدافها.

�تتبلور ر�ؤية اجلمعية :
امل�ساهمة يف بناء جمتمع العدالة وامل�ساواة و�سيادة القانون و�سون كرامة الإن�سان وحماية حقوقه وفًقا لتعاليم ال�سريعة الإ�سالمية والتفاقيات الدولية  “يف 

ذات العالقة”.

�تتلخ�ص ر�سالة اجلمعية :
حماية حقوق الإن�سان والدفاع عنها ون�سر ثقافتها ومراقبة اأو�ساعها وتقدمي امل�سورة وامل�ساعدة القانونية للمحتاجني اإليها، واتخاذ الإجراءات الالزمة  “يف 
وتوفري  والأبحاث  الدرا�سات  واإعداد  اآثارها،  واإزالة  ووقفها  الإن�سان بهدف احلد منها  انتهاكات وجتاوزات حقوق  النا�سئة عن  والتظلمات  ال�سكاوى  ملعاجلة 

املعلومات وعقد الندوات والدورات واإعالن املواقف واإ�سدار البيانات واملطبوعات واإعداد التقارير”.



القيــــــــــــــــم:

•  ال�سفافية �امل�ساءلة: 	
نلتزم بعر�س اأفكارنا ومقرتحاتنا على من�سوبي اجلمعية واملجتمع للحكم على اإ�سهاماتنا؛ ونحا�سب كل فرد يف جمعيتنا على احرتام قيمنا وتعزيزها.

• ال�ستقاللية:	
التاأثري على  الآخرين يف  بتدخل  ال�سماح  الأمانة والحرتام لالآخر وعدم  ثل  ممُ اأ�سمى  قائمة على  التعامل مع جمتمعنا  اأ�س�س  ال�ستقاللية، مما يجعل  نلتزم مببادئ   

قراراتنا.

• امل�ساركة الفاعلة: 	
ن�سعى لل�سراكة احلقيقة  واملوؤثرة مع  كافة امل�سالح والوزارات احلكومية وموؤ�س�سات املجتمع املدين واملنظمات الإقليمية والدولية املعنية بحقوق الإن�سان . 

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

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

• العدالة �تكافوؤ الفر�ص: 	
ن�سمن فر�سًا مت�ساوية ملن�سوبي اجلمعية وامل�ستفيدين من خدماتها.
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�تتلخ�ص الأهداف الإ�سرتاتيجية للجمعية يف:

تعزيز حماية حقوق الإن�سان املكفولة مبوجب اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية والأنظمة املحلية والتفاقيات الدولية.. 1

توفري الدعم واحلماية للفئات الأكرث تعر�سا لالنتهاكات لتمكينهم من ممار�سة حقوقهم الأ�سا�سية.. 2

تعزيز ال�سراكة املجتمعية واملحافظة على التوازن  القائم على احرتام حقوق الإن�سان وحمايتها.. 3

بناء القدرات املوؤ�س�سية.. 4

تعزيز الت�سامن والتكافل بني املواطنني وتو�سيع قاعدة امل�ساركة ال�سعبية يف �سنع القرار ومراقبة تنفيذه.. 5

تعزيز العالقة بني التنمية وقدرة املواطنني على التمتع باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية وفقا للمعايري الدولية.. 6

تعزيز اللتزامات الوطنية لحرتام حقوق الإن�سان لدى كافة فئات املجتمع.. 7

تنمية املوارد الذاتية.. 8
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الفصل 
 الإطار العام للخطة



متهيد:
تقدم هذه الوثيقة عر�سًا خلطة العمل الإ�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان التي تعك�س ابتداًء روؤية اجلمعية الرا�سخة املتمثلة يف حماية حقوق الإن�سان 
يف اململكة، وذلك من خالل بناء القدرات املوؤ�س�سية، والرتقاء مب�ستوى الأداء العام نحو هذه احلقوق يف املجتمع، من خالل جهاز فني وفعال ومتخ�س�س وجهاز 
اإداري متطور وكفــوؤ، بالعتماد على كوادر وطنية موؤهلة ونظم واإجراءات مي�سرة وتقنيات حديثة.  وترتجم هذه الروؤية من خالل مهام حمددة قوامها دعـــم 
اأقل وقت  اإلى تقدمي خدمات متميزة باأعلى كفاءة و�سفافية ويف  اأداء اخلدمات التي تقدمها؛ و�سوَل  وتطوير ر�سالة واأهداف اجلمعية وزيادة كفاءة وفعالية 

ممكن. 
ال�سامية رقم  املوافقة  ن�ساطها مبوجب  با�سرت  و  تاأ�سي�سها  املهام، فقامت منذ  بتلك  والقيام  الروؤية  لتحقيق هذه  اإلى بذل اجلهود  وقد �سعت اجلمعية دوًما 
جميع  مع  غاياتها  حتقيق  �سبيل  يف  تتعاون  وهي  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  والأن�سطة  والربامج  اخلطط  من  عدد  بتنفيذ  وتاريخ 1425/1/18هـ   )2/24(

الوزارات واملوؤ�س�سات والإدارات وامل�سالح احلكومية ذات العالقة، كما تتعاون مع اجلمعيات واملنظمات الإقليمية والدولية يف �سبيل حتقيق اأهدافها.
واإدراًكا لالأهمية الق�سوى لتلك الروؤية ومالها من اآثر على تنظيم الأن�سطة والأعمال التي توؤديها اجلمعية، �سعت اجلمعية جاهدة اإيل تر�سيخ مبادئ وثقافة 
حقوق الإن�سان يف اململكة على �سعيدي الفكر واملمار�سة، من اأجل تكوين منوذج متكامل ومتوازن يقوم على اإ�ساعة احرتام حقوق الإن�سان واللتزام بتطبيق 
النظام، و�سمان احلق يف التنمية القت�سادية والجتماعية والثقافية، كما دعت اجلمعية اإلى ان�سمام اململكة اإلى املواثيق والتفاقيات الدولية والعربية اخلا�سة 
بحقوق الإن�سان، وتابعت التطورات التي تطراأ على الأنظمة الوطنية ذات العالقة بحقوق الإن�سان، وعملت على تطويرها مبا ين�سجم مع التفاقيات واملعايري 
الدولية التي التزمت بها اململكة. وبالإ�سافة اإيل ذلك، حر�ست اجلمعية طوال م�سريتها علي تطوير براجمها با�ستمرار وا�ستحداث برامج جديدة علي نحو 
يتنا�سب مع املتغريات الوطنية والدولية، كما حر�ست علي اإن�ساء فروع  ومكاتب لها يف  الأقاليم الرئي�سية يف اململكة تتنا�سب مع الحتياجات العملية واملتطلبات 

التنموية املختلفة.
اإ�سرتاتيجية اجلمعية ، مبا يتنا�سب وي�ستوعب خمتلف التطورات  ويتطلب الأمر بلورة روؤية اجلمعية ور�سالتها، وحتديد الأهداف واتخاذ اإجراءات ل�سياغة 
النظامية والجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية، وي�سع يف احل�سبان ما مت اإجنازه بالفعل، واملعوقات اأو العقبات امل�ستقبلية التي حتول دون اإجناز تلك الأهداف 

ب�سكل كامل مع و�سع ت�سور عملي وواقعي للتغلب عليها.
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ن�ساأة اجلمعية:
اأن�سئت اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان باململكة العربية ال�سعودية  مبوجب املوافقة ال�سامية رقم )2/24( وتاريخ  18 / 1/ 1425 هـ املوافق 2004/3/9 م 
وذلك حلماية حقوق الإن�سان والدفاع عنه وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية والنظام الأ�سا�سي للحكم والأنظمة ال�سرعية والتفاقيات واملواثيق الدولية التي ل 

تتعار�س مع ال�سريعة الإ�سالمية.  

مرتكزات بناء اخلطة الإ�سرتاتيجية:
• املادة ال�ساد�سة والع�سرين من النظام الأ�سا�سي للحكم والتي ن�ست على اأن “ حتمي الدولة حقوق الإن�سان وفق ال�سريعة الإ�سالمية”.	

• املوافقة ال�سامية رقم )2/24( وتاريخ 18 / 1/ 1425 هـ املوافق 2004/3/9 م وذلك حلماية حقوق الإن�سان والدفاع عنه وفقًا لأحكام ال�سريعة 	
الإ�سالمية والنظام الأ�سا�سي للحكم والأنظمة املحلية والتفاقيات واملواثيق الدولية التي ل تتعار�س مع ال�سريعة الإ�سالمية.  

• الأمر ال�سامي رقم 506 / م ب وتاريخ 22 / 1 / 1429 هـ اخلا�س بالتاأكيد علي ا�ستقالل عمل اجلمعية.	



�سكل رقم )1( 

امل�ست�سارين
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منهجية بناء اخلطة الإ�سرتاتيجية:
اعتمدت اخلطة الإ�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان على الت�سل�سل املنطقي يف التفكري وحتليل الو�سع الراهن لالنطالق اإلى امل�ستقبل، يف 

�سوء جمموعة من الت�سورات الإ�سرتاتيجية، وقد مت اإعداد هذه اخلطة وفقا للخطوات التالية:   

• املوافقة على اإعداد اخلطة، حيث مت ت�سكيل فرق العمل على اأكرث من مرحلة ح�سب امل�ستجدات والتغيريات. ومت ت�سكيل فرق العمل بناء على التنوع يف 	
اخلربات الإدارية، وروعي وجود تباين يف اأعمار الفريق حتى تتحقق ال�ستمرارية يف متابعة تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية وتعليم الأجيال التالية. 

• مت حتديد الأطراف املعنية  باخلطة الإ�سرتاتيجية من داخل وخارج اجلمعية  على النحو التايل:  اجلمعية العمومية ، اأع�ساء املجل�س التنفيذي، رئي�س 	
اجلمعية ونائبيه، مديرو الأفرع واملكاتب امليدانية التابعة للجمعية،  املوظفون، امل�ستفيدون من خدمات اجلمعية،  اجلهات احلكومية وغري احلكومية  ذات 

العالقة باأن�سطة اجلمعية، املجتمع املدين.

• مت حتديد وت�سميم اأدوات جمع البيانات اخلا�سة بالتحليل الرباعي TOWS )حتليل الو�سع الراهن للجمعية( والتي ا�ستملت على ا�ستبيانات ا�ستطالع 	
الراأي للمعنيني من داخل وخارج اجلمعية، املقابالت، حتليل الوثائق، املالحظة املبا�سرة، ور�س العمل اخلا�سة بالع�سف الذهني، وغريها من الأدوات 

ذات ال�سلة. 

• اإجراء املقابالت مع عدد من الأطراف املعنية باجلمعية؛ للوقوف على طموحات وتطلعات اجلمعية.	

• جمع البيانات واملعلومات والإح�سائيات اخلا�سة باجلمعية �ساملة الإح�سائيات اخلا�سة بامل�ستفيدين من املناطق املختلفة والبنية الأ�سا�سية وغريها. 	

• حتليل عدد من ال�ستبانات للمعنيني من داخل وخارج اجلمعية للتعرف على اآرائهم جتاه التوجه امل�ستقبلي للجمعية وحتديد دور اجلمعية يف ذلك. هدفت 	
اال�ضتبانات اأي�ضا للتعرف على اأهم نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص والتهديدات من وجهة نظر املعنيني.  

• تطبيق ال�ستبيانات اخلا�سة با�ستطالع راأي املعنيني وحتليل نتائجها وتكاملها مع خمرجات ور�س العمل التي مت تنفيذها. 	

• اإجراء درا�سة عن عدد من جمعيات حقوق الإن�سان الإقليمية والدولية بغر�س املقارنة املرجعية والتعرف على اأف�سل املمار�سات.	



• بناء على املقارنات املرجعية ونتائج ت�سخي�س الو�سع الراهن، مت التعرف على الق�سايا الرئي�سية و�سوًل اإلى الفجوة بني الو�سع الراهن والو�سع املاأمول. 	

• مت ا�ستعرا�س الت�سورات املختلفة للتوجهات امل�ستقبلية.	

• مت �سياغة ر�سالة وروؤية وقيم اجلمعية يف ما مت التو�سل اإليه من نتائج.   	

• مت �سياغة الأهداف الإ�سرتاتيجية واملبادرات للجمعية، كما مت اإعداد تفا�سيل امل�سروعات اخلا�سة باملبادرات، واإعداد امليزانيات وزمن التنفيذ وامل�سئولية 	
وموؤ�سرات الأداء لها. 

• اإعداد خطط لالت�سال واإدارة املخاطر والتغيري واملتابعة والتقومي.	

• عر�س امل�سودة الأولية على ا�ست�ساريني ملراجعتها وحتكيمها، ثم اإجراء التعديالت املطلوبة، ثم اعتماد اخلطة وتوثيقها.  	
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ت�ضخي�ص الو�ضع الراهن



اأ�ًل: حتليل البيئة الداخلية لدي اجلمعية:
اأو�سحت نتائج ور�س العمل واملقابالت اأن هناك جمموعة من مواطن القوة التي تتميز بها اجلمعية والتي يكن ا�ستثمارها وتفعيلها على النحو الذي يحقق ر�سالتها، كما 

اأظهرت نتائج الدرا�سة بع�س مواطن ال�سعف التي قد توؤثر على كفاءة وفاعلية اجلمعية يف حتقيق ر�سالتها وغايتها.

1. مواطن القوة لدي اجلمعية: 
متيزت اجلمعية الوطنية حلقوق االإن�ضان بعدد كبري من نقاط القوة ح�ضبما ورد من نتائج ور�ص العمل، وحتليل اال�ضتبانات ومن مواطن القوة التي متيزت بها اجلمعية ما 

تعلق باملوارد الب�ضرية، واخلربات املرتاكمة لدى من�ضوبي اجلمعية والبنية التحتية واالإلكرتونية للجمعية والبنية املوؤ�ض�ضية، ومن هذه النقاط:  

• وجود كوادر من الأع�ساء بخلفية علمية وخربات اإدارية متميزة.	

• موقع متميز يتوافر فيه بنية اأ�سا�سية وتكنولوجية ت�ساعد على حتقيق اجلمعية لر�سالتها واأهدافها بكفاءة وفاعلية.	

• �سمعة متميزة حققتها اجلمعية منذ اإن�سائها مبمار�ساتها وبالتقارير ال�سادرة عنها اأدت اإلى اعرتاف دويل متثل يف حر�س الوفود الأجنبية على طلب اأن تكون اجلمعية 	
�سمن  برامج زياراتهم للمملكة.

•  ارتباط اجلمعية بالعديد من العالقات و التعاون مع جمعيات ومراكز يف دول اأخرى  يف جمال حقوق االإن�ضان.	

• توافر عدد منا�سب من املوظفني واملتعاونني املتخ�س�سني يف جمالت متنوعة.	

• توفر الرغبة لدى عدد كبري من الأع�ساء واملوظفني واملتعاونني لالرتقاء مب�ستوى حقوق الإن�سان.	

• وجود طلبات متزايدة على م�ساركة اجلمعية يف املوؤمترات والندوات العلمية الداخلية واخلارجية.	

• دعم وت�سجيع املبادرات التي تخدم جمال حقوق الإن�سان.	

• وجود لوائح باجلمعية تهدف اإلى رفع كفاءة العاملني والرتقاء مب�ستوى جودة اخلدمات.	

• حتقيق امل�ساواة والعدالة وال�سفافية واملرونة الالزمة يف اأ�سلوب تقدمي اخلدمة مبا يقابل احتياجات وتوقعات اأ�سحاب امل�سلحة.	
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• امل�سئولية الوا�سحة وفهم دور كل فرد يف تطبيق ون�سر ثقافة حقوق الإن�سان.	

• املتابعة واملراجعة امل�ستمرة لالأداء يف �سوء الأهداف واملعايري املو�سوعة.	

• الإيان بق�سية حقوق الإن�سان لدى العاملني يف اجلمعية من اأع�ساء وموظفني.	

2. مواطن ال�سعف لدي اجلمعية: 
تعاين جمعيات املجتمع املدين وخا�سة احلقوقية منها من بع�س مواطن ال�سعف؛ منها ما هو داخلي )داخل اجلمعية(، كاملوارد الب�سرية والقدرات املوؤ�س�سية 

والتمويل واآليات العمل الداخلي والبنية التحتية والت�سالت، وقد اأو�سحت ور�س العمل وال�ستبيانات الكثري من هذه اجلوانب والتي نوردها فيما يلي: 

• احلاجة لإيجاد معايري مرجعية نظامية حمددة ووا�سحة يكن عن طريقها و�سع نظام لتقييم  ومتابعة املوظفني وحمتوى وطريقة اإخراج اأعمال اجلمعية.	

• ال�سعوبة يف اإعداد التقارير الالزمة ملواجهة املتغريات الجتماعية وامل�ستجدات النظامية التي تفر�سها احلياة العملية.	

• �سعف ا�ستخدام بع�س املوظفني  للحا�سب الآيل والنرتنت يف تقدمي اخلدمات والت�سالت الداخلية مع باقي الزمالء.	

• احلاجة لوجود برامج اإر�سادية للموظفني املعينني حديثا باجلمعية.	

• انخفا�س مرتبات وحوافز العاملني يف اجلمعية مما يوؤثر على جودة اخلدمة املقدمة.	

• حمدودية املوارد املالية للجمعية.	

• احلاجة لتطوير الهيكل التنظيمي والبناء الإداري للجمعية.	

• �سعوبة بناء �سراكات اإ�سرتاتيجية مع املجتمع وموؤ�س�ساته.	

• ق�سور الأدلة الإر�سادية الإلكرتونية.	

• ق�سور التوعية املعلوماتية عن اجلمعية وخدماتها و�سبل التوا�سل معها.	

• احلاجة لتو�سيع قاعدة امل�ساركة يف �سنع القرار داخل اجلمعية وخارجها.	



• احلاجة لوجود اآليات ال�سفافية وامل�ساءلة داخل اجلمعية.	

• احلاجة لوجود خطة عملية تف�سيلية لتطوير وتدريب موظفي اجلمعية بهدف رفع مهاراتهم وتاأ�سيل قيم العمل لديهم.	

ثانًيا : حتليل البيئة اخلارجية  للجمعية:
يف ظل املتغريات الراهنة حمليًا واإقليميًا وعامليًا ، اأو�سحت ور�س العمل واملقابالت اأن  اأمام  اجلمعية  العديد من الفر�س املتاحة والتي يكن ال�ستفادة منها يف تدعيم 
وحتقيق غاياتها واأهدافها الإ�سرتاتيجية لدعم وتعزيز ثقافة حقوق الإن�سان يف اململكة، كما اأن هناك جمموعة من التهديدات املحتملة والتي يتحتم على اجلمعية اأن حتدد 

كيفية التعامل معها يف �سبيل حتقيقها لر�سالتها وغاياتها.

1-الفر�ص املتاحة لدي اجلمعية:
بالطبع هناك الكثري من الفر�س التي يكن للجمعية ا�ستثمارها ومنها:

• م�ساندة ودعم قيادة البالد العليا الدائمة للجمعية ون�سر ثقافة حقوق الإن�سان.	
• التحولت الكبرية التي ير بها املجتمع ال�سعودي يف الوقت احلا�سر واهتمام القيادة واملجتمع بالتطوير ورفع م�ستوى اجلودة يف كل املجالت وب�سكل خا�س يف جمال 	

حقوق الإن�سان.
• اإمكانية ال�ستفادة  من املعلومات املتاحة املتعلقة بتجارب التطوير املماثلة بدول عاملية رائدة.	
• اإمكانية ال�ستفادة من وجود اتفاقيات التعاون بني اجلمعية وعدد من اجلهات 	
• طرح م�سروعات للتعاون املحلي والإقليمي والدويل مع جمعيات ومراكز حقوق الإن�سان لدول �سقيقة و�سديقة.	
• تكثيف برامج ن�سر الوعي بثقافة حقوق الإن�سان.	
• اإمكانية تعزيز املوارد الذاتية .	
• وجود فر�س جيدة للقيام ب�سراكات مع جهات حكومية واأهلية.	
• حاجة املجتمع املا�سة خلدمات اجلمعية.	
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• املتغريات يف العامل العربي.	
• الهتمام الدويل بتجربة اجلمعية.	
• جهود الدولة وتوجها لالإ�سالح الداخلي.	
• الوقت الراهن ع�سر تطور مفهوم حقوق الإن�سان .	
• اجلمعية مقبولة من املجتمع واحلكومة .	

2، التحديات التي تواجه اجلمعية:

تواجه اجلمعية الكثري من التحديات وال�سعوبات، نورد البع�س منها فيما يلي:

• تزايد معايري اجلودة يف العمل احلقوقي و�سعوبة تطبيق املعايري الدولية من حيث ما تقدمة الدول الرائدة يف هذا املجال.	
• الزيادة امل�ستمرة واملتتالية يف اأعداد الق�سايا املطروحة اأمام املحاكم واللجان �سبه الق�سائية مما يزيد من ال�سغط على اجلمعية ويوؤثر �سلبيًا على اخلدمات املقدمة 	

للجمهور.
• حمدودية التن�سيق والتعاون بني اجلمعية من جهة واملنظمات املحلية والدولية من جهة اأخرى، مما ي�سكل عائقًا اأمام اإمكانية انت�سار تلك املنظمات ويقلل 	

من كفاءتها التنفيذية.
• جتربة جديدة واخلوف من ردة اأفعال ال�سلطات ذات العالقة.	
• مقاومة بع�س اجلهات لعملها.	
• اخلوف من الت�سكيك يف وطنية القائمني عليها.	
• عدم اإبراز الإعالم اجنازات اجلمعية ب�سكل اأكرب.	
• التو�سع غري املدرو�س .	
• ال�ضغوط االإعالمية املتزايدة، وقد يكون الكثري منها غري حمايد يف ت�ضوير احلقائق.	
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نقاط ال�سعفنقاط القوة
وجود كوادر من الأع�ساء بخلفية علمية وخربات اإدارية متميزة.- 9

حتقيق - 10 على  ت�ساعد  وتكنولوجية  اأ�سا�سية  بنية  فيه  يتوافر  متميز  موقع 
اجلمعية لر�سالتها واأهدافها بكفاءة وفاعلية.

وبالتقارير - 11 مبمار�ساتها  اإن�سائها  منذ  اجلمعية  حققتها  متميزة  �سمعة 
الأجنبية  الوفود  حر�س  يف  متثل  دويل  اعرتاف  اإلى  اأدت  عنها  ال�سادرة 

على طلب اأن تكون اجلمعية �سمن  برامج زياراتهم للمملكة.
ارتباط اجلمعية بالعديد من العالقات و التعاون مع جمعيات ومراكز يف - 12

دول اأخرى  يف جمال حقوق الإن�سان.
جمالت - 13 يف  املتخ�س�سني  واملتعاونني  املوظفني  من  منا�سب  عدد  توافر 

متنوعة.
توفر الرغبة لدى عدد كبري من الأع�ساء واملوظفني واملتعاونني لالرتقاء - 14

مب�ستوى حقوق الإن�سان.
والندوات - 15 املوؤمترات  يف  اجلمعية  م�ساركة  على  متزايدة  طلبات  وجود 

العلمية الداخلية واخلارجية.
دعم وت�سجيع املبادرات التي تخدم جمال حقوق الإن�سان.- 16

يكن - 1 ووا�سحة  حمددة  نظامية  مرجعية  معايري  لإيجاد  احلاجة 
عن طريقها و�سع نظام لتقييم  ومتابعة املوظفني وحمتوى وطريقة 

اإخراج اأعمال اجلمعية.
ال�سعوبة يف اإعداد التقارير الالزمة ملواجهة املتغريات الجتماعية - 2

وامل�ستجدات النظامية التي تفر�سها احلياة العملية.
�سعف ا�ستخدام بع�س املوظفني  للحا�سب الآيل والنرتنت يف تقدمي - 3

اخلدمات والت�سالت الداخلية مع باقي الزمالء.
احلاجة لوجود برامج اإر�سادية للموظفني املعينني حديثا باجلمعية.- 4
انخفا�س مرتبات وحوافز العاملني يف اجلمعية مما يوؤثر على جودة - 5

اخلدمة املقدمة.
حمدودية املوارد املالية للجمعية.- 6
احلاجة لتطوير الهيكل التنظيمي والبناء الإداري للجمعية.- 7
�سعوبة بناء �سراكات اإ�سرتاتيجية مع املجتمع وموؤ�س�ساته.- 8
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نقاط ال�سعفنقاط القوة

والرتقاء مب�ستوى - 17 العاملني  كفاءة  رفع  اإلى  تهدف  باجلمعية  لوائح  وجود 
جودة اخلدمات.

تقدمي - 18 اأ�سلوب  يف  الالزمة  واملرونة  وال�سفافية  والعدالة  امل�ساواة  حتقيق 
اخلدمة مبا يقابل احتياجات وتوقعات اأ�سحاب امل�سلحة.

امل�سئولية الوا�سحة وفهم دور كل فرد يف تطبيق ون�سر ثقافة حقوق الإن�سان.- 19
املتابعة واملراجعة امل�ستمرة لالأداء يف �سوء الأهداف واملعايري - 20

املو�سوعة.
اأع�ساء - 21 من  اجلمعية  يف  العاملني  لدى  الإن�سان  حقوق  بق�سية  الإيان 

وموظفني.

ق�سور الأدلة الإر�سادية الإلكرتونية.- 9
التوا�سل - 10 و�سبل  املعلوماتية عن اجلمعية وخدماتها  التوعية  ق�سور 

معها.
اجلمعية - 11 داخل  القرار  �سنع  يف  امل�ساركة  قاعدة  لتو�سيع  احلاجة 

وخارجها.
احلاجة لوجود اآليات ال�سفافية وامل�ساءلة داخل اجلمعية.- 12
موظفي - 13 وتدريب  لتطوير  تف�سيلية  عملية  خطة  لوجود  احلاجة 

اجلمعية بهدف رفع مهاراتهم وتاأ�سيل قيم العمل لديهم.
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التحدياتالفر�ص

م�ساندة ودعم خادم احلرمني ال�سريفني الدائمني لدعم اجلمعية وتعزيز . 1
ثقافة حقوق الإن�سان.

احلا�سر . 2 الوقت  يف  ال�سعودي  املجتمع  بها  ير  التي  الكبرية  التحولت 
واهتمام القيادة واملجتمع بالتطوير ورفع م�ستوى اجلودة يف كل املجالت 

وب�سكل خا�س يف جمال حقوق الإن�سان.
اإمكانية ال�ستفادة  من املعلومات املتاحة املتعلقة بتجارب التطوير املماثلة . 3

بدول عاملية رائدة.
من . 4 وعدد  اجلمعية  بني  التعاون  اتفاقيات  وجود  من  ال�ستفادة  اإمكانية 

اجلهات 
طرح م�سروعات للتعاون املحلي والإقليمي والدويل مع جمعيات ومراكز . 5

حقوق الإن�سان لدول �سقيقة و�سديقة.
تكثيف برامج ن�سر الوعي بثقافة حقوق الإن�سان.. 6
اإمكانية تعزيز املوارد الذاتية .. 7
وجود فر�س جيدة للقيام ب�سراكات مع جهات حكومية واأهلية.. 8

املعايري . 1 تطبيق  و�سعوبة  احلقوقي  العمل  يف  اجلودة  معايري  تزايد 
الدولية من حيث ما تقدمة الدول الرائدة يف هذا املجال.

الزيادة امل�ستمرة واملتتالية يف اأعداد الق�سايا املطروحة اأمام املحاكم . 2
واللجان الق�سائية مما يزيد من ال�سغط على اجلمعية ويوؤثر �سلبيًا 

على اخلدمات املقدمة للجمهور.
واملنظمات . 3 جهة  من  اجلمعية  بني  والتعاون  التن�سيق  اأ�سكال  �سعف 

اإمكانية  اأمام  عائقًا  ي�سكل  مما  اأخرى،  جهة  من  والدولية  املحلية 
انت�سار تلك املنظمات ويقلل من كفاءتها التنفيذية.

جتربة جديدة واخلوف من ردة اأفعال احلكومة.. 4
مقاومة بع�س اجلهات لعملها.. 5
اخلوف من الت�سكيك يف وطنية القائمني عليها.. 6
عدم التوا�سل مع الإعالم لإبراز اجنازات اجلمعية ب�سكل اأكرب.. 7
مكاتب . 8 اأو  فروع  بافتتاح  مطالبات  ظل  يف  املدرو�س  غري  التو�سع 

للجمعية.
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التحدياتالفر�ص
حاجة املجتمع املا�سة خلدمات اجلمعية.. 9

املتغريات يف العامل العربي.. 10
الهتمام الدويل بتجربة اجلمعية.. 11
جهود الدولة وتوجها لالإ�سالح الداخلي.. 12
هذا هو ع�سر تطور مفهوم حقوق الإن�سان.. 13
اجلمعية مقبولة من املجتمع .. 14

ال�ضغوط االإعالمية املتزايدة، وقد يكون الكثري منها غري حمايد يف . 9
ت�سوير الواقع.

حمدودية املوارد.. 10
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الق�ضايا الأ�ضا�ضية



وتتلخ�س الق�سايا الأ�سا�سية يف:

�سكل رقم )2( ملخ�س الق�سايا الأ�سا�سية
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اأنها لعبت دورًا موؤثر وفعال يف القت�ساد واملعرفة، ولعبت الف�سائيات وو�سائل  اأ�سحبت حقوق الإن�سان ال�سمة البارزة يف حياتنا املعا�سرة؛ كما  لقد 
الإعالم دورًا رئي�س يف التوعية بحقوق الإن�سان اأحيانًا؛ ولكي ت�ستفيد اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان ب�سكل جيد وتلعب دورًا متوازن وفعال لبد لها من معاجلة  
�سمولية، منهجية  اأطر ومداخل  تعالج �سمن  اأن  الق�سية يجب  التعليمية،  وهذه  املناهج  واإدماجها يف  الإن�سان  ثقافة حقوق  ن�سر  الق�سايا ومنها  العديد من 
ومنظمة من املعرفة وبالتوافق والتن�سيق مع املعنيني بالرتبية والتعليم يف البالد. اإن تعزيز مبادئ واأ�س�س ثقافة حقوق الإن�سان ل يكن اأن يكون واقعًا ملمو�سًا 
ومعا�سًا اإل باإيجاد الآليات التي جتعل من املعرفة بحقوق الإن�سان مفردات حية يف املمار�سات والتطبيقات يف موؤ�س�سات الرتبية والتعليم. اإن هذا الأمر يتطلب 

التفاعل احلي املنفتح واال�ضتفادة من الرتاكم املعريف حتى لو طور يف بيئات عديدة، ب�ضرط حتقيق اآمال الوطن وطموحات املواطن. 

اإن اأهم ما تهدف اإليه هذه الق�سية هو: 
• تو�سيح  املفاهيم  الأ�سا�سية  حلقوق الإن�سان وتعزيز �سبل ن�سرها. 	

• اإن تفعيل التفاقيات الدولية وتوفري امل�ساعدة يف جمال حقوق الإن�سان يعطي مدلولت ملمو�سة ملفردات ومبادئ العمل يف حقوق الإن�سان ا�ستنادًا اإلى حتليل 	
واقعي لرتابط البيئة املحلية والعاملية  ومبا يعزز مفردات واأ�س�س تطبيقية يف البيئة املحلية مقارنة بالبيئة العاملية املتالحقة التطور، وان هذه اجلوانب تفعل 

من خالل فهم وا�سح املعامل لالتفاقيات الدولية واآليات تطبيقها والتدريب عليها والعمل على حتقيق اأق�سى ا�ستفادة منها. 

• اإن التطور احلا�سل على ال�سعيد العاملي وخا�سة يف جمال حقوق الإن�سان افرز وجود تراكم معريف كبري �ساهم يف الرتقاء باأ�ساليب بل وفل�سفة الإدارة يف 	
املنظمات على االختالف اأ�ضكالها والقطاع والن�ضاط الذي تعمل فيه. لقد اأ�ضبحت املنظمات احلقوقية كيانات اجتماعية اإبداعية ال تقبل مناذج وفل�ضفات 
اإدارية ل ترتقي اإلى التحديات  التي تواجه هذه املنظمات يف بيئة �سديدة املناف�سة �سريعة التغيريات. لقد عززت فكرة تنمية ودعم القدرات املوؤ�س�سية 
للجمعية وتعزيز ال�سراكة يف جمالت حقوق الإن�سان املناهج واملداخل املعرفية العديد من النماذج  اجلديدة لالإدارة والرقابة لالأعمال. لذا تبدو احلاجة 
اإلى احلوكمة داخل اجلمعية اأمرًا حيويًا فاجلمعية بحاجة ما�سة اإليها فهذه القدرة والإمكانية يجب فهمها يف اإطار قدرة تعزيز معريف مرنة ل تركن اإلى 

مناذج جاهزة وثابتة تطبق باآليات عمل موحدة نظرا خل�سو�سية املجتمع والبيئة التي تعمل فيها اجلمعية يف اململكة. 



�سكل رقم )3(  جمالت التميز التي ت�سعى اجلمعية اإليها 
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جدول رقم )3( مقارنات مرجعية للمنظمات احلقوقية يف بع�س الدول العربية

ا�سم اجلمعية/
املنظمة

املنظمة املغربية للحقوق 
هيومن رايت�ص ��ت�صاجلمعية اللبنانية حلقوق الإن�ساناجلمعية الأردنية حلقوق الإن�سان�احلريات

-  رفع م�ستوى الوعي اأهدافها
باأهمية قيم حقوق 

الإن�سان واحلرية يف 
املغرب.  

-  تنظيم اأن�سطة 
حت�سينية  حول و�سعية 

حقوق الإن�سان يف 
املغرب. 

- العمل على احرتام وتطبيق 
مبادئ امل�ساواة، والكرامة، 

والحرتام، واحلرية والعدالة 
على جميع امل�ستويات 

الت�سريعية والتنفيذية للدولة 
املغربية

1- العمل على حماية وتعزيز حقوق الإن�سان والرتقاء باأو�ساعها 
حلقوق  العاملي  الإعالن  عليه  ين�س  ملا  وفقًا  وذلك  البالد،  يف 
الإن�سان  بحقوق  املتعلقة  الدولية  التفاقيات  وجميع  الإن�سان 
اأجل  لل�سعب الأردين من  التاريخي  ومبا يتما�سى مع الرتاث   –

احلرية والديقراطية وامل�ساواة.
مبا  والأنظمة  والقوانني  الت�سريعات  تطوير  يف  امل�ساهمة   -2
ي�سمن احرتام مبادئ حقوق الإن�سان والتزام الأردن املعلن بها، 

وذلك بالتعاون مع جميع املوؤ�س�سات والهيئات ذات العالقة.
3- م�ساعدة املواطنني الذين تتعر�س حقوقهم لالنتهاك وتقدمي 

اخلدمات الالزمة لهم
حقوق  اأو�ساع  حول  الالزمة  والأبحاث  بالدرا�سات  4-القيام 
الدورية  التقارير  واإعداد  البالد  يف  تطوراتها  ور�سد  الإن�سان 
 عنها وتقدمي القرتاحات من اأجل تطويرها اإلى اجلهات املعنية
5- العمل على ن�سر مبادئ وثقافة حقوق الإن�سان والتوعية بها، 

بالتعاون مع اجلهات املعنية.
6-العمل على توطيد عالقات ال�سداقة والتعاون ما بني احلركة 
والعاملية  العربية  واحلركة  جهة  من  الإن�سان  حلقوق  الأردنية 
حلقوق الإن�سان من جهة اأخري انطالقا “من كون ق�سية حقوق 

الإن�سان كال” ل يتجزاأ. 
يف  الإن�سان  حقوق  اأو�ساع  عن  دورية  تقارير  اجلمعية  ت�سدر 
الأردن ، كان اأخرها عن اأو�ساع حقوق الإن�سان يف الأردن خالل 
 . الإن�سان  بحقوق  للتوعية  كتبا”  ت�سدر  “كما   2003  العام 
ومواقف  ن�ساطات  تعك�س  ف�سلية  ن�سرة  اجلمعية  عن  وي�سدر 
للتقارير  “موازية”  تقارير  بتقدمي  اجلمعية  وتقوم  ؛  اجلمعية 

احلكومية التي ترفع اإلى جلان حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة

منظمة حقوقية لبنانية تهتم بحقوق الإن�سان
1- ن�سر �سرعة حقوق الإن�سان واملواثيق 

الدولية املتعلقة بها.
2-الرتبية على حقوق الإن�سان وال�سالم 

والديقراطية.
3-توعية اللبنانيني ول�سيما ال�سباب على 

احرتام حقوق الإن�سان وال�سالم.
4-حماربة الأمية القانونية ون�سر ثقافة 

املجتمع املدين.
5-ر�سد انتهاكات حقوق الإن�سان يف لبنان 

والتو�سية مبعاجلتها وحماية اللبنانيني   
والأجانب املقيمني يف لبنان من انتهاك 

حقوقهم.
6-العمل على ت�سديق لبنان لالتفاقيات 

الدولية التي مل ي�سادق عليها.
7-     العمل من اأجل التطابق بني 

القوانني اللبنانية و�سرعة حقوق الإن�سان     
والتفاقيات الدولية التي مل ت�سادق عليها 

الدولة اللبنانية.
8-     العمل على حت�سني و�سع املراأة على 

�سعيد القانون والواقع.
9-  التعاون مع الهيئات الوطنية والإقليمية 

والدولية العاملة من اأجل حقوق الإن�سان.
 

منظمة مراقبة حقوق الإن�سان 
 Human Rights(
Watch ( ، هي منظمة 

اأمريكية غري حكومية معنية 
بالدفاع عن حقوق الإن�سان 
والدعوة لها، مقرها مدينة 
نيويورك. تاأ�س�ست يف �سنة 

1978 ، ين�سوي حتت ع�سويتها 
ع�سرات الأ�سخا�س من املهنيني 

الذين يكر�سون جهدهم للعمل 
على مراقبة حقوق الإن�سان يف 

�ستى بقاع العامل، كما تتطلع هذه 
املنظمة اإلى ك�سب تاأييد الراأي 
العام العاملي واملجتمع الدويل 

باأ�سره من اأجل تعزيز احلقوق 
الإن�سانية لكافة الب�سر. ويجري 

باحثو املنظمة التحقيقات 
لتق�سي احلقائق ب�ساأن انتهاكات 

حقوق الإن�سان يف جميع اأنحاء 
العامل، ثم ت�سر نتائج التحقيقات 

على �سكل كتب وتقارير �سنوية، 
الأمر الذي تغطيه و�سائل 

الإعالم املحلية والعاملية وي�ساعد 
على اإحراج احلكومات التي 
تنتهك حقوق الإن�سان اأمام 

العامل



ا�سم اجلمعية/
املنظمة

املنظمة املغربية للحقوق 
هيومن رايت�ص ��ت�صاجلمعية اللبنانية حلقوق الإن�ساناجلمعية الأردنية حلقوق الإن�سان�احلريات

العمل يف جميع الق�سايا 	 ن�ساطها
املتعلقة بالدفاع عن حقوق 

الإن�سان وحمايتها
ندوات توعية 	 
اإ�سدارات ون�سرات 	 

�سحفية 
تدريب 	 
ر�سد عمليات التعدي علي 	 

احلقوق ب�سكل عام 
دعم الو�سائل ال�سرعية 	 

ل�سمان ت�سريعات  ت�سمن 
امل�ساواة والعدل والكرامة 

الإن�سانية 

ي�ساعد الهيئة الإدارية يف عملها جلان 
متخ�س�سة كاللجنة القانونية واللجنة 

 الإعالمية والثقافية.
وتقوم اجلمعية مبخاطبة ال�سلطات الر�سمية 
فيما يتعلق ب�سكاوى املواطنني التي تتلقاها، 

بعد التحقق منها، وكذلك فيما يتعلق بالق�سايا 
العامة اأو الق�سايا التحى تتعلق بقطاعات 
معينة. وتولى اجلمعية اهتماما “خا�سا” 
بق�سايا الرتبية على حقوق الإن�سان وتعقد 

 الدورات التدريبية لهذا الغر�س. 
اجلمعية م�ستقلة وهى تعتمد على دعم 
اأع�سائها وموؤيديها يف املجتمع الأردين 

وحتر�س على اإدارة �سوؤونها ب�سفافية وو�سوح 
وفًقا للقانون ولالأ�ساليب الديقراطية. ع�سوية 

اجلمعية مفتوحة اأمام الأردنيني املوؤمنني 
مببادئها واأهدافها.

حلقات درا�سية �سنوية ملنا�سبة	 
نـدوات :	 
دورات تدريبية	 
لقاءات �سهرية 	 
حما�سرات دورية 	 
اأن�سطة اإعالمية 	 

1-  ب�سعي من اجلمعية اأدرج الربملان اللبناين يف املقدمة اجلديدة 
حلقوق  العاملي  الإعالن  تطبيق  اللبنانية    الدولة  التزام  للد�ستور 

الإن�سان.
2- �ساهمت اجلمعية يف ت�سديق لبنان على التفاقية الدولية حلقوق الطفل.

حقوق  جلنة  النيابي  املجل�س  يف    �سكلت  اجلمعية  من  3-   مب�سعى 
الإن�سان الربملانية.

4-   اأعدت م�سروع قانون لتعديل بنود املحاكمات اجلزائية املتعلقة 
بالتوقيف الحتياطي و�سدر القانون اجلديد.

حقوق  لتعليم  م�سروعا”  الوطنية  الرتبية  وزير  اإلى  5-   قدمت 
الإن�سان والرتبية عليها يف املوؤ�س�سات التعليمية”.

بع�س    تعديل  جرى  امل�ساواة  جلنة  من  اأ�سا�سية  6-   مب�ساهمة 
الن�سو�س القانونية املجحفة بحق املراأة منها:

-  اأهلية املراأة لل�سهادة يف ال�سجل العقاري.
-  اأهلية املراأة املتزوجة ملمار�سة التجارة.

الفل�سطيني  يحرم  الذي  القانوين  الن�س  تعديل  على  العمل    -
من حق متلك منزل.

7- و�سع قانون جديد لأ�سول املحاكمات اجلزائية.
8- ت�سديق لبنان على العديد من التفاقيات الدولية اآخرها اتفاقية 

مناه�سة التعذيب.

تــــقــــدم املـــنـــظـــمـــة اأحــــــــدث املـــعـــلـــومـــات 
ـــــات  عـــن الـــ�ـــســـراعـــات يف اأوقــــــات الأزم
فــعــل  ورد  عــــــام  راأي  خـــلـــق  ــــهــــدف  ب
ــــامل. ــــع ال يف  احلــــــــــروب  اإزاء   دويل 

ــة  ــعــدال كــمــا تــهــتــم املــنــظــمــة بــقــ�ــســايــا ال
الـــــدولـــــيـــــة، ومـــ�ـــســـوؤولـــيـــة الـــ�ـــســـركـــات 
الــــعــــاملــــيــــة، واحلـــــريـــــة الأكـــــاديـــــيـــــة، 
 واأو�ـــســـاع الــ�ــســجــون، واأحـــــوال الــالجــئــني.

حتقيق  يف  املنظمة  جنــاحــات  اأمــثــلــة  مــن 
اعتماد  يف  جناحها  وم�ساعيها،  اأهدافها 
معاهدة حتظر جتنيد الأطفال يف اجليو�س. 
كما فازت بجائزة نوبل لل�سالم عام 1997 
الألغام  ا�ستخدام  ملناه�سة  جهودها  اإثــر 
اإن�ساء  يف  معتربة  جــهــود  ولــهــا  الأر�ــســيــة. 
املنظمة  وحتافظ  احلــرب  جرائم  حمكمة 
تربعات  على  باعتمادها  ا�ستقالليتها  على 
تقبل  ول  والأفــــراد،  اخلا�سة  املوؤ�س�سات 

الدعم املايل احلكومي.
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الدرو�ص امل�ضتفادة
الإن�سان  حقوق  ثقافة  ون�سر  الإنتهاك  ر�سد  يف  مثيالتها  ت�سارك  ال�سعودية  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  اأن  ال�سابقة  املقارنة  خالل  من  ويالحظ 
والوقوف �سد الظلم والتع�سف واأن هناك قدرة للجمعيات احلقوقية علي ر�سد كل النتهاكات التي تتعر�س للحقوق �سواء اأكان حقوق للمراأة اأو الطفل اأو الإن�سان 

بوجه عام.  
• تواجهه 	 التي  التحديات  معرفه  يف  عنه  تغيب  قد  التي  باملعلومات  املجتمع  يد  اأن  �ساأنه  من  ما  بكل  احلقوقية  واملنظمات  واجلمعيات  املوؤ�س�سات  ت�سهم 

للح�سول علي احلق. 
• احل�سول علي املعلومات والقدرة علي ن�سرها للمطالبة باحلقوق. 	
• اإمداد اجلهات الر�سمية وال�سيا�سية بكل النتهاكات الفردية التي يكن اأن حتدث يف غياب امل�سئولني. 	
• تزويد اجلهات الدولية بالبيانات واملعلومات عن النتهاكات لإمكانية ال�سغط علي القائمني بهذا النتهاك. 	
• رفع وعي ال�سعوب والتجمعات باحلقوق التي يجب اأن يار�سوها.	
• تدريب الن�سء وال�سباب علي املمار�سات الديقراطية ال�سليمة يف بالدهم ومتكينهم من ممار�سة حقوقهم ب�سكل �سليم. 	
• ورقة �سغط للحد من ممار�سات التعذيب والإ�ساءة اإيل احلريات والتي يار�سها اأفراد مبعزل عن القوانني.	
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اخلطة التنفيذية



الهدف الأ�ل:

تعزيز حماية حقوق الإن�سان املكفولة مبوجب الأنظمة الوطنية �التفاقيات الد�لية

الفرتة الزمنية للتنفيذاملبادرات��سف الهدف

والتفاقيات  الوطنية  والأنظمة  القوانني  تفعيل  على  العمل 
ومنع  الإن�سان  حقوق  حلماية  اململكة  عليها  املوقعة  الدولية 

املمار�سات الفردية التي تعمل عك�س لك

1-1: ا�ستحداث منظومة لل�سراكة املجتمعية. 
1-2: بناء ج�سور التوا�سل مع الأطراف املعنية. 

املناهج  يف  الإن�سان  حقوق  مفاهيم  اإدماج  باأهمية  الوعي  تعزيز   :3-1
التعليمية لدى �سناع القرار، واملعلمني والإدارات الرتبوية، والراأي العام. 

1-4: ا�ستحداث مكتب خلدمة املجتمع. 

4 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
امل�ست�سار القانوين للجمعية

من يتم اإعالمهم
اجلمعية  اأع�ساء  العالقة،  ذات  املوؤ�س�سات  التنفيذي،  املجل�س  اأع�ساء 

العمومية، مديرو الفروع، امل�ستفيدون.

املوازنة التقديرية
5 مليون ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
الزيادة ال�سنوية يف عدد الأدلة التوعوية ال�سادرة عن اجلمعية.	 
ن�سبة الزيادة ال�سنوية يف عدد التفاقيات التي توقعها اجلمعية لتعزيز حقوق الإن�سان.	 

امل�سوؤول: رئا�سة اجلمعية واأمني عام اجلمعية اأو من يقوم مقامه 



اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

املبادرة 1-1 ا�ستحداث منظومة لل�سراكة املجتمعية

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

بني  لل�سراكة  داعــمــة  منظومة  اإيــجــاد  على  العمل 
اجلمعية وموؤ�س�سات املجتمع لتعزيز القوانني والأنظمة 
اململكة  عليها  املوقعة  الدولية  والتفاقيات  الوطنية 
حلماية حقوق الإن�سان ومنع املمار�سات الفردية التي 

تعمل عك�س ذلك

• على 	 والتوقيع  للتعاون  وموؤ�س�سات  ل�سركاء  الدعوة  توجيه 
اتفاقيات م�سرتكة لتعزيز حقوق الإن�سان.

• زيادة الفعاليات املوجهة للمجتمع لجتذاب �سركاء جدد 	
من ال�سخ�سيات العامة.

• م�ساركتها 	 لزيادة  للموؤ�س�سات  توجه  مطبوعات  اإ�سدار 
لتعزيز حقوق الإن�سان. 

4 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
اأع�ساء املجل�س التنفيذي

من يتم اإعالمهم
اأع�ساءاجلمعية،مديروالفروع، امل�ستفيدون.

املوازنة التقديرية
1 مليون ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
الزيادة ال�سنوية يف عدد الداعمني لأن�سطة اجلمعية  من موؤ�س�سات املجتمع.	 
ن�سبة الزيادة ال�سنوية يف عدد الفعاليات املوجهة للمجتمع لجتذاب داعمني جدد.	 

امل�سوؤول: رئا�سة اجلمعية وم�سريف الفروع 



املبادرة 1-2 بناء ج�سور التوا�سل مع الأطراف املعنية

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

البحث عن قنوات توا�سل بني اجلمعية واجلهات 
التنفيذية، وموؤ�س�سات املجتمع، وقطاعاته املختلفة 

وبناء �سراكات ت�سهم يف تعزيز حقوق الإن�سان

• التوا�سل مع موؤ�س�سات املجتمع، وطرح املبادرات التي تعزز من التطبيق 	
الأمثل لالأنظمة والقوانني واتفاقيات حقوق الإن�سان.

• تنفيذ اأن�سطة توافقية مع موؤ�س�سات املجتمع ت�ساعد يف ك�سب الثقة.	

• تبادل احلوار من خالل دعوة عدد من ال�سخ�سيات العامة ملنتدى حول 	
والتفاقيات  والأنظمة  القوانني  تفعيل  يف  ي�سهم  الإن�سان  حقوق  تعزيز 

التي تعزز حقوق الإن�سان. 

4 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
امل�ست�سار القانوين للجمعية

من يتم اإعالمهم
اأع�ساء اجلمعية ، اأمني عام اجلمعية اأو من يقوم مقامه .

املوازنة التقديرية
1 مليون ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
الزيادة ال�سنوية يف عدد اأن�سطة احلوار مع �سخ�سيات عامة داعمة حلقوق الإن�سان.	 
ن�سبة الزيادة ال�سنوية يف عدد امل�ستفيدين من اأن�سطة احلوار املعززة حلقوق الإن�سان .	 

امل�سوؤول: رئا�سة اجلمعية وم�سريف الفروع



اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

املبادرة 1-3 تعزيز الوعي باأهمية اإدماج مفاهيم حقوق الإن�سان يف املناهج التعليمية لدى �سناع القرار، �املعلمني �الإدارات 
الرتبوية، �الراأي العام

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

يلعب اإدماج مفاهيم حقوق الإن�سان يف املناهج 
التعليمية دور مهم يف تن�سئة ال�سباب، ومن ثم تعمل 

املبادرة على تعزيز اإدماج مفاهيم حقوق الإن�سان 
يف املناهج التعليمية لدى �سناع القرار، واملعلمني 

والإدارات الرتبوية، والراأي العام  

• القرار 	 و�سناع  التعليمية  الإدارات  مع  التوا�سل  تعزيز 
لإدماج مفاهيم حقوق الإن�سان يف املناهج التعليمية. 

• دعوة اأعداد من املعلمني وامل�سوؤلني يف الإدارات الرتبوية 	
اإدماج  اأهمية  عن  اجلمعية  تنظمها  فعاليات  حل�سور 

مفاهيم حقوق الإن�سان يف املناهج التعليمية.

• لإقامة 	 القرار  و�سناع  الرتبوية  الإدارات  احلوار  تبادل 
اأن�سطة باملدار�س تعزز ثقافة حقوق  الإن�سان. 

3 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
اأع�ساء املجل�س التنفيذي

من يتم اإعالمهم
اأع�ساء اجلمعية.

املوازنة التقديرية
1 مليون ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء: 
الزيادة ال�سنوية يف عدد الأن�سطة املنفذة بالتعاون مع الإدارة الرتبوية.	 
ن�سبة الزيادة ال�سنوية يف عدد املعلمني امل�ساركني يف اأن�سطة احلوار املعززة حلقوق الإن�سان .	 

امل�سوؤول: رئا�سة اجلمعية ، م�سريف الفروع ، اأمني عام اجلمعية اأو من يقوم مقامه .



املبادرة 1-4  ا�ستحداث مكتب خلدمة املجتمع.

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

اإن�ساء مكتب باملقر الرئي�س للجمعية، يتبعه 
مكاتب مماثلة بفروع اجلمعية مهمته تقدمي 
خدمات للمجتمع والتفاعل مع امل�ستفيدين.  

• درا�سة فنية لإقامة مكتب باملقر الرئي�س ومكاتب مماثلة بالفروع تركز 	
على التفاعل مع املجتمع واآليات التوا�سل مع امل�ستفيدين. 

• جتهيز املكاتب ودعمها بالأثاث واأجهزة الت�سال.	

• تدريب اأعداد منا�سبة من الكوادر الب�سرية يكنها التوا�سل مع املجتمع 	
وامل�ستفيدين. 

�سنة واحدة

من يتم ا�ست�سارتهم
اأع�ساء املجل�س التنفيذي

من يتم اإعالمهم
رئي�س اجلمعية، اأع�ساء اجلمعية.

املوازنة التقديرية
2 مليون ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء: 
ن�سبة عدد املكاتب التي يتم اإن�ساوؤها للتفاعل مع املجتمع مقارنة بعدد الفروع.	 
ن�سبة الزيادة ال�سنوية يف عدد الكوادر الب�سرية التي يتم تدريبها للعمل باملكاتب.	 

امل�سوؤول: اأمني عام اجلمعية اأو من يقوم مقامه .



اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

الهدف الثاين:

توفري الدعم �احلماية  للفئات الأكرث تعر�سا لالنتهاكات لتمكينهم من ممار�سة حقوقهم الأ�سا�سية

الفرتة الزمنية للتنفيذاملبادرات��سف الهدف

تعر�سًا  الأكرث  الفئات  حقوق  وحماية  دعم 
لالنتهاكات يف املجتمع 

الإن�سان  بحقوق  العالقة  ذات  الدولية  التفاقيات  واإنفاذ  اإقرار   :1-2
والن�سمام لالتفاقيات اجلديدة. 

الإن�سان  اتفاقيات حقوق  امل�ستجدات يف  لر�سد  اآلية  ا�ستحداث   :2-2
على امل�ستوى الإقليمي والدويل.

2-3: مواءمة الأنظمة الوطنية مع املعايري الدولية حلقوق الإن�سان ومبا 
ل يتعار�س وقواعد ال�سريعة الإ�سالمية.

2-4: توفري امل�ساعدة النظامية والعون الق�سائي للفئات الأكرث تعر�سًا لالنتهاك. 

5 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
املجل�س التنفيذي

من يتم اإعالمهم
اأع�ساء اجلمعية ، م�سريف الفروع واملكاتب التابعة للجمعية، موؤ�س�سات 

املجتمع ذات العالقة، امل�ستفيدون.

املوازنة التقديرية
3 مليون ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
- ن�سبة الزيادة ال�سنوية يف عدد من يتم متكينهم من ممار�سة حقوقهم الأ�سا�سية. 

امل�سوؤول: رئا�سة اجلمعية وم�سرفوا الفروع واأمني عام اجلمعية اأو من يقوم مقامه.



املبادرة 2-1 اإقرار �اإنفاذ التفاقيات الد�لية ذات العالقة بحقوق الإن�سان �الن�سمام لالتفاقيات اجلديدة

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

تفعيل التفاقيات الدولية ذات 
العالقة بحقوق الإن�سان والتي �سبق 

للمملكة اأن �سدقت عليها ، ودعم 
الن�سمام لالتفاقيات اجلديدة. 

• درا�سة التفاقيات الدولية ذات العالقة بحقوق الإن�سان والتي �سبق 	
للمملكة اأن �سدقت عليها. 

• دعم الن�سمام لالتفاقيات الدولية التي تعزز حقوق الإن�سان.	
• الدولية 	 التفاقيات  لإنفاذ  املجتمع  موؤ�س�سات  مع  التعاون  ت�سجيع 

حلقوق الإن�سان. 

3 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
وال�ست�سارات،  الدرا�سات  جلنة 

امل�ست�سار القانوين للجمعية

من يتم اإعالمهم
رئي�س اجلمعية، اأع�ساء اجلمعية، موؤ�س�سات املجتمع ذات العالقة.

املوازنة التقديرية
1 مليون ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سبة الزيادة ال�سنوية يف عدد التفاقيات التي يتم اإنفاذها.	 
ن�سبة الزيادة ال�سنوية يف عدد التفاقيات الدولية ذات العالقة بحقوق الإن�سان والت مت دعم الن�سمام اإليها.	 

امل�سوؤول: رئا�سة اجلمعية ، اأمني عام اجلمعية اأو من يقوم مقامه .



اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

املبادرة 2-2 ا�ستحداث اآلية لر�سد امل�ستجدات يف اتفاقيات حقوق الإن�سان على امل�ستوى الإقليمي �الد�يل

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

اتفاقيات  يف  امل�ستجدات  لر�سد  اآلية  ا�ستحداث 
والدويل  الإقليمي  امل�ستوى  على  الإن�سان  حقوق 

ومدى توافقها مع القوانني والنظم يف اململكة.

• متابعة 	 على  باجلمعية  العاملني  من  جمموعة  تدريب 
امل�ستجدات يف اتفاقيات حقوق الإن�سان على امل�ستوى الإقليمي 

والدويل. 

• يتم عر�س النتائج على املجل�س التنفيذي.	

• متخ�س�سة 	 للجان  املو�سوعات  التنفيذي  املجل�س  يحيل 
والنظم  القوانني  التفاقيات مع  مهمتها درا�سة موائمة هذه 

يف اململكة واإعادة العر�س على املجل�س التنفيذي. 

3 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
امل�ست�سار القانوين للجمعية، جلنة الر�سد واملتابعة

من يتم اإعالمهم
رئي�س اجلمعية، اأع�ساء اجلمعية موؤ�س�سات املجتمع ذات العالقة.

املوازنة التقديرية
1 مليون ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سبة الزيادة ال�سنوية يف عدد التفاقيات التي يتم درا�ستها.	 
ن�سبة الزيادة ال�سنوية يف عدد التفاقيات الدولية ذات العالقة بحقوق الإن�سان والتي يكن تطبيقها.	 

امل�سوؤول: رئا�سة اجلمعية  ، جلنة الثقافة والن�سر اأمني عام اجلمعية اأو من يقوم مقامه .



املبادرة 2-3  مواءمة الأنظمة الوطنية مع املعايري الد�لية حلقوق الإن�سان �مبا ل يتعار�ص مع اأحكام قواعد ال�سريعة الإ�سالمية

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

الدولية  املعايري  مع  الوطنية  الأنظمة  مواءمة 
وقواعد  يتعار�س  ل  ومبا  الإن�سان  حلقوق 

ال�سريعة الإ�سالمية والنظم يف اململكة.

• الدولية 	 املعايري  مع  لتتوافق  الوطنية  لأنظمة  بع�س  مراجعة 
حلقوق الإن�سان ومبا ل يتعار�س مع احكام ال�سريعة الإ�سالمية، 

مثل حرية التنقل، واأحكام الكفالة. 

• درا�سات 	 تقدمي  يف  التنفيذي  املجل�س  ملعاونة  جلان  ت�سكيل 
م�ستفي�سة حول املو�سوع.

• ملحاولة 	 املعنية  للموؤ�س�سات  املو�سوعات  التنفيذي  املجل�س  يحيل 
اإيجاد بدائل تتفق مع املعايري الدولية حلقوق الإن�سان. 

5 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
اأع�ساء املجل�س التنفيذي

جلنة الدرا�سات وال�ست�سارات، امل�ست�سار القانوين للجمعية

من يتم اإعالمهم
اأمني عام اجلمعية اأو من يقوم مقامه، اأع�ساء اجلمعية ، موؤ�س�سات 

املجتمع ذات العالقة.

املوازنة التقديرية
1 مليون ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سبة الزيادة الأنظمة الوطنية التي يتم درا�ستها �سنويا.	 
ن�سبة الزيادة الأنظمة الوطنية التي يتم اإجراء تعديالت عليها للتوافق مع املعايري الدولية حلقوق الإن�سان. 	 

امل�سوؤول: رئا�سة اجلمعية ، وامل�ست�سار القانوين للجمعية.



اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

املبادرة 2-4 توفري امل�ساعدة النظامية �العون الق�سائي للفئات الأكرث تعر�سًا لالنتهاك

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

ــفــئــات الأكـــــرث تــعــر�ــســًا  درا�ـــســـة اأحـــــوال ال
تــقــاريــر عــن حالتهم  لــالنــتــهــاك، واإعــــداد 
وتوفري امل�ساعدة النظامية والعون الق�سائي 

لهم

• الأكرث 	 الفئات  اأحوال  درا�سة  متخ�س�سة  جلان  ت�سكيل 
تعر�سًا لالنتهاك.

• للتدخل 	 بحاجة  التي  احلالت  عن  عاجلة  تقارير  اإعداد   
وامل�ساعدة النظامية والعون الق�سائي.

• تقدمي الدعم للحالت الأكرث ت�سررا، وتوثيق هذه احلالت. 	

5 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
اأع�ساء املجل�س التنفيذي

جلنة الر�سد واملتابعة

من يتم اإعالمهم
ت�سررا،  الأكرث  اجلمعية،الفئات  عام  اأمني  اجلمعية،  رئي�س 

اأع�ساء اجلمعية العمومية، موؤ�س�سات املجتمع ذات العالقة.

املوازنة التقديرية
2 مليون ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سبة الزيادة ال�سنوية يف عدد احلالت التي يتم درا�ستها.	 
ن�سبة الزيادة ال�سنوية يف عدد امل�ستفيدين. 	 

امل�سوؤول: رئا�سة اجلمعية و امل�ست�سار القانوين للجمعية ، م�سريف الفروع ، اأمني عام اجلمعية اأو من يقوم مقامه .



الهدف الثالث:

تعزيز ال�سراكة املجتمعية �املحافظة على التوازن  القائم على احرتام حقوق الإن�سان �حمايتها

الفرتة الزمنية للتنفيذاملبادرات��سف الهدف

3-1: تفعيل ا�ستقاللية عمل اجلمعية وفقا للمعايري الدولية. تفعيل ال�سراكة
تعر�سًا  الأكرث  الفئات  مع  الفعال  للتوا�سل  ج�سور  بناء   :2-3

لنتهاكات حقوق الإن�سان. 
3-3: ا�ستحداث معايري للحالت التي ت�ستوجب الدعم واحلماية. 

3-4: ا�ستحداث مواقع للتوا�سل الجتماعي مع الفئات امل�ستهدفة 
وتوفري الدعم واحلماية لها. 

5 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
امل�ست�سار القانوين للجمعية

من يتم اإعالمهم
رئي�س اجلمعية، املجل�س التنفيذي، اأمني عام اجلمعية اأو من يقوم 

مقامه ، اللجان النوعية .

املوازنة التقديرية
2 مليون ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
الزيادة ال�سنوية يف عدد اتفاقيات ال�سراكة  املفعلة مع املجتمع. 	 

امل�سوؤول: رئا�سة اجلمعية



اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

املبادرة 3-1 تفعيل ا�ستقاللية عمل اجلمعية �فقا للمعايري الد�لية

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

اجلمعية  عمل  ا�ستقاللية  جوانب  درا�سة 
معايري  واإيجاد  الدولية،  للمعايري  وفقا 
الوطنية  النظم  مع  تتفق  لال�ستقاللية 

وتر�سي طموحات من�سوبي اجلمعية. 

• جلمعيات 	 ال�ستقاللية  معايري  لدرا�سة  متخ�س�سة  جلان  ت�سكيل 
حقوق الإن�سان على امل�ستوى الدويل.

•  اإعداد تقارير عن املمار�سات املثلى لال�ستقاللية الإدارية، املالية.	

• معايري 	 لو�سع  التنفيذي  واملجل�س  اجلمعية  لرئا�سة  التقارير  تقدمي 
لال�ستقاللية. 

5 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
اأع�ساء اجلمعية 

من يتم اإعالمهم
رئي�س اجلمعية، موؤ�س�سات املجتمع ذات العالقة.

املوازنة التقديرية
500 الف ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء: 
ن�سبة ما يتم اإجنازه من معايري.	 
ن�سبة ما يتم تطبيقه من معايري لال�ستقاللية. 	 

امل�سوؤول: رئا�سة اجلمعية 



املبادرة 3-2 بناء ج�سور للتوا�سل الفعال مع الفئات الأكرث تعر�سًا لنتهاكات حقوق الإن�سان

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

ــات الأكـــــرث تــعــر�ــســًا  ــئ ــف درا�ـــســـة حــــالت ال
لنــتــهــاكــات حــقــوق الإنــ�ــســان وبــنــاء ج�سور 

للتوا�سل الفعال معهم. 

• الإن�سان 	 تعر�سًا لنتهاكات حقوق  الأكرث  الفئات  ات�سال  ت�سهل  اآلية  بناء 
باجلمعية، مثل اخلط املوحد.

•  تدريب املوظفني للتعامل مع هذه احلالت و�سرعة ال�ستجابة.	
• اإعداد دليل مل�ساعدة هذه الفئات. 	

5 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
امل�ست�سار القانوين للجمعية

من يتم اإعالمهم
رئي�س اجلمعية، اللجان النوعية، موؤ�س�سات املجتمع ذات العالقة.

املوازنة التقديرية
500 الف ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سبة الزيادة ال�سنوية يف عدد احلالت التي يتم ر�سدها .	 
ن�سبة الزيادة ال�سنوية فيما يتم تقديه من خدمات للفئات الأكرث تعر�سًا لنتهاكات حقوق الإن�سان. 	 

امل�سوؤول: اأمني عام اجلمعية اأو من يقوم مقامه



اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

املبادرة 3-3  ا�ستحداث معايري للحالت التي ت�ستوجب الدعم �احلماية

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة
درا�سة املمار�سات املثلى جلمعيات حقوق 
للفئات  باملعايري  قائمة  واإعداد  الإن�سان 

التي ت�ستوجب الدعم واحلماية. 

• ت�سكيل جلنة بدرا�سة املمار�سات املثلى جلمعيات حقوق الإن�سان.	
•  اإعداد قائمة باملعايري للفئات التي ت�ستوجب الدعم واحلماية.	
• اعتماد قائمة املعايري للفئات التي ت�ستوجب الدعم واحلماية من املجل�س 	

التنفيذي واإعالنها للم�ستفيدين.

5 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
امل�ست�سار القانوين للجمعية

من يتم اإعالمهم
رئي�س اجلمعية، اأع�ساء املجل�س التنفيذي، م�سرفوا الفروع.

املوازنة التقديرية
500 الف ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سبة اكتمال قائمة املعايري للفئات التي ت�ستوجب الدعم واحلماية.	 
ن�سبة الزيادة ال�سنوية يف عدد امل�ستفيدين من تطبيق املعايري. 	 

امل�سوؤول: اأمني عام اجلمعية اأو من يقوم مقامه



املبادرة 3-4 ا�ستحداث مواقع للتوا�سل الجتماعي مع الفئات امل�ستهدفة �توفري الدعم �احلماية لها

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

مع  الجتماعي  للتوا�سل  مواقع  ا�ستحداث 
الفئات امل�ستهدفة وتوفري الدعم واحلماية لها

• واخلا�سة 	 الإن�سان  حقوق  ملنظمات  املثلى  املمار�سات  درا�سة 
مبواقع التو�سل الجتماعي.

•  تكليف جلنة باإعداد معايري ملواقع التوا�سل الجتماعي .	
• وفق 	 الجتماعي  للتوا�سل  موقع  لإعداد  �سركة  مع  التعاقد 

املعايري.
• تد�سني املوقع ومتابعة اأداءه.	

�سنة واحدة

من يتم ا�ست�سارتهم
امل�ست�سار القانوين للجمعية

من يتم اإعالمهم
رئي�س اجلمعية، اأع�ساء املجل�س التنفيذي، م�سرفوا الفروع.

املوازنة التقديرية
500 الف ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سبة اكتمال قائمة املعايري للمواقع الجتماعية ملنظمات حقوق الإن�سان.	 

ن�سبة اكتمال موقع التوا�سل الجتماعي. 	 

امل�سوؤول: اأمني عام اجلمعية او من يقوم مقامه



اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

الهدف الرابع

بناء القدرات املوؤ�س�سية

الفرتة الزمنية للتنفيذاملبادرات��سف الهدف
وتطوير  املوؤ�س�سيه  القدرات  بناء  على  العمل 

وتبادل اخلربات
4-1: تطوير الهيكل التنظيمي للجمعية. 

4-2: رفع الكفاءة التنفيذية للجمعية وموؤ�س�سات املجتمع املدين. 
4-3: تطوير القدرات املوؤ�س�سية للعاملني يف اجلمعية. 

4-4: تطوير اأنظمة واآليات عمل اجلمعية. 
4-5: تطوير مهارات وقدرات العاملني يف اجلمعية فنيًا واإداريًا. 

4-6: تبادل اخلربات على امل�ستوى )الوطني، الإقليمي والدويل(. 

5 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
املجل�س التنفيذي

من يتم اإعالمهم
اللجان  اجلمعية،  عام  اأمني  التنفيذي،  املجل�س  اجلمعية،  رئي�س 

النوعية، امل�ست�سار القانوين للجمعية

املوازنة التقديرية
4 مليون ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سبة الإجناز يف هيكلة اجلمعية وتطوير اخلربات	 

امل�سوؤول: رئا�سة اجلمعية



املبادرة 4-1 تطوير الهيكل التنظيمي للجمعية

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

•تطوير الهيكل التنظيمي للجمعية درا�سة الهياكل التنظيمية املثلى ملنظمات حقوق الإن�سان العاملية.	
• اجلمعية 	 احتياجات  يغطي  تنظيمي  هيكل  باإعداد  جلنة  تكليف   

وتطلعاتها.
• عر�س الهيكل التنظيمي على املجل�س التنفيذي لإقراره.	

1 �سنة

من يتم ا�ست�سارتهم
امل�ست�سارالقانوين للجمعية، جلنة 

الدرا�سات  وال�ست�سارات

من يتم اإعالمهم
رئي�س اجلمعية، اأع�ساء املجل�س التنفيذي، م�سرفوا الفروع.

املوازنة التقديرية
50 األف ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سبة اكتمال معايري الهيكل التنظيمي.	 

مدى ر�سا الأطراف الداخلية عن الهيكل التنظيمي للجمعية )ا�ستبانة(. 	 

امل�سوؤول: اأمني عام اجلمعية اأو من يقوم مقامه 



اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

املبادرة 4-2 رفع الكفاءة التنفيذية للجمعية �موؤ�س�سات املجتمع املدين

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

وموؤ�س�سات  للجمعية  التنفيذية  الكفاءة  رفع 
الأداء  معايري  اأف�سل  وفق  املدين  املجتمع 

ملنظمات حقوق الإن�سان. 

• ملنظمات حقوق 	 الأداء  كفاءة  ملعايري  املثلى  املمار�سات  درا�سة 
الإن�سان العاملية.

• الأداء 	 كفاءة  ملعايري  املثلى  املمار�سات  باأف�سل  قائمة  اإعداد   
ملنظمات حقوق الإن�سان العاملية..

• عر�س قائمة اأف�سل ممار�سات الأداء على املجل�س التنفيذي.	
• اجلمعية 	 اأن�سطة  على  الأداء  كفاءة  معايري  تطبيق  بدء 

ومن�سوبيها.

�سنتان

من يتم ا�ست�سارتهم
امل�ست�سار القانوين للجمعية،

نواب رئي�س اجلمعية

من يتم اإعالمهم
رئي�س اجلمعية، اأع�ساء املجل�س التنفيذي، مديرو الفروع.

املوازنة التقديرية
500 األف ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سبة اكتمال معايري كفاءة الأداء على اأن�سطة اجلمعية ومن�سوبيها.	 
مدى ر�سا الأطراف الداخلية عن معايري كفاءة الأداء عن اأن�سطة اجلمعية ومن�سوبيها. 	 

امل�سوؤول: اأمني عام اجلمعية اأو من يقوم مقامه .



املبادرة 4-3 تطوير القدرات املوؤ�س�سية للعاملني يف اجلمعية

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة
 تطوير القدرات املوؤ�س�سية للعاملني يف 

اجلمعية. 
• للعاملني 	 املوؤ�س�سية  القدرات  لتطوير  املثلى  املمار�سات  درا�سة 

مبنظمات  حقوق الإن�سان العاملية.
•  اإعداد برامج تدريب وحقائب تدريبية لتطوير قدرات املوارد 	

الب�سرية.
• املجل�س 	 على  التدريبية   واحلقائب  التدريب  برامج  عر�س 

التنفيذي.
• بدء تنفيذ برامج التدريب وقيا�س الأداء.	

3 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
نواب رئي�س اجلمعية

من يتم اإعالمهم
الفروع،  م�سرفوا  التنفيذي،  املجل�س  اأع�ساء  اجلمعية،  رئي�س 

العاملون.

املوازنة التقديرية
2 مليون ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سبة اكتمال برامج التدريب للعاملني باجلمعية.	 
مدى ر�سا العاملني عن برامج التدريب. 	 

امل�سوؤول: اأمني عام اجلمعية اأو من يقوم مقامه .



اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

املبادرة 4-4 تطوير اأنظمة �اآليات عمل اجلمعية

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

 تطوير اأنظمة واآليات عمل اجلمعية وفق 
العمل يف منظمات  واآليات  اأنظمة  اأف�سل 

حقوق الإن�سان.

• درا�سة اأنظمة واآليات عمل منظمات حقوق الإن�سان العاملية.	
•  اختيار اأف�سل الأنظمة واآليات العمل.	
• العر�س على املجل�س التنفيذي.	
• تطبيق اأف�سل الأنظمة واآليات العمل التي مت املوافقة عليها.	

�سنة واحدة

من يتم ا�ست�سارتهم
اأع�ساء املجل�س التنفيذي

من يتم اإعالمهم
رئي�س اجلمعية، املجل�س التنفيذي، اأمني عام اجلمعية او من يقوم 
م�سرفوا  للجمعية  القانوين  امل�ست�سار  النوعية،  اللجان   ، مقامه 

الفروع، العاملون.

املوازنة التقديرية
400 األف ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سبة اكتمال اأنظمة واآليات العمل.	 
مدى ر�سا العاملني عن برامج اأنظمة واآليات العمل )ا�ستبانة(. 	 

امل�سوؤول: رئا�سة اجلمعية واأمني عام اجلمعية اأو من يقوم مقامه .



املبادرة 4-5 تطوير مهارات �قدرات العاملني يف اجلمعية فنيًا �اإداريًا

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

 تطوير مهارات وقدرات العاملني يف اجلمعية 
فنيًا واإداريًا.

• درا�سة اإعداد دليل لل�سيا�سات والإجراءات.	
•  ت�سكيل جلنة لإعداد دليل لل�سيا�سات والإجراءات.	
• العر�س على املجل�س التنفيذي.	
• اإعداد دليل ال�سيا�سات والإجراءات.	

4 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
اأع�ساء املجل�س التنفيذي

م�سرفو الفروع

من يتم اإعالمهم
رئي�س اجلمعية، نواب رئي�س اجلمعية، العاملون.

املوازنة التقديرية
1 مليون ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سبة اكتمال دليل ال�سيا�سات والإجراءات.	 
مدى ر�سا العاملني عن اإعداد دليل ال�سيا�سات والإجراءات )ا�ستبانة(. 	 

امل�سوؤول: اأمني عام اجلمعية اأو من يقوم مقامه 



اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

املبادرة 4-6 تبادل اخلربات على امل�ستوى الوطني، الإقليمي، �الد�يل

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

)الوطني،  امل�ستوى  على  اخلربات  تبادل 
الإقليمي والدويل( بهدف تعزيز قدرات 
حقوق  جمال  يف  ومكانتها  اجلمعية 

الإن�سان.

• والتوا�سل 	 الإن�سان   حقوق  يف  العاملة  املنظمات  اأف�سل  درا�سة 
معها بهدف تبادل اخلربات.

• على 	 التعرف  بهدف  مماثلة  جلمعيات  ميدانية  زيارات  تنفيذ   
خرباتها واأف�سل املمار�سات لديها.

• تبادل املطبوعات مع جمعيات حقوق الإن�سان.	
• تدريب املوظفني من خالل تبادل الزيارات وامل�ساركة يف دورات 	

تدريبية مع جمعيات اأخرى على امل�ستوى الوطني والدويل.

5 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
املجل�س التنفيذي

من يتم اإعالمهم
رئي�س اجلمعية، م�سرفوا الفروع، املوظفون.

املوازنة التقديرية
500 األف ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سبة عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم مقارنة بالعدد الإجمايل للموظفني.	 
مدى ر�سا من�سوبي اجلمعية عن تبادل اخلربات مع جمعيات ومنظمات حقوق الإن�سان  )ا�ستبانه(. 	 

امل�سوؤول: رئا�سة اجلمعية اجلمعية



الهدف اخلام�ص: 

تعزيز الت�سامن �التكافل بني املواطنني �تو�سيع قاعدة امل�ساركة ال�سعبية يف �سنع القرار �مراقبة تنفيذه

الفرتة الزمنية للتنفيذاملبادرات��سف الهدف

العمل من اأجل التوعية مبفاهيم امل�ساركة 
واحلكم الر�سيد

5-1: تطوير العمل من اأجل تعديل الأنظمة التي حتد من حرية التمتع 
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ومعاجلتها. 

والرقابي  الت�سريعي  بدورها  للقيام  التنظيمية  ال�سلطة  دعم   :2-5
وحماية احلريات العامة. 

واحلكم  امل�ساركة  مبفاهيم  القرار  و�سناع  املواطنني  توعية   :3-5
الر�سيد )ال�سفافية- امل�سئولية – املحا�سبة- الأمن ال�سامل(

5-4: ا�ستحداث موقع تفاعلي لتعزيز التوا�سل بني املواطنني. 

5 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
املجل�س التنفيذي

من يتم اإعالمهم
رئي�س اجلمعية، املجل�س التنفيذي، اللجان النوعية، امل�ست�سار القانوين 

للجمعية

املوازنة التقديرية
3 مليون ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سبة الزيادة ال�سنوية يف عدد امل�ساركني يف مراقبة تنفيذ القرار 	 

امل�سوؤول: رئا�سة اجلمعية



اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

املبادرة 5-1 تطوير الأنظمة التي حتد من حرية التمتع باحلقوق املدنية �ال�سيا�سية �معاجلتها

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

درا�سة الأنظمة املتعلقة  بحرية التمتع باحلقوق 
وفق  حتديثها  على  والعمل  وال�سيا�سية  املدنية 
مع  يتعار�س  ل  ومبا  العاملية  املمار�سات  اأف�سل 

نظم وقوانني اململكة وقيمها. 

• املدنية 	 باحلقوق  التمتع  بحرية  املتعلقة   الأنظمة  اأف�سل  درا�سة 
وال�سيا�سية.

•  اختيار املالئم منها وما ل يتعار�س مع النظم والقوانني والقيم يف 	
اململكة وعر�سه على املجل�س التنفيذي.

• املتعلقة  	 الأنظمة  حتديث  على  للعمل  جلنة  بت�سكيل  املجل�س  يقوم 
بحرية التمتع باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.

• املجل�س 	 على  اأعمالها  وتعر�س  اإليها  يحال  ما  درا�سة  اللجنة  تتولى 
التنفيذي. 

18 �سهر

من يتم ا�ست�سارتهم
املجل�س التنفيذي

من يتم اإعالمهم
رئي�س اجلمعية، اللجان املخت�سة، املوؤ�س�سات احلكومية ذات العالقة.

املوازنة التقديرية
1 مليون ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سبة الزيادة ال�سنوية يف عدد الدرا�سات التي تقوم بها اللجان ب�ساأن الأنظمة املتعلقة  بحرية التمتع باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.	 
ن�سبة ما يتم معاجلته وحتديثه من اأنظمة تتعلق بحرية التمتع باحلقوق املدنية وال�سيا�سية. 	 

امل�سوؤول: رئا�سة اجلمعية



املبادرة 5-2 دعم ال�سلطة التنظيمية للقيام بد�رها الت�سريعي �الرقابي �حماية احلريات العامة

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

بدورها  للقيام  التنظيمية  ال�سلطة  دعم 
الت�سريعي والرقابي وحماية احلريات العامة. 

• بناء عالقات مع اأع�ساء جمل�س ال�سورى.	
•  تقدمي درا�سات وا�سحة لهم عن حقوق الإن�سان واف�سل املمار�سات 	

العاملية مبا ل يتعار�س مع ال�سريعة الإ�سالمية.
• طلب دعمهم وم�ساركتهم اأن�سطة اجلمعية.	
• توثيق الدعم وامل�ساركة. 	

4 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
املجل�س التنفيذي

من يتم اإعالمهم
رئي�س اجلمعية، اأع�ساء جمل�س ال�سورى.

املوازنة التقديرية
500 األف ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سبة الزيادة ال�سنوية يف عدد اأع�ساء جمل�س ال�سورى الداعمني لأن�سطة اجلمعية.	 

امل�سوؤول: رئا�سة اجلمعية



اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

املبادرة 5-3 توعية املواطنني ��سناع القرار مبفاهيم امل�ساركة �احلكم الر�سيد )ال�سفافية- امل�سئولية – املحا�سبة- الأمن ال�سامل(

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

املواطنني  وتوعية  املمار�سات  اأف�سل  درا�سة 
واحلكم  امل�ساركة  مبفاهيم  القرار  و�سناع 
املحا�سبة-   – امل�سئولية  )ال�سفافية-  الر�سيد 

الأمن ال�سامل(

• بال�سفافية، وامل�سوؤولية، املحا�سبة 	 اأف�سل املمار�سات املتعلقة  درا�سة 
والأمن ال�سامل، مبا ل يتعار�س مع قوانني اململكة ونظمها ومبادئ 

ال�سريعة الإ�سالمية.
• املحا�سبة 	 وامل�سوؤولية،  وال�سفافية،  امل�ساركة  مبفاهيم  باقة  اإعداد   

والأمن ال�سامل وعر�سها على املجل�س التنفيذي.
• يقر املجل�س التنفيذي ما هو من�سب منها. 	
• ت�سميم حملة اإعالمية لرت�سيخ املفاهيم بعاليه.	

3 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
امل�ست�سار القانوين للجمعية

من يتم اإعالمهم
ذات  املوؤ�س�سات  الراأي،  اأ�سحاب  القرار،  �سناع  التنفيذي،  املجل�س 

العالقة.

املوازنة التقديرية
1 مليون ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سبة اكتمال مفاهيم ال�سفافية، وامل�سوؤولية، املحا�سبة والأمن ال�سامل.	 
ن�سبة امل�ستفيدين من احلمالت الإعالمية مقارنة مبا هو م�ستهدف. 	 

امل�سوؤول: رئا�سة اجلمعية ، اأمني عام اجلمعية اأو من يقوم مقامه .



املبادرة 5-4 ا�ستحداث موقع تفاعلي لتعزيز التوا�سل بني املواطنني

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

لتعزيز  تفاعلي  موقع  ا�ستحداث   
التوا�سل بني املواطنني. 

• درا�سة اأف�سل املمار�سات املتعلقة باملواقع التفاعلية ملنظمات وجمعيات 	
حقوق الإن�سان.

•  عر�س اأف�سل النماذج على املجل�س التنفيذي.	
• التعاقد مع �سركة متخ�س�سة لت�سميم موقع تفاعلي متميز. 	
• تدريب كوادر متخ�س�سة للتعامل مع املوقع والتفاعل مع املواطنني.	

6 اأ�سهر

من يتم ا�ست�سارتهم
خرباء  للجمعية،  القانوين  امل�ست�سار 

نظم املعلومات ، جلنة الثقافة والن�سر

من يتم اإعالمهم
املجل�س التنفيذي، امل�ستفيدين.

املوازنة التقديرية
500 األف ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سبة اكتمال املوقع التفاعلي مع املواطنني.	 
مدى ر�سا امل�ستفيدين من املوقع )ا�ستبانة(. 	 

امل�سوؤول: رئا�سة اجلمعية، اأمني عام اجلمعية اأو من يقوم مقامه .



اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

الهدف ال�ساد�ص:

تعزيز العالقة بني التنمية �قدرة املواطنني على التمتع باحلقوق القت�سادية �الجتماعية �الثقافية �فقا للمعايري الد�لية

الفرتة الزمنية للتنفيذاملبادرات��سف الهدف
وقــدرة  التنمية  بــني  الــعــالقــة  تعزيز 
ــى الــتــمــتــع بــاحلــقــوق  املـــواطـــنـــني عــل
والثقافية  والجتماعية  القت�سادية 

وفقا للمعايري الدولية

6-1: تعزيز دور الأنظمة الوطنية املتعلقة باحلق يف العمل واحلق يف ال�سكن 
واحلق يف التعليم واحلق يف ال�سحة مع املعايري الدولية مما يعزز متتع اأفراد 

املجتمع بهذه احلقوق. 
6-2: تطوير الأنظمة الوطنية ذات العالقة باحلقوق القت�سادية والجتماعية 

والثقافية.. 
6-3: ت�سجيع اتخاذ التدابري الالزمة لتح�سني اأو�ساع الفئات غري املتمكنة من 

احل�سول على احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية.
6-4: التعاون البناء للق�ساء على م�سكلة البطالة. 

5 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
املجل�س التنفيذي

من يتم اإعالمهم
مقامه،  يقوم  من  اأو  اجلمعية  عام  اأمني  التنفيذي،  املجل�س  اجلمعية،  رئي�س 

اللجان النوعية، امل�ست�سار القانوين للجمعية

املوازنة التقديرية
2 مليون ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سبة الزيادة ال�سنوية يف عدد امل�ساركني يف مراقبة تنفيذ القرار 	 

امل�سوؤول: رئا�سة اجلمعية



املبادرة 6-1 تعزيز د�ر الأنظمة الوطنية املتعلقة باحلق يف العمل �احلق يف ال�سكن �احلق يف التعليم �احلق يف ال�سحة مع املعايري 
الد�لية مما يعزز متتع اأفراد املجتمع بهذه احلقوق

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

 حتديد الأطراف املعنية بتعزيز دور الأنظمة 
يف  واحلق  العمل  يف  باحلق  املتعلقة  الوطنية 
التعليم واحلق يف ال�سحة  ال�سكن واحلق يف 
اأفراد  متتع  يعزز  مما  الدولية  املعايري  مع 
املجتمع بهذه احلقوق، مما ي�سهم ب�سكل كبري 

يف تعزيز حقوق املواطن. 

• درا�سة وحتديد اجلهات والأطراف املعنية ذات ال�سلة بتعزيز دور 	
الأنظمة الوطنية املتعلقة باحلق يف العمل واحلق يف ال�سكن واحلق 
الدولية مما يعزز متتع  املعايري  ال�سحة مع  التعليم واحلق يف  يف 

اأفراد املجتمع بهذه احلقوق.
•  بناء ج�سور التوا�سل مع اجلهات املعنية.	
• فتح قنوات للحوار البناء مع اجلهات بعاليه لتعزيز حقوق الإن�سان 	

5 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
القانوين  امل�ست�سار  اجلمعية،  رئي�س  نواب 

للجمعية، جلان اجلمعية.

من يتم اإعالمهم
املجل�س التنفيذي، عينة من امل�ستفيدين، اجلهات ذات ال�سلة.

املوازنة التقديرية
500 األف ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سبة ا�ستجابة الأطراف املعنية بتعزيز حقوق املواطنني مقارنة بعددها.	 
مدى ر�سا امل�ستفيدين )ا�ستبانة(. 	 

امل�سوؤول: اأمني عام اجلمعية اأو من يقوم مقامه 



اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

املبادرة 6-2 تطوير الأنظمة الوطنية ذات العالقة باحلقوق القت�سادية �الجتماعية �الثقافية

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

العالقة  ذات  الــوطــنــيــة  الأنــظــمــة  تــطــويــر 
ــمــاعــيــة  بـــاحلـــقـــوق القــتــ�ــســاديــة والجــت

والثقافية.. 

• القت�سادية 	 باحلقوق  العالقة  ذات  الوطنية  الأنظمة  درا�سة 
والجتماعية والثقافية.. 

• العالقة 	 ذات  الوطنية  الأنظمة  لتطوير  داعمة  مبادرات  طرح 
باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية .

• فتح قنوات للحوار مع اجلهات ذات ال�سلة بتطوير الأنظمة 	

2 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
امل�ست�سار القانوين للجمعية، 

من يتم اإعالمهم
املجل�س التنفيذي، اجلهات ذات ال�سلة بتطوير الأنظمة

املوازنة التقديرية
500 األف ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سبة ما يتم اإجنازه من تطوير لالأنظمة مقارنة مبا هو م�ستهدف.	 

امل�سوؤول: رئا�سة اجلمعية 



القت�سادية  احلقوق  على  احل�سول  من  املتمكنة  غري  الفئات  اأ��ساع  لتح�سني  الالزمة  التدابري  اتخاذ  ت�سجيع     3-6 املبادرة 
�الجتماعية �الثقافية

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة
لتح�سني  الالزمة  التدابري  اتخاذ  ت�سجيع 
احل�سول  من  املتمكنة  غري  الفئات  اأو�ساع 
والجتماعية  القت�سادية  احلقوق  على 

والثقافية.

• احلقوق 	 على  احل�سول  من  املتمكنة  غري  الفئات  اأو�ساع  درا�سة 
القت�سادية والجتماعية والثقافية.. 

• من 	 املتمكنة  غري  الفئات  اأو�ساع  لتح�سني  داعمة  مبادرات  طرح 
احل�سول على احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية.

•  توثيق ما يتم حت�سينه من اأو�ساع للفئات غري املمكنة. 	

3 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
رئي�س اجلمعية، امل�ست�سار القانوين للجمعية، 

جلنة الأ�سرة .

من يتم اإعالمهم
املجل�س التنفيذي، اأع�ساء اجلمعية ، الفئات امل�ستفيدة

املوازنة التقديرية
500 األف ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سبة ما يتم اإجنازه من تدابري لتح�سني اأو�ساع الفئات غري املتمكنة من احل�سول على احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية  مقارنة مبا هو 	 

م�ستهدف. 

امل�سوؤول: رئا�سة اجلمعية،  اأمني عام اجلمعية اأو من يقوم مقامه .



اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

املبادرة 6-4   التعا�ن البناء للق�ساء على م�سكلة البطالة

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة
•التعاون البناء للق�ساء على م�سكلة البطالة.  والجتماعية 	 القت�سادية  احلقوق  �سوء  يف  البطالة  اأو�ساع  درا�سة 

والثقافية.. 
• من 	 واحلد  القت�سادية  الأو�ساع  لتح�سني  داعمة  مبادرات  طرح 

البطالة.
• للح�سول 	 املواطنني  وقدرات  كفاءة  لرفع  للتدريب  مبادرات  طرح   

على عمل . 

5 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
الأعمال،  قطاع  و�سركات  املوؤ�س�سات 

واجلمعيات اخلريية ، جلنة الر�سد

من يتم اإعالمهم
نواب رئي�س اجلمعية، اأع�ساء اجلمعية، الفئات امل�ستفيدة

املوازنة التقديرية
500 األف ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سبة ما يتم تدريبه من الفئات امل�ستهدفة مقارنة مبا هو م�ستهدف. 	 
ن�سبة ما يتم توظيفه من املتدربني.	 

امل�سوؤول: رئا�سة اجلمعية، اأمني عام اجلمعية اأو من يقوم مقامه .



الهدف ال�سابع:

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

الفرتة الزمنية للتنفيذاملبادرات��سف الهدف

لدى  الن�سان  حقوق  احرتام  مفهوم  تعزيز 
كافة فئات املجتمع

7-1: تعزيز اإ�سدار تقارير دورية على درجة عالية من املهنية وامل�سداقية 
وتعزيز دورها يف ر�سد ومعاجلة اأو�ساع حقوق الإن�سان يف اململكة.

ا�ستقالل  تعك�س   التي  الإلكرتونية  للتقارير  منظومة  7-2:ا�ستحداث 
اجلمعية وكفاءتها التنفيذية. 

باإعداد  املخت�سة  احلكومية   لالإدارات  والبيانات  املعلومات  توفري   :3-7
التقارير الدولية. 

7-4: حتديد مواقف اجلمعية من الق�سايا العامة ذات امل�سا�س بحقوق الإن�سان. 

4 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
 ، اجلمعية  رئي�س  نواب  التنفيذي،  املجل�س 

جلان اجلمعية 

من يتم اإعالمهم
رئي�س اجلمعية، املجل�س التنفيذي، اأمني عام اجلمعية اأو من يقوم مقامه، 

اللجان النوعية، امل�ست�سار القانوين للجمعية

املوازنة التقديرية
3 مليون ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سبة الزيادة ال�سنوية يف اإعداد التقارير وتوفري املعلومات والبيانات. 	 

امل�سوؤول: رئا�سة اجلمعية ، اأمني عام اجلمعية و من يقوم مقامه.



اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

املبادرة 7-1 تعزيز اإ�سدار تقارير د�رية على درجة عالية من املهنية �امل�سداقية �تعزيز د�رها يف ر�سد �معاجلة اأ��ساع 
حقوق الإن�سان يف اململكة

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

درجة  على  دورية  تقارير  اإ�سدار  تعزيز   
عالية من املهنية وامل�سداقية وتعزيز دورها 
اأو�ساع حقوق الإن�سان يف  يف ر�سد ومعاجلة 

اململكة.

• درا�سة اأو�ساع البطالة يف �سوء احلقوق القت�سادية والجتماعية 	
والثقافية.. 

• من 	 واحلد  القت�سادية  الأو�ساع  لتح�سني  داعمة  مبادرات  طرح 
البطالة.

•  طرح مبادرات للتدريب لرفع كفاءة وقدرات املواطنني للح�سول 	
على عمل . 

3 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
املوؤ�س�سات و�سركات قطاع 

الأعمال،واجلمعيات اخلريية ، جلان 
اجلمعية وفروعها .

من يتم اإعالمهم
رئي�س اجلمعية، اأع�ساء اجلمعية ، الفئات امل�ستفيدة

املوازنة التقديرية
500 األف ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سبة ما يتم تدريبه من الفئات امل�ستهدفة مقارنة مبا هو م�ستهدف. 	 
ن�سبة ما يتم توظيفه من املتدربني.	 

امل�سوؤول: رئا�سة اجلمعية  



املبادرة 7-2 ا�ستحداث منظومة للتقارير الإلكرت�نية التي تعك�ص  ا�ستقالل اجلمعية �كفاءتها التنفيذية

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

 ا�ستخدام برامج الكرتونية حديثة لتطوير 
ارتفاع  اإيل  يوؤدي  مما  التقارير  منظومة 

درجة الكفاءة التنفيذية.

• درا�سة درجة الكفاءة احلالية لتقارير اجلمعية	
• تدريب العاملني علي املنظمة احلديثة للتقارير اللكرتونية.	
• لرفع 	 العاملني  تدريب  بعد  الإلكرتونية  التقارير  م�ساهمة  مدي  قيا�س 

الكفاءة.

9 اأ�سهر

من يتم ا�ست�سارتهم
الأعمال،  قطاع  و�سركات  املوؤ�س�سات 

واجلمعيات اخلريية 

من يتم اإعالمهم
رئي�س اجلمعية، اأع�ساء اجلمعية ، جلنة الثقافة والن�سر، الفئات امل�ستفيدة

املوازنة التقديرية
500 األف ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
قيا�س ن�سبة مامت اجنازه بعد ا�ستحداث منظومة التقارير الإلكرتونية.	 
قيا�س  كفاءة العاملني  ومدي ر�سا اأع�ساء اجلمعية عن الأداء.	 

امل�سوؤول: اأمني عام اجلمعية اأو من يقوم ومقامه .



اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

املبادرة 7-3 توفري املعلومات �البيانات لالإدارات احلكومية  املخت�سة باإعداد التقارير الد�لية

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

بوفرة  الدولية  التقارير  اإعداد  حت�سني 
املعلومات والبيانات لالإدارات املختلفة 

• اعداد قاعدة بيانات  	
• تدريب العاملني علي ا�ستخدام قاعدة البيانات امل�ستحدثة.	

4 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
ـــال،  ـــم ــات و�ـــســـركـــات قـــطـــاع الأع ــس ــ� ــس ــوؤ� امل

واجلمعيات اخلريية 

من يتم اإعالمهم
الفئات  والن�سر،  الثقافة  جلنة   ، اجلمعية  اأع�ساء  اجلمعية،  رئي�س 

امل�ستفيدة

املوازنة التقديرية
500 األف ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سخة CD من قاعدة البيانات.	 
ن�سبة ما يتم توظيفه من املتدربني.	 

امل�سوؤول: اأمني عام اجلمعية اأو من يقوم مقامه .



املبادرة 7-4 حتديد مواقف اجلمعية من الق�سايا العامة ذات امل�سا�ص بحقوق الإن�سان

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

ذات  العامة  الق�سايا  من  اجلمعية  مواقف  حتديد 
امل�سا�س بحقوق الإن�سان

• حتديد الق�سايا العامة ذات ال�سلة.	
• درا�سة الق�سايا التي تهم املواطنني وحتديد األوياتها.	
• طرح وثيقة مبادئ حمدد للردود علي هذه الق�سايا،	

 

�سنة واحدة

من يتم ا�ست�سارتهم
واجلمعيات  الأعمال،  قطاع  و�سركات  املوؤ�س�سات 

اخلريية 

من يتم اإعالمهم
الفئات   ، اجلمعية  اأع�ساء  والن�سر،  الثقافة  جلنة  اجلمعية،  رئي�س 

امل�ستفيدة

املوازنة التقديرية
50 األف ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
بنود الدرا�سة لتحديد الق�سايا العامة.	 
وثيقة املبادئ املحددة للردود علي الق�سايا.	 

امل�سوؤول: املجل�س التنفيذي ، رئا�سة اجلمعية ، جلنة الثقافة والن�سر 



اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

الهدف الثامن:

تنمية املوارد الذاتية

الفرتة الزمنية للتنفيذاملبادرات��سف الهدف

وغري العمل من اأجل زيادة موارد اجلمعية  احلكومية  واملوؤ�س�سات  للجمعيات  ال�ست�سارات  تقدمي   :1-8
احلكومية. 

يف  للعاملني  للتدريب  التكاليف-   مدفوعة   – برامج  تطوير   :2-8
املوؤ�س�سات  الراغبة يف رفع الوعي احلقوقي بها.

ISO 8-3:  تطبيق نظام اإدارة اجلودة
8-4: تطوير اآليات لزيادة املوارد املالية الذاتية للجمعية. 

 

5 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
جلنة ال�سوؤون املالية وال�ستثمار

من يتم اإعالمهم
رئي�س اجلمعية، املجل�س التنفيذي، اأمني عام اجلمعية اأو من يقوم مقامه . 

املوازنة التقديرية
1 مليون ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
ن�سبة الزيادة ال�سنوية يف التمويل الذاتي. 	 

امل�سوؤول: رئا�سة اجلمعية ، جلنة ال�سوؤون املالية وال�ستثمار



املبادرة 8-1 تقدمي ال�ست�سارات للجمعيات �املوؤ�س�سات احلكومية �غري احلكومية

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

واملوؤ�س�سات  للجمعيات  ال�ست�سارات  تقدمي   
احلكومية وغري احلكومية مما يدعم حت�سن 

الأداء املوؤ�س�سي لها.

• التعاقد مع مكتب ا�ست�ساري.	
• احلكومية 	 وغري  احلكومية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  احتياجات  حتديد 

من ال�ست�سارات و الدرا�سات.
• قيا�س النتائج من تقدمي ال�ست�سارات.	

 

5 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
الأعمال،  قطاع  و�سركات  املوؤ�س�سات 

واجلمعيات اخلريية 

من يتم اإعالمهم
رئي�س اجلمعية، اأع�ساء اجلمعية ، الفئات امل�ستفيدة

املوازنة التقديرية
500 األف ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
مدى ر�سا اجلهات املقدم لها ال�ست�سارات والدرا�سات عن اخلدمة )ا�ستبانة(.	 
مدى الزيادة ال�سنوية يف املوارد الذاتية للجمعية من تقدمي ال�ست�سارات.	 

امل�سوؤول: اأمني عام اجلمعية اأو من يقوم مقامه .



اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

املبادرة 8-2 تطوير برامج – مدفوعة التكاليف-  للتدريب للعاملني للموؤ�س�سات  الراغبة يف رفع الوعي احلقوقي بها

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

علي  ينعك�س  مما  بتدريبهم  العاملني  كفاءة  رفع 
النتائج يف رفع الوعي احلقوقي

• حتديد مو�سوعات التدريب ذات ال�سلة.	
• التعاقد مع مدربني ذوي كفاءة عالية.	
• قيا�س كفاءة العاملني بعد تلقي التدريب.	

 

�سنتان

من يتم ا�ست�سارتهم
واجلمعيات  الأعمال،  قطاع  و�سركات  املوؤ�س�سات 

اخلريية 

من يتم اإعالمهم
الفئات   ، اجلمعية  اأع�ساء  اجلمعية،   رئي�س  نواب  اجلمعية،  رئي�س 

امل�ستفيدة

املوازنة التقديرية
500 األف ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
الزيادة ال�سنوية يف عدد الطلبات التدريبية ذات ال�سلة.	 

مدى ر�سا املتدربني عن برامج التدريب املقدمة لهم )ا�ستبانات(.	 

امل�سوؤول: اأمني عام اجلمعية اأو من يقوم مقامه .



ISO املبادرة 8-3 تطبيق نظام اإدارة اجلودة

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة
اجلمعية  داخل  والعاملني  العمل  كفاءة  رفع   

بتطبيق اأنظمة اإدارة اجلودة.
• نظم 	 تطبيق  يف  عالية  درجة  ذات  ا�ست�سارية  �سركة  مع  التعاقد 

اإدارة اجلودة.
• اإدارة 	 نظم  وفق  والبيانات  املعلومات  كافة  بتوفري  فريق  تكليف 

اجلودة.
 

�سنة واحدة

من يتم ا�ست�سارتهم
الأعمال،  قطاع  و�سركات  املوؤ�س�سات 

واجلمعيات اخلريية 

من يتم اإعالمهم
رئي�س اجلمعية، اأع�ساء اجلمعية ، الفئات امل�ستفيدة

املوازنة التقديرية
200 األف ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
قيا�س مدي ر�سا العاملني واأع�ساء اجلمعية من تطبيق نظام اجلودة.	 
قيا�س مردود الأداء واخلدمة بعد تطبيق نظام اجلودة من متلقي اخلدمة . 	 

امل�سوؤول: رئا�سة اجلمعية  



اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

املبادرة 8-4 تطوير اآليات لزيادة املوارد املالية الذاتية للجمعية

الفرتة الزمنية للتنفيذالأن�سطة��سف املبادرة

وتعزيز  املالية  املوارد  ال�ستمرارية من  توفري   
دورها يف ر�سد ومعاجلة اأو�ساع حقوق الإن�سان 

يف اململكة.

• تطوير الأنظمة املالية داخل اجلمعية.	
• التعاون مع جمعيات دولية ممثالة الن�ضاط لتبادل املعرفة والتطبيق 	

لأنظمة املالية احلديثة .
• تدريب املحا�سبني علي النظمة املالية احلديثة.	

 

5 �سنوات

من يتم ا�ست�سارتهم
املوؤ�س�سات و�سركات قطاع الأعمال، واجلمعيات 

اخلريية 

من يتم اإعالمهم
رئي�س اجلمعية، اأع�ساء اجلمعية ، جلنة ال�سوؤون املالية وال�ستثمار،الفئات 

امل�ستفيدة

املوازنة التقديرية
350 األف ريال �سعودي

موؤ�سرات الأداء:
مدى ر�سا من�سوبي اجلمعية عن اآليات زيادة املوارد املالية.	 
ن�سبة ما يتم تدريبهم علي الأنظمة املالية احلديثة.	 

امل�سوؤول:جلنة ال�سوؤون املالية وال�ستثمار ، مدير ال�سوؤون املالية والإدارية





اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

خطة اإدارة التغيري



خطة اإدارة التغيري
متثـّل خطة اإدارة التغيري مف�سل حيوي يف اخلطة   الإ�سرتاتيجية للجمعية الوطنية  حلقوق الإن�سان؛  اإذ اأن اإدارة التغيري تهدف لإيجاد اآلية وا�سحة  لإحداث تغيري  يف 
اخلطة ؛ وقد يتعلق هذا التغيري  باإدخال مبادرات  من اأجل التطوير، اأو مراجعة مبادرات  وتتطلب اإدارة التغيري التزامًا من الإدارة امل�سرفة على تنفيذ اخلطة ال�سرتاتيجية. 

كما اأن اإدارة التغيري جتعل اخلطة اأكرث ديناميكية وحيوية.
ويكن تعريف خطة �سيا�سة التغيري ما تق�سده اجلمعية من تطوير تغيريي يهدف اإلى  مراجعة اخلطة اأو ا�ستحداث مبادرات ، اأو اإدخال تغيري على اخلطة،  ويتم 

التحكم يف التغيري امل�ساف وفق اآلية وا�سحة وحمددة.
خطوات �سيا�سة التغيري

حتديد التغيري املطلوب واإعداده يف �سورة طلب يعر�س على �ساحب ال�سالحية.. 1
ي�سمن الطلب مربرات التغيري – ملاذا التغيري- اأهمية التغيري–  ما يرتتب على التغيري من تعديل يف املوازنة  اأو التكاليف ، الخ(. 2
يعر�س طلب التغيري على �ساحب ال�سالحية فاإن وافق واأقر التغيري يحال اإلى امل�سرف على اخلطة الإ�سرتاتيجية لإحداث التغيري املطلوب واإخطار الأطراف . 3

املعنية.
يف حالة عدم موافقة �ساحب ال�سالحية، يعاد طلب التغيري اإلى طالب التغيري لتعديل ما به  اأو العدول عن التغيري املطلوب.. 4



اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

مناذج للتغيري 
يكن تو�سيح مناذج للجوانب التي يكن   تغيريها يف اجلدول التايل:

مناذج للجوانب التي ميكن تغيريها

ا�ستحداث تغيري 
على الروؤية

تعديل يف الأهداف 
ال�سرتاتيجية نتيجة 

تغريات �سديدة يف 
البيئة الداخلية اأو 

اخلارجية

ا�ستحداث م�ساريع 
جديدة

تطوير يف م�ستوى 
موؤ�سرات الأداء

ا�ستحداث تعديل يف 
الهيكل التنظيمي 

لزيادة كفاءة وفعالية 
النظـــــــــــــــــام الإداري 

باإ�سافة وحدات جديدة 
اأو دمج وحدات قائمة

بع�س املبادرات 
بحيث يكن اإدخال 
تعديل على املبادرة 
اأو تغيريها بالكامل 
اأو اإ�سافة مبادرات 

جديدة

جدول رقم )4(



ويلخ�س ال�سكل رقم )4( اأدناه خطة اإدارة التغيري:

�سكل رقم )4(



اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

خطة املتابعة والتقومي



 اإن التخطيط لعملية متابعة اأن�سطة اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان خالل اخلم�س �سنوات )1434 هـ - 1439هـ( له اأهميته من حيث �سمان 
�سري تنفيذ الأن�سطة يف الإطار املخطط لها دون انحراف عما مت التخطيط له من اأجل حتقيق الأهداف املن�سودة، ولإمتام اإجراء عملية املتابعة الفعالة؛ فاإن ذلك يتطلب 
وجود نظام جيد جلمع وتدفق البيانات واملعلومات ال�سحيحة والدقيقة عن اأن�سطة اخلطة من اأجل اتخاذ القرارات ال�سائبة من خمتلف امل�ستويات الإدارية داخل اجلمعية  
للم�ساعدة يف حل امل�سكالت و التغلب علي ال�سعوبات التي تعرت�س م�سار تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية، وعملية التقومي لها اأهميتها من حيث اأنها تبني مدى تطابق التنفيذ 
الفعلي لأن�سطة اخلطة الإ�سرتاتيجية مع ما مت التخطيط له من اأهداف، كذلك  قيا�س ودرا�سة الآثار الناجتة عن تنفيذ اأن�سطة اخلطة باأهدافها ومبادراتها الإ�سرتاتيجية. 

وفى هذه ال�سفحات القادمة �سوف نتناول عمليتي املتابعة والتقومي على النحو التايل:-

تعريف مفهوم املتابعة:
هي عملية جمع وحتليل املعلومات والبيانات الفعلية ملخرجات اخلطة الإ�سرتاتيجية، وذلك لتحديد مدى توافق �سري اأن�سطة اخلطة مع البيانات احلقيقية وموؤ�سرات 
الأداء، وقد ي�ستلزم ذلك اإجراء عملية املتابعة والتقومي ب�سفة دورية وم�ستمرة على مدار فرتة تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية بغر�س امل�ساعدة يف اتخاذ القرارات املنا�سبة 

لتنفيذ اخلطة ومعرفة الفجوة التي يمُراد �سدها والتغلب عليها. 

�سكل رقم )5( 
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اأهداف عملية املتابعة 
املتابعة توفر لإدارة تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية كافة البيانات واملعلومات التي متكنها من حتليل املوقف احلايل ومقارنة ما حتقق فعال مبا كان خمططا تنفيذه وكذلك التحقق من :

- متابعة تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية وفقا للجدول الزمني.
- متابعة وتوفري املوارد املالية وتكلفة امل�سروعات يف حدود امليزانية املعتمدة.

- �سمان ا�ستفادة الفئات امل�ستفيدة والعمالء من خمرجات اخلطة الإ�سرتاتيجية.  
-متابعة الكوادر الب�سرية والإمكانيات املادية التي يتم ا�ستخدامها بفاعلية وكفاءة.

-التاأكد من اأن للخطة تاأثري قوى وفعال يتم حتقيقه مع التعرف على ر�سا العمالء وامل�ستفيدين على درجة هذا التحقق.
-ا�ستك�ساف وحتديد مواطن القوة وال�سعف يف تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية والوقوف على اجلوانب التي حتتاج اإلى حت�سني.

-حتديد امل�سكالت التي تعوق التنفيذ لإيجاد احللول املنا�سبة لها.

  اأنواع املتابعة

جدول رقم )5( اأنواع املتابعة اأثناء تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية



اآليات �طرق املتابعة 
يكن تنفيذ عملية املتابعة من خالل عدة طرق واأ�ساليب حتددها اإدارة تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية منها ما يلي:- 

الإطالع على التقارير وال�سجالت التي يقوم بها الفريق التنفيذي ب�سكل دوري وتوثيق الأن�سطة التي مت تنفيذها.. 1
القيام بزيارات ميدانية من اأجل م�ساهدة ومالحظة منظمة ومنتظمة ملواقع العمل وللم�ستفيدين ولأداء الفريق التنفيذي.. 2
عقد لقاءات فردية وجماعية )اجتماعات( مع الفريق التنفيذي واجلهات امل�ساركة فيه وامل�ستفيدين منه.. 3
يتم ا�ستخدام قوائم الفح�س وجل�سات التاأمل اأثناء متابعة امل�ستفيدين اأو اأع�ساء فريق العمل.. 4

وال�سكل التايل يو�سح اخلطوات على النحو التايل:-

اإعالن الأهداف وامل�سروعات ال�سرتاتيجية للجمعية على الفريق التنفيذي.- 1
توزيع املهام وامل�سوؤوليات واعتمادها من �ساحب ال�سالحية.- 2
تقدمي الدعم الفني لفريق املتابعة. - 3
و�سع خطة املتابعة واإعالنها �سمن �سيا�سة تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية.- 4
ت�سميم التقارير /النماذج /اجلداول جلمع البيانات واملعلومات.- 5
حتديد املعلومات املطلوبة ) الوقت – الأموال – الأفراد – الأدوات(- 6
ت�سجيل وحفظ ) نتائج املتابعة (- 7
تقدمي املعلومات ملتخذي القرار و�ساحب ال�سالحية.- 8
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�سكل رقم )6(
كيفية ت�سميم خطة متابعة 



ثانيًا: عملية التقومي

تعريف مفهوم التقومي:
يعترب التقومي قيا�س مدي جناح تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية  طبقًا ملا هو خمطط له، وبالتايل تعترب املوؤ�سرات عن�سرًا اأ�سا�سيًا يف عملية التقومي ، وهى جمموعة املوؤ�سرات 

التي مت و�سعها واعتمادها يف كل هدف اأو مبادرة ا�سرتاتيجية.

اأهداف عملية التقومي:
يعترب الهدف من عملية التقومي هو الوقوف علي النقاط التالية:-

• اإظهار الإجنازات اأو الإخفاقات الرئي�سة للخطة.	
• مدي مالئمة ا�سرتاتيجية اخلطة واأن�سطتها لالأهداف املو�سوعة  مع متطلبات حقوق الإن�سان.	
• مالئمة اأهداف اخلطة الإ�سرتاتيجية واأ�سلوب تنفيذها لحتياجات املجتمع.	
• حتقق موؤ�سرات الأداء للمخرجات اخلا�سة باخلطة الإ�سرتاتيجية	
• اإظهار التغيريات املطلوبة وكيفية اإجراوؤها. 	
• توفري املعلومات وزيادة املهارات من اأجل التخطيط و�سنع القرار.	
• الك�سف عن كفاءة وفعالية اجلهود املبذولة  مما يزيد من  فعالية العمل وحت�سني الأداء.	
• الإ�سهام يف اتخاذ قرار ب�ساأن ا�ستكمال العمل اأو التو�سع ودرا�سة العديد من البدائل.	
• امل�ساعدة يف تخطيط م�سروعات اأف�سل يف امل�ستقبل من ناحية اأ�سلوب العمل، اإدارة امل�سروع.	
• الك�سف عن مواطن ال�سعف وكيفية تالفيها، اأو القوة فيمكن ا�ستغاللها.	
• تقييم و حتفيز الفريق التنفيذي علي العمل من خالل نتائج التقومي الإيجابية. 	
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�سكل رقم )7( ملاذا جنري عملية التقومي



 خطوات اإجراء عملية التقومي
•  حتديد املو�سوعات الرئي�سية التي يجب اأن ي�سملها التقومي	
• اإعداد املوارد والإمكانيات الالزمة لأجراء عملية التقومي 	
• حتديد اأهداف التقومي واآلياته ومن �سي�سرتك فيه وكيف ومتى )ت�سميم خطة تف�سيلية(	
• ا�ستعمال النتائج واملخرجات وال�ستفادة منها.	
•  حتديد البيانات املطلوبة وم�سادره. 	
•  جمع البيانات واملعلومات بوا�سطة طرق واأ�ساليب التقومي املختارة.	
•  تبويب البيانات واملعلومات ح�سب الأهداف واملبادرات وامل�سروعات الواردة يف اخلطة الإ�سرتاتيجية للجمعية.	
•  حتليل البيانات واملعلومات وعر�سها بكل �سفافية.	
•  اتخاذ قرار التقومي. 	
• كتابة تقرير التقومي والرفع به لإدارة اجلمعية. 	
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 خطة الت�ضال

تعريف الت�سال:
اآليات التوا�سل الفعال داخليا  اأنه يعمل على تعزيز ثقافة امل�ساركة يف العمل من خالل و�سع   اأ�سا�سية يف توجيه م�سار تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية، كما  اأداة �سرورة  هو 

وخارجيًا، بهدف الإ�سهام يف اإجناز اخلطة الإ�سرتاتيجية للجمعية ومتابعة تنفيذها، وحتقيق �سفة التوا�سل بني الفريق التنفيذي واإدارة اخلطة ب�سفة م�ستمرة.

اأهمية الت�سال:
• تقدمي املزيد من املقرتحات التطويرية املتعلقة بتنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية للجمعية والتي  تتما�سى مع اأهداف .  	
•  حتديد اأف�سل املمار�سات لتطبيق الروؤية والر�سالة والأهداف وو�سعها مو�سع التنفيذ. 	
• تعزيز ثقافة النتماء والعمل يف جماعة وروح الفريق الواحد.	
• القدرة على اإجناز الأهداف الإ�سرتاتيجية ومتابعة تنفيذها .	
• توفري املعلومات والبيانات والإح�ساءات واملفاهيم عرب القنوات املختلفة مبا ي�سهم يف اتخاذ القرارات اخلا�سة بالتنفيذ وحتقيق جناح اخلطة. 	
• نقل املفاهيم والآراء والأفكار عرب القنوات الر�سمية لتعزيز التما�سك بني وحدات اجلمعية، وتوحيد جهودها مبا يكنها من حتقيق اأهدافها. 	
• اأداة رقابية واإر�سادية لن�ساطات ومهامها يف جمال توجيه فعاليات اجلمعية.	
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مناذج الت�سال التوقيت��سائل الإعالمامل�سئول��سف الغر�صتقرير
�العر�ص

التمهيدي  الجــتــمــاع  بـــدء 
للخطة

• جــمــع مــعــلــومــات عن 	
خطة بدء التنفيذ

امل�سلحة  ــحــاب  اأ�ــس جــمــع 
بوحدات  التنفيذ  و�سركاء 

اجلمعية

مـــكـــاتـــبـــات- ر�ـــســـائـــل - 
فاك�سات

ــل بــــدء تــنــفــيــذ اخلــطــة  ــب ق
الإ�سرتاتيجية

• اخلطة 	 وثيقة  عر�س 
الإ�سرتاتيجية.

ــروعــات  ــس ــ� بـــــدء تــــوزيــــع م
اخلطة

• و�ـــســـع خــطــة لــتــوزيــع 	
املهام على �سركاء التنفيذ 

بوحدات اجلمعية. 

اأمـــــــني عــــــام اجلــمــعــيــة- 
الفريق.

تنطلق قبل الجتماع مكاتبات-ر�سائل - فاك�سات

وقبل تاريخ البدء يف اخلطة

ــتــي وزعــــت عن  الــوثــيــقــة ال
اإلكرتونيا..  اأو  ورقيا  طريق 
موقع   على  ن�سرها  يتم  قــد 

اللكرتوين.

املرحلية، اجتماعات الفريق التنفيذي التقارير  عر�س 
الزمني،  اجلدول  ومراجعة 
الأ�سا�سية،  املهام  وحتديد 
ـــا الــرئــيــ�ــســة  ـــاي ـــس ـــ� ـــق وال
العمل،  وبــنــود  واملــخــاطــر، 
ومـــنـــاقـــ�ـــســـات الــتــحــ�ــســني 

والتنفيذ. 

اإدارة تنفيذ اخلطة 
الإ�سرتاتيجية.

ر�ــــســــائــــل عــــــرب الــــربيــــد 
ــكــرتوين- اتــ�ــســالت –  الل

ات�سالت خا�سة و�سخ�سية

جدول الأعمال وحم�سر اأ�سبوعيًا – ن�سف �سهريًا
الجتماع 

املقرر  امل�ساريع  ا�ستعرا�س 
تنفيذها ح�سب الأولويات

• ال�سوء 	 ت�سليط  بق�سد 
على املجالت التي حتتاج 
برامج  وتنفيذ  عمل  اإلــى 
اخلــطــة الإ�ــســرتاتــيــجــيــة 

وم�سروعاتها.

اأمني عام اجلمعية- الفريق 
التنفيذي- �سركاء التنفيذ

عرب  مـــكـــاتـــبـــات-ر�ـــســـائـــل 
ــــد الإلــــــكــــــرتوين –  ــــربي ال

فاك�سات

ح�سب احلاجة اأو قبل تنفيذ 
اأي م�سروع

اجتماع / تقرير 
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مناذج الت�سال التوقيت��سائل الإعالمامل�سئول��سف الغر�صتقرير
�العر�ص

ــر  اخلــا�ــســة  ــاري ــق ــت ــع ال و�ــس
باخلطة الإ�سرتاتيجية

اإعــــداد تــقــاريــر عــن اخلطة 
الــوقــت  ــيــجــيــة يف  الإ�ــســرتات
لإدارة  بــه  والــرفــع  املنا�سب 

اجلمعية

للخطة  اجلمعية  عــام  اأمــني 
ــق  ــري ــف الإ�ــســرتاتــيــجــيــة وال

التنفيذي

ر�ــســائــل  عــرب الــربيــد 
اللكرتوين 

�ــســهــريــة- نــ�ــســف �ــســنــويــة، 
�سنوية 

ــــمــــاذج  ــــن طـــــبـــــقـــــًا ل
التنفيذ  ــــادرات  ومــــب

املعتمدة- واملوؤ�سرات 

ــي جدول وم�سروعات التنفيذ ــن ــزم ـــني اجلـــــــدول ال ـــب وي
لـــلـــمـــ�ـــســـروع الـــــرتابـــــط مــع 
جمــمــوعــة كــامــلــة مــن مهام 
عن  ف�سال  ومدتها  امل�سروع 

اأن�سطة العمل املتزامنة 

اأمني عام اجلمعية - اأع�ساء 
الفريق

ر�ــســائــل اللــكــرتونــيــة 
عــــــــــــرب الــــــــربيــــــــد 
اللكرتوين - مكاتبات

مع  وبــالــتــزامــن   - اأ�سبوعيا 
اجتماعات الفريق التنفيذي 

جـــــــــــــــدول تـــنـــفـــيـــذ 
امل�سروعات 

•خطر مراجعات  حتديد املخاطر اجلديدة 	

• تقييم 	 وحتديث  مراجعة 
املخاطر 

• مــراجــعــة وحتــديــث خطة 	
اإدارة املخاطر 

اأمني عام اجلمعية - اأع�ساء 
الفريق 

عــــــــــــرب الــــــــربيــــــــد 
اللكرتوين 

الأ�ــســبــوعــيــة بــالــتــزامــن مع 
اجتماع لأع�ساء الفريق 

جدول الأعمال 
وحم�سر الجتماع 

اجــــتــــمــــاعــــات املـــجـــمـــوعـــة 
ال�ست�سارية للم�سروع 

• الـــفـــريـــق ال�ــســتــ�ــســاري 	
على  الــتــحــديــث  لــلــمــ�ــســروع 
ومناق�سة  ــقــائــم  ال ــع  الــو�ــس
الق�سايا احلرجة. العمل من 

خالل الق�سايا

اأمني عام اجلمعية - اأع�ساء 
الفريق

 - – ر�سائل  مكاتبات 
ات�سالت

جدول الجتماع - �سهريا
املحا�سر

•اأخرى فريق 	 قبل  من  حتديدها 
امل�سروع

اأمني عام اجلمعية - اأع�ساء 
الفريق

 - – ر�سائل  مكاتبات 
ات�سالت

تو�سيح جدول الأعمالح�سب احلاجة



اجلدول الزمني للتنفيذ
مقدمة:

تلعب الأولويات دور مهم يف عملية التنفيذ، ومن ثم فاإن الت�سور التايل لتنفيذ مبادرات اخلطة ال�سرتاتيجية، يكن مناق�سته من قبل املجل�س التنفيذي للجمعية ورئا�سة 

اجلمعية ومن ثم اإعادة ترتيب الأولويات. وت�سمح اإدارة التغيري باإدخال تعديالت غري جوهرية على اجلدول التنفيذي للخطة ومن ثم ت�سمح مبرونة اأكرث وديناميكية اأكرث 

للخطة، وقد روعي األ تبداأ املبادرات كلها يف وقت واحد، وذلك حتى يتمكن فريق العمل من تنفيذ املبادرات ب�سكل فعال، وقد مت تق�سيم العام اإلى اأربعة اأق�سام )اإي 3 �سهور 

لكل ق�سم(، حتى يتمكن فريق تنفيذ اخلطة من الإعداد اجليد للمبادرات واآليات تنفيذها. 



اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

جدول رقم )7( اجلدول الزمني لتنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية

م
                                                                               املدة املقرتحة  

مبادرات اخلطة   
2018 م2017 م2016 م 2015 م2014 م2013 م

الهدف الإ�سرتاتيجي 
الأول:

تعزيز حماية حقوق الإن�سان 
املكفولة مبوجب الأنظمة 

الوطنية والتفاقيات الدولية

1-1: ا�ستحداث منظومة لل�سراكة املجتمعية. 

1-2: بناء ج�سور التوا�سل مع الأطراف املعنية. 
الإن�سان  حقوق  مفاهيم  اإدماج  باأهمية  الوعي  تعزيز   :3-1
والإدارات  واملعلمني  القرار،  �سناع  لدى  التعليمية  املناهج  يف 

الرتبوية، والراأي العام. 
1-4: ا�ستحداث مكتب خلدمة املجتمع. 

الهدف الإ�سرتاتيجي 
الثاين: 

توفري الدعم واحلماية  
للفئات الأكرث تعر�سا 
لالنتهاكات لتمكينهم 
من ممار�سة حقوقهم 

الأ�سا�سية

بحقوق  العالقة  ذات  الدولية  التفاقيات  واإنفاذ  اإقرار   :1-2
الإن�سان والن�سمام لالتفاقيات اجلديدة. 

حقوق  اتفاقيات  يف  امل�ستجدات  لر�سد  اآلية  ا�ستحداث   :2-2
الإن�سان على امل�ستوى الإقليمي والدويل. 

حلقوق  الدولية  املعايري  مع  الوطنية  الأنظمة  مواءمة   :3-2
الإن�سان ومبا ل يتعار�س وقواعد ال�سريعة الإ�سالمية. 

2-4: توفري امل�ساعدة النظامية والعون الق�سائي للفئات الأكرث 
تعر�سًا لالنتهاك.

الهدف الإ�سرتاتيجي 
الثالث: 

تعزيز ال�سراكة املجتمعية 
واملحافظة على التوازن  

القائم على احرتام حقوق 
الإن�سان وحمايتها

3-1: تفعيل ا�ستقاللية عمل اجلمعية وفقا للمعايري الدولية. 

تعر�سًا  الأكرث  الفئات  مع  الفعال  للتوا�سل  ج�سور  بناء   :2-3
لنتهاكات حقوق الإن�سان.

الدعم  ت�ستوجب  التي  للحالت  معايري  ا�ستحداث   :3-3
واحلماية.

الفئات  مع  الجتماعي  للتوا�سل  مواقع  ا�ستحداث   :4-3
امل�ستهدفة وتوفري الدعم واحلماية لها.



م
                                                                               املدة املقرتحة  

مبادرات اخلطة   
2018 م2017 م2016 م 2015 م2014 م2013 م

الهدف الإ�سرتاتيجي الرابع:

 بناء القدرات املوؤ�س�سية

4-1: تطوير الهيكل التنظيمي للجمعية. 
املجتمع  وموؤ�س�سات  للجمعية  التنفيذية  الكفاءة  رفع   :2-4

املدين. 
4-3: تطوير القدرات املوؤ�س�سية للعاملني يف اجلمعية. 

4-4: تطوير اأنظمة واآليات عمل اجلمعية. 
فنيًا  اجلمعية  يف  العاملني  وقدرات  مهارات  تطوير   :5-4

واإداريًا. 
4-6: تبادل اخلربات على امل�ستوى )الوطني، الإقليمي 

والدويل(. 

الهدف الإ�سرتاتيجي 
اخلام�س:

تعزيز الت�سامن والتكافل 
بني املواطنني وتو�سيع قاعدة 

امل�ساركة ال�سعبية يف �سنع 
القرار ومراقبة تنفيذه

باحلقوق  التمتع  حرية  من  حتد  التي  الأنظمة  تطوير   1-5
املدنية وال�سيا�سية ومعاجلتها

الت�سريعي  بدورها  للقيام  التنظيمية  ال�سلطة  دعم   :2-5
والرقابي وحماية احلريات العامة. 

امل�ساركة  مبفاهيم  القرار  و�سناع  املواطنني  توعية   :3-5
الأمن  – املحا�سبة-  امل�سئولية  )ال�سفافية-  الر�سيد  واحلكم 

ال�سامل(
5-4: ا�ستحداث موقع تفاعلي لتعزيز التوا�سل بني املواطنني. 

الهدف الإ�سرتاتيجي 
ال�ساد�س:

تعزيز العالقة بني التنمية 
وقدرة املواطنني على التمتع 

باحلقوق القت�سادية 
والجتماعية والثقافية وفقا 

للمعايري الدولية

العمل  يف  باحلق  املتعلقة  الوطنية  الأنظمة  دور  تعزيز   :1-6
مع  ال�سحة  يف  واحلق  التعليم  يف  واحلق  ال�سكن  يف  واحلق 

املعايري الدولية مما يعزز متتع اأفراد املجتمع بهذه احلقوق. 
باحلقوق  العالقة  ذات  الوطنية  الأنظمة  تطوير   .2-6

القت�سادية والجتماعية والثقافية.. 
اأو�ساع  لتح�سني  الالزمة  التدابري  اتخاذ  ت�سجيع   .3-6
القت�سادية  على احلقوق  املتمكنة من احل�سول  الفئات غري 

والجتماعية والثقافية.
6-4. التعاون البناء للق�ساء على م�سكلة البطالة. 
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م
                                                                               املدة املقرتحة  

مبادرات اخلطة   
2018 م2017 م2016 م 2015 م2014 م2013 م

الهدف الإ�سرتاتيجي ال�سابع:

تعزيز اللتزامات الوطنية 
لحرتام حقوق الإن�سان لدى 

كافة فئات املجتمع

7-1. تعزيز اإ�سدار تقارير دورية على درجة عالية من املهنية 
حقوق  اأو�ساع  ومعاجلة  ر�سد  يف  دورها  وتعزيز  وامل�سداقية 

الإن�سان يف اململكة.
تعك�س  التي  الإلكرتونية  للتقارير  منظومة  ا�ستحداث   .2-7

ا�ستقالل اجلمعية وكفاءتها التنفيذية. 
7-3. توفري املعلومات والبيانات لالإدارات احلكومية  املخت�سة 

باإعداد التقارير الدولية.
ذات  العامة  الق�سايا  من  اجلمعية  مواقف  حتديد   .4-7

امل�سا�س بحقوق الإن�سان. 
الهدف الإ�سرتاتيجي الثامن:

تنمية املوارد الذاتية

احلكومية  واملوؤ�س�سات  للجمعيات  ال�ست�سارات  تقدمي   :1-8
وغري احلكومية. 

8-2: تطوير برامج – مدفوعة التكاليف-  للتدريب للعاملني 
يف املوؤ�س�سات  الراغبة يف رفع الوعي احلقوقي بها.

ISO 8-3: تطبيق نظام اإدارة اجلودة
8-4: تطوير اآليات لزيادة املوارد املالية الذاتية للجمعية. 




