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املادة الأوىل
تاأ�ضي�س اجلمعية

الوطنية  )اجلمعية  تسمى  اإلنسان  بحقوق  تعني  وطنية  جمعية  تُنشأ 
حلقوق اإلنسان( تتمتع بالشخصية اإلعتبارية املستقلة التي تخولها حق 
التملك والتصرف، يكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض ويجوز لها أن 

تنشئ فروعاً لها داخل اململكة العربية السعودية.
املادة الثانية

اأهداف اجلمعية

الذي  للحكم  األساسي  للنظام  وفقاً  اإلنسان  حقوق  حماية  على  العمل 
مصدره الكتاب والسنة ووفقاً لألنظمة املرعية، وما ورد يف االلتزامات 
املنصوص عليها يف اإلعالنات واملواثيق واالتفاقيات والصكوك االقليمية 

والدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان.
يخدم  مبا  وذلك  املجال  هذا  يف  العاملة  الدولية  املنظمات  مع  التعاون 

حقوق اإلنسان.
الوقوف ضد الظلم، والتعسف، والعنف، والتعذيب، وعدم التسامح.

املادة الثالثة
اخت�ضا�ضات اجلمعية

للحكم، ويف األنظمة . 1 النظام األساسي  تنفيذ ما ورد يف  التأكد من 
املعمول بها يف اململكة ذات العالقة بحقوق اإلنسان.

اإلنسان، . 2 حقوق  قضايا  جتاه  اململكة  التزامات  تنفيذ  من  التأكد 
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وفق ما ورد يف االلتزامات املنصوص عليها يف اإلعالنات واملواثيق 
واالتفاقيات والصكوك اإلقليمية والدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان.

تلقي الشكاوى ومتابعتها مع اجلهات املختصة، والتحقق من دعاوى . 3
املخالفات والتجاوزات املتعلقة بحقوق اإلنسان.

احلكومية . 4 والهيئات  لألجهزة  والتوصيات  واملقترحات  اآلراء  تقدمي 
واألهلية يف مجال حقوق اإلنسان.

عام، . 5 بشكل  الدولية  الهيئات  اإلنسان يف  مع قضايا حقوق  التعامل 
واملنظمات الدولية غير احلكومية بشكل خاص.

دراسة املواثيق والصكوك الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان الدولية . 6
وتطبيقاتها.

إقامة املؤمترات والندوات واحللقات احمللية واإلقليمية والدولية . 7
املتعلقة بحقوق اإلنسان وفقاً لإلجراءات املتبعة يف هذا الشأن.

مجال حقوق . 8 العاملة يف  والدولية  اإلقليمية  املنظمات  مع  التواصل 
اإلنسان لتعزيز وحماية هذه احلقوق.

نشر إصدارات متخصصة تعنى بحقوق اإلنسان.. 9

املادة الرابعة
اأجهزة اجلمعية

اجلمعية العمومية.. 1
املجلس التنفيذي.. 2
رئاسة اجلمعية.. 3
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املادة اخلام�سة
اجلمعية العمومية

تتكون اجلمعية العمومية من جميع األعضاء املؤسسني, ومن األعضاء 
التنفيذي  املجلس  توصية  على  بناًء  انضمامهم الحقاً  قبول  يتم  الذين 
وموافقة اجلمعية العمومية وفق أحكام الئحة العضوية على أن تتضمن 
وكيفية  اجلمعية،  أعضاء  ومسؤوليات  لواجبات  الالئحة حتديداً  هذه 

مساءلة العضو يف حال ارتكابه مخالفة ألي من واجباته. 

املادة ال�ساد�سة
اخت�سا�سات اجلمعية العمومية

تتولى اجلمعية العمومية االختصاصات واملهام اآلتية:
1. اعتماد نظام اجلمعية ولوائحه، وأي تعديالت جترى على أي منها. 

2. انتخاب أعضاء املجلس التنفيذي.
3. انتخاب رئيس اجلمعية ونائبيه ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد ملرتني. 
التقرير السنوي ألنشطة اجلمعية، والتقرير الدوري ألحوال  4. اعتماد 

حقوق اإلنسان.
5. تعيني مراقب للحسابات وحتديد مكافأته.

6. اعتماد تقرير مراقب احلسابات.
7. اعتماد امليزانية السنوية.

8. املوافقة على اضافة أعضاء جدد إلى اجلمعية العمومية وفقا الحكام 
الئحة العضوية. 

9. حل اجلمعية.
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املادة ال�سابعة
اجتماعات اجلمعية العمومية

1. تعقد اجلمعية العمومية اجتماعاتها مرة كل عام بدعوة من رئيسها، 
على أن يرافق الدعوة جدول أعمال االجتماع.

األعضاء،  أغلبية  بحضور  العمومية صحيحاً  اجتماع اجلمعية  يكون   .2
وعند عدم توفر نصاب احلضور، يدعى الجتماع ثان يف مدة أقصاها 
شهر، ويعتبر االجتماع الثاني صحيحاً بحضور ثلث األعضاء على أن 

يكون من بينهم الرئيس.
االقتضاء  عند  استثنائية  اجتماعات  عقد  العمومية  للجمعية  يجوز   .3
أعضاء  ثلث  طلب  على  بناء  أو  التنفيذي  املجلس  من  بدعوة  وذل��ك 

اجلمعية العمومية.
4.  ال يجوز ألي من أعضاء اجلمعية العمومية تفويض عضو آخر بحضور 

اجتماعات اجلمعية.
5.  تصدر قرارات اجلمعية العمومية بأغلبية أصوات احلاضرين، ويف 

حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً.

املادة الثامنة
املجل�س التنفيذي

يتكون املجلس التنفيذي من تسعة أعضاء بينهم الرئيس ونائبيه.. 1

تكون مدة العضوية يف املجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة.. 2

ألي . 3 التنفيذي  املجلس  أعضاء  من  عضو  أي  مكان  شغور  حالة  يف 
سبب؛ تنتخب اجلمعية العمومية عضواً آخر يحل محله إلكمال مدة 

العضوية املتبقية.
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املادة التا�سعة
اخت�سا�سات املجل�س التنفيذي

األهداف  يحقق  مبا  اجلمعية  أعمال  إدارة  التنفيذي  املجلس  يتولى 
التي أنشئت من أجلها احملددة يف هذا النظام، وله على وجه اخلصوص 

ما يأتي:
1. اقتراح تعديل نظام اجلمعية والئحته التنفيذية.

2. اعتماد اللوائح والضوابط اخلاصة بأنشطة اجلمعية.
مراقب  تقرير  ضوء  على  اخلتامية  احلسابات  على  املوافقة  اقتراح   .3

احلسابات.
4. دراسة امليزانية السنوية، وحساب اإليرادات واملصروفات، وأي قوائم 

أخرى تخص الوضع املالي للجمعية والتوصية بأعتمادها.
باخلبراء  االستعانة  على  واملوافقة  واملؤقتة،  الدائمة  اللجان  تشكيل   .5

واملستشارين، وله تفويض رئيس اجلمعية يف ذلك. 
6. التوصية باعتماد التقرير السنوي ألنشطة اجلمعية.

قبل   - اإلنسان  حقوق  ألح��وال  ال��دوري  التقرير  باعتماد  التوصية   .7
نشره- وفق الضوابط التي يضعها يف هذا الشأن، على أن يراعى يف 

الضوابط ما يلي:
ا-  أن يتولى إعداد التقرير جلنة تشكل من عدد ال يقل 
عن ثالثة أعضاء من بني أعضاء اجلمعية العمومية.
وهدفه  وموضوعي  ودقيق  واضح  التقرير  يكون  أن  ب- 

اإلصالح والتطوير.
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ج-ان تكون حمتويات التقرير مت�صلة بالأمور التي تدخل يف اخت�صا�ص 
اجلمعية.

د- دقة املعلومات التي يراد ت�صمينها يف التقرير من خالل اخذ مرئيات 
ان  باخت�صا�صاتها على  تتعلق  التي  امللحوظات  املعنية حيال  اجلهات 
ينتظر ردها على ما يتم ال�صتف�صار ب�صانه ملدة ل تقل عن ثالثني يوما.
هـ- ان يت�صمن التقرير تو�صيات حمددة ووا�صحة ملعاجلة ما يت�صمنه 

من ملحوظات.
أن تصدر تصريحات  بإسم اجلمعية، على  الرسمي  املتحدث  تعيني   -8
اجلمعية وبياناتها املتعلقة بالشأن العام لوسائل اإلعالم من قبل رئيسها 
أو املتحدث الرسمي باسمها أو املجلس التنفيذي وفق االختصاصات 
والصالحيات لكل منهم واملقررة يف ضوابط التواصل مع اإلعالم التي 

يقرها املجلس التنفيذي يف هذا الشأن.
9- اعتماد ضوابط التواصل مع اإلعالم.

10- التوصية بإضافة أعضاء جدد إلى اجلمعية العمومية وفقاً ألحكام 
إلى  جدد  أعضاء  انضمام  على  املوافقة  له  ويجوز  العضوية،  الئحة 

اجلمعية دون أن يكون لهم حق التصويت يف اجلمعية العمومية. 
دراسة  وكذلك  واملنقولة،  الثابتة  األصول  بيع وشراء  على  املوافقة   -11

استثمارات اجلمعية والبت فيما يحال إليه بشأنها.
12- املوافقة على قبول التبرعات والهبات والوصايا واألوقاف واملنح وأي 
موارد أخرى ال تتعارض مع أهداف اجلمعية ومبا يتفق مع األنظمة 

والتعليمات املعمول بها يف اململكة.  
13- أي مهام أخرى تعهد بها إليه اجلمعية العمومية.
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املادة العا�سرة
اجتماعات املجل�س التنفيذي

عقد  وله  احلاجة،  دعت  كلما  أو  شهر،  كل  اجتماعاً  املجلس  يعقد   -1
اجتماعات استثنائية حسب االقتضاء بدعوة من رئيسه أو بناء على 

طلب من ثلث أعضائه.
أعضائه،  أغلبية  بحضور  صحيحاً  التنفيذي  املجلس  اجتماع  يكون   -2
بأغلبية  القرارات  وتصدر  آخر،  لعضو  تفويض عضو  فيه  يجوز  وال 
أصوات احلاضرين، ويف حال التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً.

املادة احلادية ع�سرة
اخت�سا�سات رئي�س اجلمعية

1- إدارة شؤون اجلمعية.
2- رئاسة اجتماعات اجلمعية العمومية واملجلس التنفيذي.

3- متثيل اجلمعية أمام املنظمات الدولية والهيئات واجلهات األخرى.
4- متثيل اجلمعية أمام اجلهات القضائية، وله حق توكيل الغير يف ذلك.
5- إبرام العقود والتصرفات باسم اجلمعية وحلسابها والتوقيع على ما 

يصدر منها من قرارات وعقود واتفاقيات.
6- متابعة تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية واملجلس التنفيذي.

7- ولرئيس اجلمعية تفويض بعض تلك االختصاصات إلى من يراه من 
أعضاء اجلمعية أو العاملني فيها.



النظام األساس للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 18

املادة الثانية ع�سرة
نائبا الرئي�س

يكون لرئيس اجلمعية نائبان ينتخبان من قبل اجلمعية العمومية بناء . 1
على اقتراح الرئيس، أحدهما نائباً للرئيس لشؤون األسرة.

ويقوم . 2 من صالحيات،  الرئيس  إليه  يسنده  الرئيس مبا  نائب  يقوم 
مبهام الرئيس يف حال غيابه.

يقوم نائب الرئيس لشؤون األسرة مبا يسند إليه من صالحيات ذات . 3
عالقة بشؤون األسرة.

املادة الثالثة ع�سرة
جلان اجلمعية

يتعلق . 1 ما  ومتابعة  ومراقبة  برصد  وتختص  واملتابعة،  الرصد  جلنة 
بتحقيق أهداف اجلمعية، وتلقي البالغات والشكاوي، والتحقق من 

دعاوي املخالفات والتجاوزات لألنظمة.
جلنة الدراسات واإلستشارات، وتختص بالقيام بالدراسات، وتقدمي . 2

مجاالت  واإلج��راءات يف  واألنظمة  بالصكوك  املتعلقة  اإلستشارات 
حقوق اإلنسان.

جلنة الثقافة والنشر، وتختص بالتوعية، وإقامة الندوات واملؤمترات، . 3
ونشر املعلومات املتعلقة بحقوق اإلنسان.

جلنة األسرة، وتختص مبا يتعلق بشؤون األسرة.. 4
استثمارات  على  باإلشراف  تختص  واالستثمار،  املالية  الشؤون  جلنة   .5
وامليزانية  اخلتامية  احلسابات  ودراس���ة  والعينية،  النقدية  اجلمعية 
السنوية، وحسابات اإليرادات واملصروفات، وأي مهام ألخرى يسندها 
إليها املجلس التنفيذي أو رئاسة اجلمعية تتعلق بالوضع املالي للجمعية.  
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وللمجلس التنفيذي أن يحول هذه اللجان إلى إدارات أو وحدات أو 
أقسام أو مراكز حسب ما يقتضيه العمل يف اجلمعية .

املادة الرابعة ع�سرة
موارد اجلمعية

ريع املطبوعات، والنشرات، وإيراد الندوات واملعارض.. 1

عائدات استثمار ممتلكات اجلمعية الثابتة واملنقولة.. 2

التبرعات والهبات، والوصايا، واألوقاف، واملنح، وأي موارد أخرى ال . 3
تتعارض مع أهداف اجلمعية.
4.  رسوم العضوية، إن ُوجدت. 

5.  اإلعانة املقدمة من الدولة، إن ُوجدت.

املادة اخلام�سة ع�سرة
امليزانية

تبدأ السنة املالية للجمعية يف اليوم احلادي عشر من برج اجلدي من كل 
عام، وتنتهي يف العاشر منه.

املادة ال�ساد�سة ع�سرة
حل اجلمعية

احلل  ق��رار  يف  يحدد  األس��ب��اب،  من  سبب  ألي  اجلمعية  حل  حالة  يف 
اإلجراءات الالزمة لتصفية موجودات اجلمعية واجلهة األهلية التي تؤول 

إليها تلك املوجودات.
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املادة ال�سابعة ع�سرة
�سجالت اجلمعية

تعد اجلمعية السجالت وامللفات التالية:
وعناوينهم، . 1 اجلمعية،  أعضاء  أسماء  فيه  وت��دون  األعضاء،  سجل 

ومهنهم، وتاريخ انتسابهم وغير ذلك مما يخص األعضاء.
سجل القرارات، وتدون فيه قرارات اجلمعية.. 2
سجل احلسابات، وتدون فيه إيرادات ومصروفات اجلمعية.. 3
سجل املمتلكات، وتدون فيه أموال اجلمعية وممتلكاتها املنقولة وغير املنقولة.. 4
سجل املراسالت، وتدون فيه األرقام والتواريخ، واملواضيع واجلهات . 5

الصادرة منها املراسالت والواردة إليها.
وللجمعية أن تفتح أي سجالت أو ملفات تراها مناسبة.

املادة الثامنة ع�سرة
فقدان الع�ضوية

تنتهي العضوية يف اجلمعية العمومية يف أي من احلاالت اآلتية:. 1
ا- صدور قرار اجلمعية العمومية بإنهاء العضوية.

اجلمعية  وقررت  كتابة،  استقالته  العضو  قدم  إذا  ب- 
العمومية قبولها.

ج  - وفاة العضو.
يف حالة شغور مكان أي عضو ألي سبب، يرشح املجلس التنفيذي من . 2
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يحل محله، ويعرض الترشيح على اجلمعية العمومية التخاذ ما تراه 
وفقاً ألحكام املادة )اخلامسة( من هذا النظام.

املادة التا�سعة ع�سرة
اأحكام عامة

سرية  على  باحملافظة  فيها  والعاملون  وأعضاؤها  اجلمعية  تلتزم 
البالغات، والطلبات، والتظلمات، وحفظ املعلومات، وامللفات واملراسالت 
ويطبق يف شأن مخالفة هذه االلتزامات ما تتضمنه اللوائح ذات العالقة.

املادة الع�سرون
يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ اعتماده.








