
المقومات في سطور

الرسالة
الــــعــنــاية بــحــقــوق ا�نـــســـان وتـــأصـــيـلـــهــا من مــــــنـــظـــور الـــشـــريــعة ا�ســالمــيـة.

الرؤية
السعي بكــافــة الوسـائل الـمـتـاحة لحماية حقوق ا�نسان ضد أي انتهاك من خالل التوعـية

والــــتـــواصـــل ا�يــجــابي وا�سـالـيب الــحـكـيمـة بالـتنســـيـــق مع الـــجـــهات الــمــــعــنــــيـة.



انجازات                     با�رقام خالل 10 أعوام
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 خطبة الوداع للنيب   
 حممد 

 

 وثيقة تارخيية حلقوق اإلنسانأول 

 

يضنلل له، ومنن من يهد هللا فال مضل . باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناإليه، ونعوذ ونتوب ونستغفره، الحمد هلل نحمده ونستعينه 

علنن  بتقننوهللا هللا، وأحنن  ع أوصنني ع عبنناد هللا . أن محمنندا عبننده ورسننولهلننه، وأشننهد أن ال الننه إال هللا وحننده ال شننري  وأشننهد . لننهفننال دنناد  

 .دذاال أدر  لعلي ال ألقا ع بعد عامي دذا في موقفي ل ع، فإني مني أبّين الناس، اسمعوا بعد، أيها أما . خيربالذ  دو طاعته، وأستفتح 

 حرمة دماء الناس وأموالهم 
إن دمااءمم وأمااوالمم حارام م اايمم إلاا  , أيهاا الناااس

أن ت قوا ربمام محرماة ياوممم  ايا هاك  اهرمم  ايا 
 .أال  ل ب ّغت؟ ال هم ها هد, هك ب دمم  يا

 حق أداء األمانة
 .همن مانت منده أمانة ه يؤد ا إل  من ائتمنه م يها

 ترك مظا ر الجا  ية
وان أّول ربا أبدأ باه رباا , إن ربا الجا  ية موضوع

مّمااك الاباااس باان مبااد المّ  اا  وإن دماااء الجا  يااة 

وأول دم أبدأ به دم مامر بان ربيااة بان , موضومة

ادانة  ّّ الحارث وإن مآثر الجا  ية موضومة غيار ال

قاية ّّ و ابه الاماد ماا قتال بالا اا , والامد قاود, وال

همان ااد  ههاو مان أ ال . وهياه مائاة بايار, والحجر
 .الجا  ية

 التحيير من ال ي ان 
إن ال ي ان قد يئس أن يابد هاك أرضامم , أيها الناس

ولمّنه قاد رضاك أن ي ااع هيماا ّاو  يلاك مماا ,  يه
 .تحّقرون من أممالمم

 النّكء ايادة هك المفر 
يضال باه الايين , إن النّكء ايادة هاك المفار, أيها الناس

ويحّرموناه ماماا ليوا ئاوا ماّدة ماا , يح ّونه ماما, مفروا

وان الامااان قااد اّااتدار مهيئااة يااوم   ااق ه , حااّرم ه

ثاا ث متواليااات : منهااا أرباااة حاارم, الّااموات واألر 

يو القادة ويو الحجة ومحاّرم ورجا  الاي  : وواحد هرد
 .أال  ل ب ّغت؟ ال هم ها هد ,  و ابانبين جماد  

 المرأةحقوق 
م ايهّن حاق أال حقاا  ولمام إن لنّائمم م يمم : أيها الناس

يد  ن أحدا تمر ونه بيتمم إال غيرمم وال يو ئن هر مم 

ه قاد أين لمام ها ان هاان يأتين بفاح اة  هاان بإينمم وال 

هااك المضاااجض وتضااربو ن تاضاا و ن وتهجاارو ن أن 

راقهان وأ اانمم ها ايمم انتهاين مبرح  هاإن ضربا غير 

مااوان وال وإنمااا النّاااء مناادمم . ومّااوتهن بااالمارو 

ه واّااتح  تم بأمانااة  اايئا أ اايتمو ن يم مااّن ألنفّااهن 

بهان النّاء واّتو اوا ه هك ه هاتقوا هروجهن بم مة 
 .ال هم ها هدب ّغت ؟  ل  يرا  أال 

 حرمة اّتباحة أموال الناس 
وال يحال المارم ماال , إنماا المؤمناون إ اوة, أيها الناس

 .أ يه إال من  ي  نفس منه أال  ل ب ّغت ؟ ال هم ا هد

 الناس ّواّية
م مام , إن ربمام واحاد, أّيها الناس

أمرممم مناد , آلدم وآدم من ترا 

ليس لاربك هضل م   . ه أتقامم

أال  اااااال . مجمااااااك إال بااااااالتقو 

ه يب ّا  ال اا د . ب ّغت؟ ال هم ها هد
 .منمم الغائ 

 حق تقّيم الميراث
إن ه قااد قّاام لماال , أيهااا الناااس

وال , وارث ن اايبه ماان الميااراث

وال تجاوا , تجوا لاوارث و اّية

والولد , و ّية هك أمثر من الث ث

مااان . ل فااارال ول ااااا ر الحجاااا

اّدم  إل  غير أبيه أو تولّ  غير 

مواليه  ها ياه لاناة ه والم ئماة 

ال يقبااال مناااه , والنااااس أجمااااين

والّ م م ايمم .  ر  وال مدل
 .ورحمة ه 



(اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان وآلٌات الحماٌة ) على مسرح جمعٌة المحامٌن بعنوان  2017إقامة ندوة حقوقٌة بنهاٌة عام 



ٌوسف الصقر ونائب . د.أمشاركة رئٌس الجمعٌة 

فً اجتماعات لجان مجلس  الضاعنفهد . دالرئٌس 

حقوق اإلنسان باألمم المتحدة لمناقشة تقرٌر دولة 

بشأن القضاء على  سٌداوللجنة  93الكوٌت بالدورة 

التمٌٌز العنصري



الذي أقٌم بأرض المعارض الدولٌة احتفاًء بأعٌاد الكوٌت الوطنٌة 56مشاركة الجمعٌة بمعرض االستقالل 



مجموعة مواطنات تم إٌقاف مساعداتهن االجتماعٌة بهاقامت  االمةحضور الجمعٌة بصفة مراقب بوقفة مطالبات أمام مجلس 



ٌوسف الصقر لبعض مدن الصٌن ذات الحكم الذاتً لالطالع على أحوال الجالٌات المسلمة . د.أزٌارة رئٌس الجمعٌة 



ٌوسف الصقر لبعض مدن الصٌن ذات الحكم الذاتً لالطالع على أحوال الجالٌات المسلمة . د.أزٌارة رئٌس الجمعٌة 



زٌارة وفد الجمعٌة للسجن المركزي بهدف لقاء السجناء والمحكومٌن واالستماع لمطالبهم والوقوف على الخدمات داخل السجن



سٌداوبندوة موقف المنظمات من اتفاقٌة  الحساويوائل . ٌوسف الصقر ود. د.أمشاركة رئٌس الجمعٌة 
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جمعٌة المقومات اصداراتمجموعة من 



أحمد عباس الرشٌدي مع منظمات المجتمع المدنً بجلسة مناقشة تقرٌر دولة / مشاركة الجمعٌة ممثلة بأمٌن الصندوق السٌد 

الذي انعقد بالقاهرة (  االنسانلجنة المٌثاق العربً لحقوق )العربٌة  االنسانللجنة حقوق  12الكوٌت أمام الدورة 



( 2016حقوق اإلنسان فً الكوٌت ) إقامة ندوة حقوقٌة بعنوان 



إقامة ندوة حقوقٌة بعنوان 
(الفرص والتحدٌات –الدٌوان الوطنً لحقوق اإلنسان ) 



االنسانٌةلقاء رئٌس الجمعٌة بتلفزٌون الكوٌت للحدٌث حول انجازات صاحب السمو أمٌر البالد وقائد 



المتحدة بشئون اإلعاقة لمقر الجمعٌة االممخبٌر  زبرلكاستقبال رئٌس الجمعٌة للسٌد ماٌكل 



لموظفً دور الرعاٌة االجتماعٌة بالشئون( وآلٌات الحماٌة  االنسانحقوق  مبادىء) إقامة دورة 



االنسانًحضور الملتقى الدولً الرابع للعمل ٌوسف الصقر ب.د.أمشاركة رئٌس الجمعٌة 



ومقرها لبنان حٌث تم التباحث بسبل التعاون المشترك االعاقةاستضافت الجمعٌة وفد جمعٌة األمل للرعاٌة االجتماعٌة لذوي 



الوالدٌن بالشئون والتقى مدٌر  ومجهولًٌوسف الصقر دور رعاٌة األٌتام .د.أزار رئٌس الجمعٌة 

ٌحٌى الدخٌل وتم تسلٌمه مذكرة مطالبات مقدمة من بعض أبناء الدار. أإدارة الدور 



مشاركة وفد من الجمعٌة بزٌارة للسجن المركزي 

التابعة له بدعوة كرٌمة من  االصالحٌةوالمؤسسات 

وزارة الداخلٌة ووزارة الشئون االجتماعٌة والعمل



 

2010ػبو  اإلَسبٌ حقىق جمهس يف انكىٌج حقشٌش يُبقشت اجخًبػبث حلضىس جبٍُف ادلقىيبث وفذ 



قطش دونتةانذوحت  يف اإلَسبٌ حقىق ػهى انرتبٍت وسشت يف ادلشبسكت



اجلضٌشة قُبة بخُظٍى انصحبفت حلشٌت انخضبيٍُت ببنىقفت ادلقىيبث يشبسكت



ادلُضنٍت انؼًبنت حقىق دلُبقشت انذونٍت انؼًم يُظًت وفذ نقبء



انصبٍح بشاك هُذ األسخبرة وانؼًم االجخًبػٍت انشئىٌ وصٌشة يؼبيلنقبء



ووحش ساٌخس هٍىيٍانذونٍت  َظًتواسخضبفت وفذ يٍ امل نقبء



 نذونت انكىٌج اإلَسبٌمبجهس حقىق  انشبيم انذوسي االسخؼشاض بشأٌ نهخببحث انكىٌخٍت اخلبسجٍت يغ يسئىيل نقبء



   يف انكىٌج إلَسبٌاحقىق  حىل قضبٌبانقُىاث انفضبئٍت نهحذٌث ةحهفضٌىٍَت واسخضبفبث نقبءاث 



 انشبيم  حىل االسخؼشاض انذوسيببنخؼبوٌ يغ كهٍت األيٍ انىطًُ  نهقٍبداث انىسطى ببنذاخهٍت نهًقىيبثحهقت َقبشٍت 



 

  انُضالء وادلىقىفني نهؼًم ػهى حتسني حبنت حقىق اإلبؼبدوسجٍ  اإلصالحٍتيؤسسبث صٌبساث حفقذٌت نم



 

 سكض إميٍذسج األيشٌكًنهطهبت مب اإلَسبٌحقىق  يببدئَذوة حثقٍفٍت حىػىٌت يف  إقبيت



 

 ػهٍهب انكىٌجوقؼج  انخً انذونٍتادلخخصصت ببالحفبقٍبث جلبٌ الخرباء يُبقشت الجخًبػبث جبٍُف حضىس ادلقىيبث 



 

 (حقىق االَسبٌ يف انكىٌج بني انىاقغ وادلأيىل ) احلقىقٍت اجلًبهريٌت نُذوة ادلقىيبث لإقبيت 



 

 ( اإلَسبٌببسٌس وانسؼً حنى حأسٍس ادلؤسسبث انىطٍُت ادلسخقهت حلقىق  يببدئ) ووسشت ػًم حُفٍز دوسة 



 

 يف انكىٌج مبؼبجلت أوضبع انبذوٌ ادلؼًُاحلكىيً اجلهبص ادلشكضي سئٍس نقبء 



 

 مبًهكت انبحشٌٍ اإلَسبٌحضىس ادلقىيبث دلؤمتش احملكًت انؼشبٍت حلقىق 



  

 

 جنيف - حضور مناقشات تقارير الكويت باألمم املتحدة 



 

 

لقاء تلفزيوني على هامش الفعاليات والندوات احلقوقية التي تعقدها 



  

 

 سفرية النرويج بدول جملس التعاون اخلليجي للتباحث بشأن قضية البدونلقاء 



 

 سفري أمريكا بالكويت وتسليمه تقرير اجلمعية عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوريالقاء 



 

 حقوقية ألعضاء وموظفي اجلمعية عن مبادئ حقوق اإلنسان والصفة االستشاريةة عقد دورة تدريبي



 

 عقد لقاءات للتعريف باجلمعية يف عدد من مناطق الكويت



 

 2012تركيا ، يوليو  –املشاركة يف مؤمتر نصرة املظلومني يف بورما 



 

 ديسمرب من كل عام –عقد ندوة حقوقية سنوية 



 

 ) 2009أبريل  –أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه ( بعنوان  تدشني محلة توعوية باملدارس



 

 2012مارس وأبريل  – املرأة ضد العنف ملناهضة توعوية محلة إطالق



 

 اإلسالمية الشريعة أحكام تطبيق استكمال على للعمل العليا اللجنة مع التواصل



 

الدولية املنظمات مع التواصل  



 

قطر يف اإلنسان حقوق منظمات إحدى تكرم اجلمعية  



 

 كلمات نعتز بها



 

  اإلنسان حلقوق املستقلة الوطنية واملؤسسة الشامل الدوري عن االستعراض الداخلية بوزارة الوسطى للقيادات نقاشية حلقة عقد



 

  اإلنسان حلقوق الوطنية املستقلة واملؤسسة الشامل الدوري عن االستعراض الداخلية بوزارة الوسطى للقيادات نقاشية حلقة عقد



 

اإلنسان حقوق انتهاكات وتوثيق رصدآليات  عن بتونس تدريبة بدورة املشاركة  



 

والتسويف الطموح بني املنزلية العمالة قانون ندوة يف املشاركة  



 

21 القرن جرمية -  غزة يف اإلنسان حقوق انتهاكاتعقد ندوة حقوقية بعنوان   



 

 

بورما يف اإلنسان قوقح انتهاكات قضايا يف جهودها على اجلمعية تكريم  



 

انبحرٍه ب اإلوسانادلشاركت بادلؤمتر انذويل حول احملكمت انعربَت حلموق 
اإلوسانحلموق  انبحرٍىَت بخىظَم ادلؤسست انوطىَت



 

 مشاركت وفذ ادلموماث جبىَف دلىالشت جلىت اخلرباء نخمرٍر انكوٍج 

بشان احفالَت حموق انطفم



 

السخعراض انذورً انشامم ا فعانَاث إلحذى حضور  ادلموماث جبىَف



 

 مشاركت وفذ ادلموماث جبىَف دلىالشت جلىت اخلرباء نخمرٍر انكوٍج 

بشان احفالَت حموق انطفم



 

ادلشاركت بانولفت انخضامىَت مع ادلعخمهني انكوٍخني بغواوخاوامو



  

 

اإلوسانانَاث رصذ وحوثَك حموق ادلشاركت بذورة عىبخاوً يف حووس اخلاصت ب
نذكخور عبذاهلل انكَالوٌ ادلخخصص مبجال حموق االوسان اسخضافت اجلمعَت ل

باألردن



 

عهي هامش انغبمت انرمضاوَتمعَت اجلنماء واسخضافت ثهت مه أعضاء وأصذلاء 



 

األمزيكيت  مه احذِ اجلبمعبث مٍخمني بمضبيب حمُق اإلوضبن اصخضبفت طهبت



 

 

 

فزيك انزصذ ادليذاوي نهممُمبث حبضزا يف اعخصبمبث انبذَن   



 

 مشبركت ادلمُمبث يف مؤمتز وصزة ادلظهُمني يف بُرمب انذي اوعمذ برتكيب   

 



 

كُيج   انُفذ انكُيخي احلكُمي انزمسي مع َفذ ادلمُمبث جبىيف اثىبء االصخعزاض انذَري انشبمم نم  

 



 

 اصخضبفت ادلمُمبث نُفذ مه انضفبرة االمزيكيت



 

 اصخضبفت ادلمُمبث نُفذ مه مىظمت ٌيُمه رايخش ََحش



 

بزوبمج انزائز انذَيل ببنُاليبث ادلخحذة االمزيكيت انذي وظمخً اخلبرجيت االمزيكيتمشبركت رئيش اجلمعيت ة  



 

 ادلشبركت ببدلؤمتز انذَيل ببحملكمت انعزبيت حلمُق اإلوضبن مبمهكت انبحزيه 



 

 اصخضبفت َفذ مه ادلؤصضبث االصالحيت احلكُميت 



 

حمُق ادلذافعني عه حمُق االوضبنمحبيت َحعزيز دَرة وظمخٍب ادلمُمبث بعىُان   



 

الوضبنادلشبركت بذَرة انيبث انزصذ َانخُثيك انخي وظمخٍب اجلمعيت انكُيخيت حلمُق ا  



 

حممذ جرب انشزيف نخىفيذ دَرة انخخطيط االصرتاحيجي. حكزيم د  



 

مبىخذِ ادلضخمبم انثبمه يف ببريش بفزوضب ادلشبركت 



 

وذَة االحخمبن انطبئفي انخي وظمخٍب ادلمُمبث مع مجعيت احملبمني انكُيخيت 



 

( حنُ رؤيت جذيذة نألمه اإلوضبوي ) ادلشبركت مبىخذِ االَل يف لطز حتج عىُان 



 



 



 



 

صهضهت مه احملبضزاث انخي وظمخٍب ادلمُمبث ببدلذارس خالل محهت اعطُا األجري أجزي لبم أن جيف عزلً



 

حٍم انكزميت حلمهت انعىف األصزيحكزيم ادلمُمبث دلضئُيل جزيذة انُطه انغزاء نزعبي



 

  للجمعية  بالكويت لشؤون الالجئني لألمم املتحدة املفوضية الساميةتكريم 



 

  يف نصرة قضيتهمعلى جهودها بوزارة األوقاف للجمعية  املوظفني على بند التكليفتكريم جمموعة من 



 

  )أجل إعالم مستقل ومتعدد من  –حرية اإلعالم يف دول اخلليج العربي ( عقد ندوة إقليمية بعنوان 



 

  نيف على هامش مناقشات تقارير دولة الكويت يف األمم املتحدةدورات تدريبية حقوقية جبحضور 



 

  زيارة تفقدية لسجن اإلبعاد



 

  للمؤسسات اإلصالحيةزيارة تفقدية 



 

  لسجن اإلبعادتفقدية ال زياراتإحدى ال



 

  اإلنسان حلقوق العربي اليوم عن ندوة عقد



 

للتباحث حول قضيتهم البدون أحد اللقاءات مع  



 

ملناهضة العنف ضد املرأة) تكسبها .. قدرها .. افهمها ( إطالق احلملة التوعوية   



 

وقضايا أخرى وانتاناموقضية املعتقلني الكويتيني بغ لتباحث حولل اإلنسان حقوق مبجلس أمريكا سفرية لقاء  



 

حظر النقاب يف فرنسا قضية  حول وتسليمها دراسة حقوقية دولية بالكويت فرنسا سفرية لقاء  



 

املختصة اجلهات مع القضية حل على العمل أجل من البدون مع أحد اللقاءات املوسعة  



 

للجمعية السنوية الرمضانية الغبقة هامش على بالكويت األجنبية السفارات ممثليأحد  مع لقاء  



 

  اهللا رمحه العفاسي مدحم.د األسبق الشئون وزير وتكريم  لقاء



 

  2009أبريل ) أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه ( إحدى حماضرات املدارس أثناء احلملة احلقوقية 



 

قطر يف ةقوقياحل اتؤمترأحد املب مشاركة  



 

الكويت يف الطفل حقوق حول جنيف يف الطفل حقوق جلنة خرباء مناقشة  



 

الكويت -  الثامن املستقبل منتدىاملشاركة بفعاليات   



 

الطائفي االحتقان ملتقى عن عقد   



  

 

 الصباح حممد. د تكريم



 

 

غوانتاناموب  الكويتينيعتقلنيامل مع ةتضامنيال بأحد الفعاليات مشاركة  
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منظمة غير حكومية تثمن موقف الكويت المدافع عن الشريعة االسالمية
امام االمم المتحدة

 
 

التاريخ : 21/10/2011

جنيف - 21 - 10 (كونا) -- رحبت جمعية المقومات االساسية لحقوق االنسان الكويتية غير
الحكومية اليوم بموقف مندوب الكويت الدائم لدى االمم المتحدة في جنيف السفير ضرار عبدالرزاق
رزوقي أمام لجنة حقوق االنسان المعنية بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعدم

قبوله اية انتقادات حول قوانين الكويت المرتبطة بالشريعة االسالمية.
وقال رئيس جمعية المقومات االساسية لحقوق االنسان الكويتية الدكتور عادل جاسم الدمخي
لوكالة االنباء الكويتية (كونا) "اننا نتقدم بالشكر الجزيل للحكومة الكويتية لتمسكھا امام جميع

المحافل الدولية بالشريعة كمصدر رئيسي للتشريع ورفضھا التفاوض حول ھذا االمر".
واضاف "ان ھذا الموقف الذي نجد فيه انفسنا امام من يضع العھود والمواثيق والديمقراطيات

العالمية في كفة مقابل الشريعة االسالمية ويخيرنا اما األول او التنديد بقوانينا يدفعنا الى ضرورة
التعامل مع ھذا األمر الذي بات يتكرر كثيرا بشكل اكثر موضوعية وحنكة".

واوضح "ان االشكالية ال تكمن في الشريعة بل في مصادمة المحكم منھا مع ما يضعه اآلخرون
كقوانين ومعايير دولية متجاھلين حقوقنا الدينية والثقافية واالجتماعية اذ نعلم جيدا ان القانون

الدولي يحترم الخصوصيات الدينية واالجتماعية اال ان الخبراء يتجاوزون ھذه الخصوصيات".
كما اوضح ان "ھناك تغييبا اما متعمدا او عن جھالة لمرونة الشريعة في العديد من المسائل"

مشيرا الى ان "ھناك امورا تختلف فيھا اآلراء وھذا من سعة الشريعة ومرونتھا مثل وضع المرأة في
سلك القضاء الذي يعد من المسائل التي فيھا ردود واجتھادات بين من اجاز بالمطلق ومن اجاز

باستثناءات وكذلك ايضا مرونة الشريعة فيما يتعلق بحقوق المواطنة وعالقة اھل الذمة بالدولة".
في الوقت ذاته اشار الى انه "في مقابل تلك المرونة يبقى ما ھو معلوم من الدين بالضرورة اي ما ال يقبل المسلمون المساس به

على االطالق".
وحذر في حديثه مع (كونا) من ان "مثل ھذا االستقطاب من ناحية المنظمات الدولية وتصوير الشريعة دوما على انھا ال تنسجم مع

القانون االنساني الدولي وحقوق االنسان سيؤدي الى نفور الرأي العام العربي واالسالمي من تلك المنظومات الدولية".
واكد انه "لمن الخطأ تجاھل مواقف الرأي العام العربي واالسالمي السيما وقد رأينا ان شعوبا في المنطقة قد ھبت بحثا عن ھويتھا

وعما تنتمي اليه وتلملم ثوابتھا فاذا لم يحترم الغرب خصوصياتھا فسوف تكفر تلك الشعوب بالغرب وبتلك المنظمات".
واوضح الدمخي "ان جمعية المقومات االساسية لحقوق االنسان الكويتية قد تحدثت الى خبراء االمم المتحدة في موضوع االسالم

والديمقراطية وبينا لھم انھما ال يتعارضان وال يجب وضع ما يتعارض مع الشريعة امامنا ثم نتھم االسالم بانه عدو للديمقراطية".
واستطرد قائال "لقد حذرنا من ان النتيجة ستكون نفور المسلمين من النظر الى حقوق االنسان من وجھة النظر التي تعادي

الشريعة السيما ان الرأي العام العربي يرى تناقضات بين حديث الغرب عن المساواة والعدالة وبين سياساته التطبيقية مثلما يحدث
في القضية الفلسطينية وغيرھا".

وتساءل الدمخي عن "السبب في عدم التعرض على سبيل المثال الى خصوصيات الھنود الحمر بما لديھم من افكار ال تزال سائدة
الى اليوم بأن المرأة شيطان وغيرھا من الخرافات وعن احترام خصوصيات مختلف الواليات االمريكية عند صياغة القوانين".

ووجه الدمخي في حواره مع (كونا) اللوم الى منظمة المؤتمر االسالمي "التي عملت على تشريع اعالن اسالمي لحقوق االنسان
ولكن آلياتھا لم تعمل على استقطاب المجتمع المدني والحكومات النشاء منظمة عالمية لحقوق االنسان وفق المعايير االسالمية".
واوضح ان انشاء مثل تلك المنظمة اصبح على درجة عالية من االھمية الننا نقف امام اشبه ما يكون بفرض ما ھو مخالف للشريعة

علينا مثل الغاء عقوبة االعدام او تقنين الممارسات الشاذة والموافقة عليھا والمجاھرة بمعاقرة الخمر وحذف مفاھيم الزنا وغيرھا مما
يتعارض مع ثوابت الدين".

واكد وجود الطاقات البشرية المؤھلة لھذا العمل استنادا الى خلفيات عملية متميزة في الشريعة والقانون وحقوق االنسان مستعدة
للعمل على تأسيس منظمة مثل (امنيستي) او (ھيومان رايتس ووتش) متخصصة تصدر تقارير عن انتھاكات حقوق المسلمين في

الغرب الجبارھم على ترك خصوصياتھم مثل حظر بناء المآذن ومنع النقاب وحظر الصالة في االماكن العامة".
واكد ان الغرب وان استمرأ علينا لضعف رآه فينا فاننا نشھد شعوبا اظھرت قوتھا وقد حررت نفسھا بنفسھا.(النھاية) ت ا / م م ج
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وما ٌتعرض له من انتهاكات على ٌد الكٌان الصهٌونً االقصىمشاركة الجمعٌة فً بٌان مع جمعٌات النفع العام بشأن المسجد 



مشاركة جمعٌة المقومات مع جمعٌات النفع العام الكوٌتٌة بالبٌان الرافض العتراف 

السرائٌلبالقدس عاصمة  ترامب االمرٌكًالرئٌس 







مشاركة رئٌس الجمعٌة 

ٌوسف الصقر .د.أ

حول قضٌة  الرايبجرٌدة 

استغالل األطفال 

بالعمل والتسول
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