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مم على الصفة االستشارية في المجلس االقتصادي االجتماعي في األحاصل 

المتحدة
#

على صفة مراقب لدى جامعة الدول العربيةحاصل -

Holds a consultative status in the United Nations 

Economic and Social Council (Ecosoc)

Obtaining observer status with the League of Arab 

States



www.hritc.co

Facebook.com/HRITC Twitter.com/HRITC_yemen

linkedin.com/company/hritc1

hritc@yemen.net.ye

hritc@y.net.ye

الجمهورية اليمنية-حــي المجلية–تعز :المقر الرئيسي

4535: ب.ص

004216277: هاتف

00967 733504304:واتس

Headquarters: Taiz - Al Majaliyah District - Yemen

P.O Box: 4535

Phone: 004216277

Whatsapp: 00967 733504304

Coordination offices

Beirut office

Phone: 0096170219726

Cairo office

Phone: 00201123666645

مكاتب التنسيق

مكتب بيروت

0096170219726: هاتف

مكتب القاهرة

00201123666645: هاتف



                 :WE ARE A MEMBER OF: المركز عضو في

o المتحدةاألمم حاصل على الصفة االستشارية في المجلس االقتصادي االجتماعي في.

o العربيةعلى صفة مراقب لدى جامعة الدول حاصل.

o المركز عضو فيMENAPPAC وGPPAC.

o (الموئل)الدولي من اجل الحق بالسكنالتحالف.

.وهو حاصل على الصفة االستشارية باألمم المتحدة

oالتحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية.

oالتحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية.

oللشبكة اإلقليمية الخاصة بالحد من سؤ استخدام األسلحة الصغيرةعضو المركز.

oالفسادلمكافحة 13المركز هو المنسق اإلقليمي لتحالف المادة.

o السالمفي االكاديمية الدولية لحل النزاعات وبناء عضو المركز هو.

.والعربيةوعديد من الشبكات األهلية المحلية 

• Holds a consultative status in the United Nations.
Economic and Social Council (Ecosoc).

• Obtaining observer status with the League of Arab States.
• HRITC a Member in MENAPPAC & GPPAC.

• The International Alliance for the Right to Habitat.
• (Habitat) holds the advisory status of the United Nations.
• International Alliance for the International Criminal Court.
• The Arab Alliance for the International Criminal Court.
• The center is a member of the regional network for 

reducing the misuse of small arms.
• The center is the regional coordinator for the 

Article 13 Alliance against Corruption.
• The center is a member of the International Academy for 

Conflict Resolution and Peacebuilding.
And many local and Arab local networks.



  : Who are we:من حنن 

We are a non-governmental, civic organization and a scientific, intellectual, non-profitable, non-partisan organization that does 
not belong to any party, party or non-partisan. We aim to promote human rights values in Yemen and the Arab world by 
spreading awareness of human rights through activities, training courses, intellectual meetings and archives My office, 
publications and periodicals are committed to all United Nations covenants, covenants and declarations.

Head office:
The center is headquartered in the city of Taiz in the Republic of Yemen.
It has a branch in the capital, Sanaa - and coordination offices in Beirut and Cairo.

ة ، هدفنا تعزيز قيم زبينحن مؤسسة مدنية طوعية غير حكومية و هيئة علمية فكرية ال تسعى إلى الربحية تعمل بحيادية تامة وال تتبع أي جهة كانت حزبية أو غير ح

لمكتبي يف ارشحقوق اإلنسان في اليمن والعالم العربي من خالل نشر الوعي بحقوق اإلنسان عن طريق األنشطة والدورات التدريبية واللقاءات الفكرية واأل

.المتحدةملتزمين بكافة المواثيق والعهود واإلعالنات العالمية لحقوق اإلنسان الصادرة عن األمم , والمطبوعات والنشرات الدورية 

:المقر

.مقر رئيسياً له–في الجمهورية اليمنيةتعزيتخذ المركز من مدينة 

.والقاهرة، بيروتومكاتب تنسيق في -ولديه مقر في العاصمة صنعاء



 :الرؤية
ساناإلنحقوقوقيممبادئتسودهديمقراطيمدنيمجتمعنحو

Vision :

Towards a democratic civil society in which 
human rights principles and values prevail



رسالتنا

Our Message

:الرسالة 

ساط بين أوقيم الديمقراطية إلى نشر الوعي بمفاهيم حقوق اإلنسان وترسيخ نسعى 

مبادئ ومواثيق حقوق اإلنسان و أدوات على المجتمع وتدريب نشطاء حقوق اإلنسان 

وآليات تطبيقها والدفاع عن ضحايا العنف واالنتهاكات  و تعزيز دور المنظمات غير

ةالحكومية بالحياة العام

The Message :

We seek to spread awareness of human rights concepts, 

consolidate the values of democracy among the community, 

train human rights activists on human rights principles and 

covenants, tools and mechanisms for their application, defend 

victims of violence and violations, and enhance the role of 

NGOs in public life.



Source: Public Data (n.d.)

 :للمركزالعامةاألهداف

.اإلنسانحقوقبمفاهيمالمجتمعوعيمستوىرفع1-
.اإلنسانحقوقمجالفيالعاملةالحكوميةغيرالمنظماتأداءمستوىتطوير2-
األدواتمختلفواإلنسانحقوقبمفاهيماإلنسانحقوقنشطاءمنالمهتمينتأهيل3-

.الضحاياعنوالدفاعاالنتهاكاترصدفيتساعدالتيواآلليات
فيالعاملةواإلقليميةالدوليةوالمنظماتالمركزبينوالتعاونالشراكةعالقةتعزيز4-

.اإلنسانحقوقمجال

.كوادرهكفاءةمنالرفعوالمركزأداءمستوىتطوير5-

The general goals of the center:

1- Raising the level of society’s awareness of human rights concepts.
2- Developing the level of performance of NGOs working in the field of human 
rights.
3- Rehabilitation of those interested in human rights activists with human rights 
concepts and the various tools and mechanisms that help in monitoring violations 
and defending victims.
4- Strengthening the relationship of partnership and cooperation between the 
center and international and regional organizations working in the field of human 
rights.
5- Developing the center’s performance level and raising the efficiency of its staff.



:Our Values:قيمنا

:قيم المركز 

المشاركة-

الديمقراطية -

الشفافية -

يةالكفاءة والفاعل-

Centerاإلستقاللية- values:

- Participation
- Democracy
- Transparency
- Efficiency and Effectiveness
- Independence



:البرامج المحققة لرسالة المركز 

.برنامج التوعية 1.

.برنامج التأهيل والتدريب 2.

.برنامج اإلعالم والتوثيق والنشر 3.

.برنامج الدفاع عن ضحايا العنف واالنتهاكات 4.

برنامج الدمج االجتماعي ومناهضة الفقر 5.

.برنامج الشراكة والتشبيك مع المنظمات الدولية واإلقليمية 6.

Programs Realizing the Centre’s Mission:
1- Awareness program.

2- Rehabilitation and training program.

3- Media, Documentation and Publishing Program.

4- The program for the defence of victims of violence and violations.

5- Social Inclusion and Anti-Poverty Program

6- Partnership and networking program with international & regional 

organizations.



مؤسس المركز و :األصبحيعزالدين. أ
وزير حقوق االنسان السابق 

Mr. Ezzeddine Al-Asbahi: 
Founder of HRITC and former 
Minister of Human Rights

-رئيس جامعة صنعاء سابقاً : د عبد العزيز المقالح .أ
رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني

Prof. Abdulaziz Al-Maqalih: Former 
President of the University of Sana'a -
President of the Yemeni Center for 
Studies and Research

س الثقافة سابقاً ورئيزيرو:يحي العرشي. أ
جمعية الهالل األحمر اليمني السابق

Mr. Yahya Al-Arashi: Former 
Minister of Culture and former 
President of the Yemeni Red 
Crescent Society

رئيس المركز :د محمد أمين ميداني .أ
إلنسانيالعربي للتربية على القانون الدولي ا

فرنسا–وحقوق اإلنسان 

Prof. Mohamed Amin Medani: 
President of the Arab Center for 

Education in International 
Humanitarian Law & Human Rights -

France

مدير المركز :  راجي الصوراني .أ
الفلسطيني لحقوق اإلنسان 

Mr. Raji Al-Sourani: Director 
of the Palestinian Center for 
Human Rights

:مجدي حلمي .أ

.انصحفي وخبير في مجال حقوق اإلنس

Mr. Magdy Helmy: 
Journalist and expert in the 
field of human rights.

ة الهيئة االستشاري

The advisory body:



Participated within the first advisory board of the departed center:

محامي وعضو مجلس األمناء : عبد هللا خليل.أ
اإلنسانبالمنظمة المصرية لحقوق 

Mr. Abdullah Khalil: lawyer and 
member of the Board of Trustees 
of the Egyptian Organization for 
Human Rights

ممثل المفوضية العليا : أمين مكي مدني .د
ط الشرق األوس–لحقوق اإلنـسان لألمم المتحدة

Dr. Amin Makki Madani: 
Representative of the United Nations 
High Commissioner for Human 
Rights - Middle East

(تايمزيمن)مؤسس ورئيس تحرير صحيفة : عبد العزيز السقاف.د

Dr. Abdulaziz Al-Saqqaf: Founder and Editor-in-
Chief (Yemen Times)

نائيالجرئيس المنظمة الدولية لإلصالح : ياحمد عثمان. أ

Mr. Ahmed Othmani: President of the 
International Criminal Reform Organization

:ستشارية للمركز الراحليناالهيئة الشارك ضمن 



كريمة مرشد حسن                                       . د

حافظ محمد زين الحسن .  أ

دعرفات عبداللطيف الرفي.  أ

فاروق عبده قائد.  أ

زياد خالد. أ

Dr. Karima Morshed Hassan

Mr. Hafiz Mohammed Zain 

Mr. Arafat Abdullatif Alrufaid

Mr. Farouk Abdo Qaid

Mr. Ziad Khaled 

:الهيئة اإلدارية

Administrative Board:



رئيس المركز

Head of the center

الماليةالشؤون 

Financial 
Affairs

والترجمةالعالقات الدولية 

International relations 
and translation

وحدة الدراسات 
والبحوث

Studies and 
Research Unit

القانونيةالشؤون

Legal Affairs

وحدة التدريب والتأهيل 

Training and 
Qualification Unit

التنفيذيالمدير 

CEO

وحدة اإلعالم

Media Unit

والتنسيقوحدة البرامج 

Program and 
Coordination Unit

العامةوحدة األرشفة  والمكتبة 

Archiving unit and public 
library

والتوثيقوحدة الرصد 

Monitoring and 
Documentation Unit

السكرتارية

Secretary

الهيكل التنظيمي

Organizational Chart



المتحدةحاصل على الصفة االستشارية في المجلس االقتصادي االجتماعي في األمم

حاصل على صفة مراقب لدى جامعة الدول العربية 

:العنوان 

www.hritc.co

Facebook.com/HRITC Twitter.com/HRITC_yemen

linkedin.com/company/hritc1

hritc@yemen.net.ye

hritc@y.net.ye

مدنية غير حكومية تعمل بحيادية سياسية تامة مؤسسة

وال تتبع أي جهة كانت حزبية أو غير حزبية 

A civil NGOs that operate with full political 
neutrality & does not belong to any side, 
whether a party or non-partisan 

HRITC is in a consultative status with (UN Ecosoc)

Obtaining observer status with the League of Arab States

الجمهورية اليمنية-حــي المجلية–تعز: المقر الرئيسي

4535: ب.ص

00967 733504304:واتس-004216277:هاتف

Headquarters: Taiz - Al Majaliyah District - Yemen

P.O Box: 4535

Phone: 004216277 - Whatsapp: 00967 733504304


