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 روطئة:

 
رادات المؤتستسات إتوافك  بناء على  نشأت الشبكة العربٌة للمؤتستسات الوطنٌة لحموق اإلنتسان،أ  

التسابع للمؤتستسات الوطنٌة العربٌة لحموق  اللماء خالل الوطنٌة لحموق اإلنتسان بالعالم العربً
 .إعالن نواكشوطوانبثك عنه  3122أبرٌل  39-38 ٌومً اإلنتسان المنعمد فً نواكشوط

 
الثامن للمؤتستسات الوطنٌة العربٌة، الذي عمد بالدوحة  باللماءالنظام األتساتسً للشبكة  إلراروتم 
منالشة بنود النظام  تضرورة تفعٌل عمل الشبكة ودعمها، كما تمبأوصى و 3123ماٌو  27 فً

خالل بصٌغته النهائٌة  لٌعتمد ،المؤتستسات التً أبدتها مالحظاتالب األخذاألتساتسً للشبكة، و
، 3124ٌونٌو  27 فًايتماع اليمعٌة العامة للشبكة العربٌة المنعمد بالرباط بالمملكة المغربٌة 

فً  3117( لتسنة 32) وفك المانون رلم كمؤتستسة خاصة ذات نفع عام، لشبكةلترخٌص الوتم 
 .دولة الممر

        
( 23721) عن إدارة التوثٌك فً وزارة العدل بدولة لطر برلم صدرت وثٌمة تأتسٌس الشبكة ولد
 .مدٌنة الدوحة هومحلها المانونً و الشبكة ممرفأضحى   م. 3124/  16/ 34تارٌخ ب
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 اؤجة:
 

أنشأت الشبكة العربٌة من أيلها، ومن أهمها تتسهٌل التعاون بٌن  تحمٌك األهداف التًبغٌة 
المنظمات و منظمات الميتمع المدنًوالبرلمانات أعضائها وفك شراكات متٌنة مع الحكومات و

 الوطنٌة المؤتستسات وكذا متساعدةكوادر المؤتستسات األعضاء  وتعزٌز لدرات ،الدولٌة واإلللٌمٌة
لينة التنتسٌك العتماد التابعة لل الفرعٌة لينةال لدى  Aاالعتماددرية على الحصول على العربٌة 
ا غٌر ذلن ممو ،وفك مبادئ بارٌس ات وطنٌةمؤتستس إنشاءوتحفٌز الدول العربٌة على ، الدولٌة

 وتعزٌزهاحموق اإلنتسان  حماٌة الداخلً للشبكة العربٌة، بهدفٌنطوي علٌه النظامٌن األتساتسً و
 .الكفٌلة بترتسٌخها فً الدول العربٌةبالمواثٌك الدولٌة والتراح اإليراءات وفك ما ورد 

 
 وخطة عمل لتحمٌك هذه األهداف إتستراتٌيٌةوضع ب العامة للشبكة العربٌة اإلدارةلامت 

، المتولعةالتحدٌات والضعف و موةنماط ال مع تحدٌد ،وأرتسلتها لرئاتسة الشبكة التً رايعتها
  .وعوامل النياح

 
 :لإلتسراارجيجةمدخل 

      
 3125 واملألع الشبكة العربٌة للمؤتستسات الوطنٌة لحموق اإلنتسان إتستراتٌيٌةمشروع  تم إعداد

 .ٌنبغً تياوزهاالتحدٌات التً  وإدرانليوانب التسلبٌة واإلٌيابٌة كافة ادراتسة بعد  ،3127 –
وذلن لتحمٌك  ، المتوخاةنتائج التأثٌرات وحٌث الأهمٌة العمل المشترن وأبعاده من  الشبكة تعًو

 من خالل تنفٌذ هذه اإلتستراتٌيٌة، تستتمكنف. فً حماٌة حموق اإلنتسان وتعزٌزها رتسالة الشبكة
وتعزٌزها  حموق اإلنتسان بما ٌخدم حماٌة توحٌد العمل العربً، من المتساهمة فً الشبكة العربٌة
 .اإلللٌمً على المتستوى

  
لٌة الحا التحدٌات اتستيابة لطبٌعة ،فً هذه المرحلة لعمل الشبكة تستراتٌيٌةاإلة ياءت الرؤٌ لمد 

لحموق اإلنتسان وأعمال  ، وخصوصاً االنتهاكات المنهيٌةبحموق اإلنتسان فً المنطمةالتً تحٌط 
االيتماعً الذي لحران لنتٌية  ال تسٌما التً مازالت متستمرة فً بعض البلدان العنف والفظاعات

، والذي دفع بعض البلدان إلى مباشرة إصالحات تشرٌعٌة العربٌة الدول بعض وتشهده شهدته
 ومؤتستساتٌة. 

 
كما تندرج هذه اإلتستراتٌيٌة فً تسٌاق دولً ٌتمٌز بتصاعد اهتمام الميتمع الدولً بمضاٌا حموق 

كما تأتً . اإلنتسان من خالل خلك آلٌات دولٌة وإللٌمٌة تتسعى إلى تشيٌع احترام حموق اإلنتسان
ً بمتسألة حموق ؛ عربٌة إرادةد ويوبإلى حد كبٌر  لً ٌتمٌزفً تسٌاق داخ وازدٌاد الوعً عربٌا

، وذلن من أيل ترتسٌخ الحكومات منظمات الميتمع الدولً ووصوال إلىمن  ابتداءً اإلنتسان، 
  ثمافة حموق فً العالم العربً.

 
 

  



 

 

5 
 

 
 :الخاايجةوالداخلجة  وعناصا النياح القوة قاطن

 

 ؛وحدة التحدٌات والمصالحو ،التارٌخوحدة اللغة والثمافة و -

 ؛النتهاكاتل التصديوالعمل على  من الحموق والحرٌات تويه عالمً نحو مزٌد -

تشيٌع لينة التنتسٌك الدولٌة على إحداث شبكات شبه إللٌمٌة للمؤتستسات الوطنٌة لحموق  -
 اإلنتسان؛ 

 ؛واإلللٌمٌةاآللٌات الدولٌة عدد المؤتستسات الوطنٌة وتزاٌد تفاعلها مع  تزاٌد -

 إدراكها ضرورة احترامو ،لدى الحكومات العربٌة، وإن بشكل متفاوتإرادة تسٌاتسٌة  ويود -
 ؛  حموق اإلنتسان

توتسع الدائرة الشعبٌة المهتمة بحموق و ؛حمٌمٌة للتعاون بٌن المؤتستسات األعضاء إرادةويود  -
، منظمات الميتمع المدنً فً الوطن العربً ، بما فً ذلن تزاٌد عدداإلنتسان بالعالم العربً

 ؛وبروز المؤتستسات الوطنٌة كفاعل يدٌد فً الميال

 ؛فاءات و الخبرات العربٌةتوفر الك -

 ؛توفٌر البنٌة التحتٌة للشبكة -

 ؛وتفاعله وتواصله مع الرئاتسة العمل اليادب للشبكة اإلدارة العامةطالم التزام  -

 ؛وآلٌاتها بالنظامٌن األتساتسً والداخلً للشبكةتحدٌد أهداف الشبكة ومهامها  -

 .ذات أهداف واضحة ولابلة للتنفٌذ إتستراتٌيٌةويود خطة  -
 

 :الخاايجةالداخلجة و الضعف نقاطو الرحدجات
 

لحموق اإلنتسان، وضعف  الدولٌة الصكونعلى بعض  العربٌة عدم تصدٌك بعض الدول -
  ؛مواءمة التشرٌعات الداخلٌة مع يوهر ومضمون الصكون التً تمت المصادلة علٌها

عدم تنفٌذ بعض الدول اللتزاماتها النايمة عن مصادلتها على االتفالٌات والمعاهدات  -
 ؛الدولٌة وعدم تمدٌم التمارٌر الدورٌة فً الولت المحدد

وعدم اتستيابة هذه  مؤتستسات الوطنٌةالمنشأة للويود ثغرات على متستوى الموانٌن  -
 الموانٌن بشكل كامل لمبادئ بارٌس ؛

لمؤتستسات للحكومات العربٌة ابعض ضعف الدعم التسٌاتسً والمالً الممدم من لبل  -
 الوطنٌة؛

 ؛الدول العربٌة ويود مؤتستسات وطنٌة فً كافة عدم  -

 الموارد المالٌة والبشرٌة الحالٌة للشبكة.ضعف  -
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 :للشبكة العامالهدف 

 
و  .فً العالم العربً وتعزٌزها حماٌة حموق اإلنتسانفً الشبكة هذه نشاء إ العام منالهدف  ٌتمثل

 بلورتها فً خطة عمل.رئٌتسٌة، أهداف  الشبكة خمتسة، وضعت ذلنلتحمٌك 
 
 :  شبكةلل الائجتسجة دهدافاأل
 

فً الدول  وتعزٌزها اإلنتسانتعزٌز دور المؤتستسات الوطنٌة للمتساهمة فً حماٌة حموق  -أولا 
 فً ما بٌنها؛والتنتسٌك  إطالق برامج للتعاون المشترنمن خالل  العربٌة

 
ا  والتعلٌم والتدرٌب ليمٌع فئات الميتمع  اإلعالمتنمٌة ونشر ثمافة حموق اإلنتسان من خالل  -ثانجا

 ؛تمع المدنً والمواطنٌن والممٌمٌنالمي ومنظماتفً المطاعٌن العام والخاص 
 

ا  واإلتسهام فً  إلللٌمٌة المتعلمة بحموق اإلنتسانتشيٌع االنضمام إلى االتفالٌات الدولٌة وا -ثالثا
إعمال ممتضٌاتها و مواءمة التشرٌعات الوطنٌة مع أحكام االتفالٌات التً صادلت علٌها الدول 

رفع لدرات تنفٌذها والمتساهمة فً  وكذا التسهر على المنبثمة عنهاالعربٌة واحترام االلتزامات 
 ؛ألشخاص المكلفٌن بتطبٌمها الفعلًا

 

ا  دعم عمل المؤتستسات الوطنٌة فً إطار التعاون اإلللٌمً وإبراز وتشيٌع روح المواطنة  -اابعا
 واحترام مبادئ ولٌم وثمافة حموق اإلنتسان.

 
ا   اإلللٌمٌة لحموق اإلنتسان.عل مع هٌئات المعاهدات الدولٌة وحث الدول على التفا -خامتسا

 
 

 تسراارجيجةالخطة اإل
 

إتستراتٌيٌة تريمت إلى  أهداف تتسعى الشبكة العربٌة إلى تحمٌك هدف عام من خالل خمتسة
وكذلن مبادئ  أنظمة الشبكةاألخذ بعٌن االعتبار واحتٌاياته، طبٌعة العمل و محاور مع مراعاة

، من شأنها  تحمٌك خاصٌة النشاط  والفئة المتستهدفة تراعً عمل خطةوذلن من خالل  ،بارٌس
 .العاموصوالً للهدف  الشبكة إنشاءو من ورائها أهداف  ،تستراتٌيٌةاإلاألهداف 

 
 كما تتماطع هذه األنشطة فً بعض األحٌان لتخدم أكثر من هدف فً ولت واحد.
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 رنظجم الخطة 
 

 :التالً على النحو ،2016 -2014 لألعوام  تستراتٌيٌةٌتبع تنظٌم الخطة اإل
 

 .العامالهدف  -

 .فاأهد خمتسةتم تحدٌدها بالتً  للشبكة  الرئٌتسٌةا األهداف -

 .المنبثمة عنها فرعٌةالهداف األو (محاور خمتسةللشبكة ) تستراتٌيٌةاألهداف اإل -

 .على تحمٌمهاالشبكة والتً تعمل  الفرعٌةالمنبثمة من األهداف  األنشطة -

   ا.ألهدافهاألنشطة األداء على تحمٌك  مؤشرات  -

لتسنة الواحدة )الربع األول أو الثانً فً افصول أربعة لتنفٌذ األنشطة محددة فً  اإلطار الزمنً -
 الثالث أو الرابع من التسنة(. أو

 .ما ٌنتج عنهاواألنشطة ومتابعة  ة المكلفة بتنفٌذلشبكاليهة أو اليهات داخل ا -

 المشاركة بالبرنامج .  اإلللٌمٌةالمنظمات الدولٌة واليهات و -

  
 

 تسراارجيجةأدهداف الخطة اإل
 

غاٌات أهداف على ضوء رؤٌة الشبكة ومماصد و تستراتٌيٌةوضعت األهداف اإل ولوٌة،األ وفك
 هً:و  ،محاور عمل أتساتسٌة على شكل ذلنو  انشائها،

 
 ) المحوا األول ( تسراارجيي األولالهدف اإل

 
تعزٌز لدرات المؤتستسات الوطنٌة األعضاء فً الشبكة العربٌة عن طرٌك التدرٌب وتمدٌم الدعم 
؛ للمؤتستسات الوطنٌة ذات المصادر المحدودة والتً تعانً من مشاكل فً تحمٌك مهامها

 .وفك مبادئ بارٌس مؤتستسات وطنٌة يدٌدة إنشاءوالتشيٌع على 
 

 ) المحور الثانً ( الثانيالهدف التسراارجيي 
 
 والمؤتستسات الوطنٌة األعضاء حث الدول تشيٌع المؤتستسات الوطنٌة األعضاء فً الشبكة على 

اإلنتسان، وخاصة االتستعراض الدوري الشامل نظام األمم المتحدة لحموق  على التفاعل مع 
 تشيٌعهاو ،ونظام اإليراءات الخاصة هٌئات المعاهدات الدولٌة واإلللٌمٌة لحموق اإلنتسانوال

حشجيغ اندول و ،إلللٌمٌة المتعلمة بحموق اإلنتساناالنضمام إلى االتفالٌات الدولٌة وا على

ت ػهى رفغ ححفظاحها ػهى بُىد االحفاقياث انخي صادقج ػهيها وكذنك حشجيؼها ػهى  ًّ انًُض

 .االَضًاو انى انبزوحىكىالث انًهحقت بهذِ االحفاقياث
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 ) المحور الثالث ( الثالثالهدف اإلتسراارجيي  
 

مواءمة التشرٌعات الوطنٌة مع أحكام لدولها، على  المؤتستسات الوطنٌة األعضاء بالشبكةتشيٌع 
االتفالٌات التً صادلت علٌها الدول العربٌة واحترامها وضمان تنفٌذها والمتساهمة فً رفع 

 لدرات األشخاص المكلفٌن بتطبٌمها الفعلً.
 
 

 ) المحوا الاابع ( الاابعالهدف التسراارجيي 
 

حموق  ألوضاع من يانب المؤتستسات الوطنٌة األعضاء بالشبكة، المتستمرالمتابعة والتمٌٌم 
وتوفٌر كافة أشكال المتساعدة لمناهضة االنتهاكات ، الحرٌات العامة فً الدول العربٌةاإلنتسان و

انشبكت في انزصد وحؼزيز قدراث انًؤسساث انىطُيت األػضاء في ، الفنً الدعم توفٌر خاللمن 

 .وانخحهيم وانخقييى انًسخًز ألوضاع حقىق اإلَساٌ في بهداحها
 
 

 ) المحوا الخامس ( الخامسالهدف التسراارجيي 
 

و المعرفة لمبادئ و لٌم و ثمافة حموق اإلنتسان فً الدول العربٌة، عن طرٌك  تعزٌز اإلحترام
اإلنتسان عبر الثمافة و التربٌة و عمل المؤتستسات األعضاء على نشر و تعمٌم ثمافة حموق 
 التعلٌم، و أٌضاً من خالل اإلتستعانة بوتسائل اإلعالم المختلفة.

 

 األدهداف اإلتسراارجيجة و رفاعارها:
 

 ) المحوا األول ( الهدف اإلتسراارجيي األول
 

تعزٌز لدرات المؤتستسات الوطنٌة األعضاء فً الشبكة العربٌة عن طرٌك التدرٌب وتمدٌم الدعم 
؛ للمؤتستسات الوطنٌة ذات المصادر المحدودة والتً تعانً من مشاكل فً تحمٌك مهامها

 .وفك مبادئ بارٌس مؤتستسات وطنٌة يدٌدة إنشاءوالتشيٌع على 

 
 عجةاألدهداف الفا 

 
وتصمٌم برامج تدرٌبٌة تلبً االحتٌايات المحددة للمؤتستسات األعضاء بالشبكة العربٌة  ثحداإ -2

ذلن لبناء اشرف اإلدارة العامة، وتحت خبراء خالل االتستعانة ب ، مند المشاركٌنواألفرا
حتى ٌتمكنوا من المٌام  هاالمؤتستسات وموظفٌ أعضاء المهارات المهنٌة وتعزٌز لدرات كل من

 بعملهم على نحو أكثر فعالٌة. 
  

تماد ناء و بعد عملٌة االعلبل وأث) فً حال طلبت ذلن ( العربٌة  توفٌر الدعم للمؤتستسات الوطنٌة -3
 كما ٌلً: ،الدولً
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 اد:لبل االعتم 
 
و إلضافٌة التً ٌمكن تضمٌنها فٌه، ، وتحدٌد المعلومات امن خالل مرايعة طلب االعتماد 

بشأن المضاٌا المثارة من لبل لينة التً تطلبها المؤتستسات الوطنٌة، المشورة الخبرة و تمدٌم
  .العتماد ومنالشة الردود المحتملةا

   
 خالل االعتماد:  
 
 .رة بشأٌ اإلجخًاع ويا يًكٍ حىقؼّيٍ خالل حقديى انًشى 
 
 بعد االعتماد:  
 

 تثٌرها لينة التنتسٌكمن خالل تمدٌم المشورة بشأن كٌفٌة الرد على المضاٌا ذات االهتمام التً 
المشورة بشأن كٌفٌة  وتمدٌمالدولٌة، إما من خالل تغٌٌرات على المانون أو اإليراءات اإلدارٌة، 

فً هذا  رٌب لبناء لدرات المؤتستسة الوطنٌة، وتوفٌر برامج التدتوثٌك التغٌٌرات التً تم تنفٌذها
 .إذا طلبت ذلن، ت مٌدانٌة لدعم المؤتستسات الوطنٌة؛ و المٌام ببعثاالصدد

 
 

 واالتستشاريتأمٌن الدعم الفنً  -4

 ؛على نفمة الشبكة بعض المؤتستسات التً تعانً مشاكل تدرٌب كوادر -

توفٌر المتساعدات الالزمة التً تؤمن مشاركتها تأتسٌتسها و إيراءاتالتستكمال  دعمها -
 ؛الرئٌتسٌة وااليتماعاتبالمؤتمرات 

بهدف تشيٌعها  ومٌة المختصة فً عدة بلدان عربٌة،تنظٌم لماءات تشاورٌة مع اليهات الحك -
 وتمدٌم الدعم الفنً الالزم. وفما لمبادئ بارٌس مؤتستسة وطنٌة إنشاءعلى 

 

 
 

 ) المحوا الثاني ( الثانيالهدف التسراارجيي 
 

 والمؤتستسات الوطنٌة األعضاءحث الدول تشيٌع المؤتستسات الوطنٌة األعضاء فً الشبكة على 
نظام األمم المتحدة لحموق اإلنتسان، وخاصة االتستعراض الدوري الشامل  على التفاعل مع 

 تشيٌعها، وونظام اإليراءات الخاصة الدولٌة واإلللٌمٌة لحموق اإلنتسانهٌئات المعاهدات وال
حشجيغ اندول و، االنضمام إلى االتفالٌات الدولٌة واإلللٌمٌة المتعلمة بحموق اإلنتسان على

ت ػهى رفغ ححفظاحها ػهى بُىد االحفاقياث انخي صادقج ػهيها وكذنك حشجيؼها ػهى  ًّ انًُض

 .انًهحقت بهذِ االحفاقياث االَضًاو انى انبزوحىكىالث
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 األدهداف الفاعجة:
 

 وتأثٌره، مع نظام األمم المتحدةفوائد التفاعل تبٌن أهمٌة و وإنياز دراتساتتنظٌم ندوات  -2

و تشيٌع اإلنضمام لالتفالٌات  يال حماٌة حموق اإلنتسان وحماٌتها؛م على نوعًال

 الدولٌة.

 

الدولٌة واإلللٌمٌة  الوطنٌة فً المحافلتشيٌع الحضور والمشاركة الفاعلة للمؤتستسات  -4

، اإلللٌمٌةضمن الهٌئات الدولٌة و امما تسٌعزز مولعه الدولٌة، التنتسٌك لينةوايتماعات 

ة ألشغال دورة من خالل تمدٌم اإلعالنات الكتابٌة والشفهٌة وتنظٌم اللماءات الموازٌ

 ميلس حموق اإلنتسان؛

 

واإليراءات المعاهدات الموازٌة ألنظمة تشيٌع المؤتستسات الوطنٌة على تمدٌم التمارٌر  -3

   تساهمة فً كتابة التمارٌر الوطنٌة.االتستعراض الدوري الشامل والمفً إطار والخاصة 

 
 

 ) المحوا الثالث ( الثالثالهدف التسراارجيي 
 

مواءمة التشرٌعات الوطنٌة مع أحكام لدولها، على  المؤتستسات الوطنٌة األعضاء بالشبكةتشيٌع 
االتفالٌات التً صادلت علٌها الدول العربٌة واحترامها وضمان تنفٌذها والمتساهمة فً رفع 

 لدرات األشخاص المكلفٌن بتطبٌمها الفعلً.
 
 
 
 األدهداف الفاعجة: 

 
بتسن  و غٌرها من المعنٌٌن و البرلمانٌة ومٌةتنظٌم دورات تدرٌبٌة للكوادر الحك -2

 .الداخلٌةبوزارتً العدل و على تطبٌمها لعاملٌنكذلن لفً الدول العربٌة و التشرٌعات
 

من  مة التشرٌعات مع المعاٌٌر الدولٌة لحموق اإلنتسانلمواءتمدٌم ممترحات تشرٌعٌة  -3
 خالل إنياز الدراتسات وتنظٌم اللماءات فً هذا الميال.

 

 ) المحوا الاابع ( الاابعالهدف التسراارجيي 
 

حموق  ألوضاع من يانب المؤتستسات الوطنٌة األعضاء بالشبكة، المتستمرالمتابعة والتمٌٌم 
اإلنتسان والحرٌات العامة فً الدول العربٌة وتوفٌر كافة أشكال المتساعدة لمناهضة االنتهاكات 

وحؼزيز قدراث انًؤسساث انىطُيت األػضاء في انشبكت في انزصد ، الفنً الدعم توفٌر خاللمن 

 .وانخحهيم وانخقييى انًسخًز ألوضاع حقىق اإلَساٌ في بهداحها
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 األدهداف الفاعجة:
  

 
إحاحت انخقاريز انزصديت. انُىػيت وانسُىيت نهًؤسساث األػضاء في انشبكت إلثزاء خبزاحها   -2

 انًشخزكت.

فً ميال حموق اإلنتسان بٌن المؤتستسات  الفضلى الممارتساتتعزٌز تبادل الخبرات و -3

 األعضاء بالشبكة.

 

 ) المحوا الخامس ( الخامسالهدف التسراارجيي 
  

و المعرفة لمبادئ و لٌم و ثمافة حموق اإلنتسان فً الدول العربٌة، عن طرٌك  تعزٌز اإلحترام
التربٌة و عمل المؤتستسات األعضاء على نشر و تعمٌم ثمافة حموق اإلنتسان عبر الثمافة و 

 التعلٌم، و أٌضاً من خالل اإلتستعانة بوتسائل اإلعالم المختلفة.
 
 
 األدهداف الفاعجة: 

 

النشر والتعلٌم والتدرٌب لتوعٌة يمٌع فئات الميتمع فً المطاعٌن العام والخاص  -0
 .حول حموق اإلنتسان الميتمع المدنً والمواطنٌن والممٌمٌن ومنظمات

 

و توصٌات اآللٌات التعاهدٌة و اإليراءات الخاصة بعملٌة  ةنشر االتفالٌات الدولٌ -4
اللينة الفرعٌة المعنٌة باالعتماد اإلعتماد و االتستعراض الدوري الشامل، و توصٌات 

التابعة للينة التنتسٌك الدولٌة ومتساعدة المؤتستسات الوطنٌة على تفعٌل التوصٌات 
 الصادرة عنها.

 

اإلحترام لمبادئ و لٌم و ثمافة لتعزٌز المعرفة و، اإلتستعانة بوتسائل اإلعالم المختلفة -4
 حموق اإلنتسان بالدول العربٌة.

 

 أعضاءنشاطات ٌغطً كافة نشاطاتها وولع الكترونً للشبكة ٌعرف بها، وم إنشاء -2
 لتمارٌر التسنوٌة الخاصة بالمؤتستسات األعضاء.ا وٌتضمن، الشبكة
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  النرقاء:معاججا و الفئات المتسرهدفة

 

والفرعٌة وفً أي من أنشطتها واحدة أو  تستراتٌيٌةاإلتتستهدف هذه الخطة فً كل من أهدافها 
 أكثر من الفئات التالٌة :

 

، ممن لدٌهم دور لحموق اإلنتسان الشبكة العربٌةبعضاء أعضاء وموظفً المؤتستسات الوطنٌة األ -2
اإلنتسان على حموق فً مؤتستساتهم فً تخطٌط البرامج واألنشطة الخاصة بتعزٌز وحماٌة 

  ؛المتستوى الوطنً
 

 .للشبكة العربٌة العامة إلدارةموظفو ا -3

 

 .مشرعونو لضاةو موظفون حكومٌون -4

 

 .الدولٌة ( –االللٌمٌة  –الوطنٌة  منظمات الميتمع المدنً ) -5
 

 .دولٌة وإللٌمٌة منظمات  هٌئات -6

 

 ن فً ميال التعاون مع اآللٌات الدولٌة لألمم المتحدة.والعامل -7

 
 .(النوع االيتماعً)التوازن بٌن الينتسٌن بحٌث تعكس المشاركة  االعتبارعلى أن ٌؤخذ بعٌن 

 
 ( 4102 - 4102البانامج الرنفجذي وآلجات رنفجذ الخطة )

 

 البانامج الرنفجذي 

 
الختٌار ا لهٌاكل الشبكة ، ٌتٌح الفرصةٌتسعى المشروع إلى اعتماد برنامج تنفٌذي مرن و فعال

من الخٌارات والبدائل فً برامج الخطة وأنشطتها بما ٌكفل تحمٌك األهداف  ميموعةبٌن 
 .أفضل الظروف واألحوالفً  تستراتٌيٌةاإل
 

 آلجات رنفجذ الخطة
 ٌلً: ماتحدٌد الشبكة على ٌتعٌن  ،الخطةلتنفٌذ 

للوالع الفعلً الذي ٌحدد تبعاً تً تحدد تبعاً ألولوٌة المهام، وال، وأولوٌات البرامج المراد تنفٌذها -
 ؛مدى تفاعل أعضائها و تطور أدائهمة  وللشبك

لموظفً اإلدارة العامة وفك اختصاصاتهم ومهامهم المذكورة  المتسؤولٌات وتوزٌع األدوار تسواء -
 ؛أو اليهات الخاريٌة الشبكة فً ألعضاءا فً لإلدارة العامة أو المؤتستساتٌبالهٌكل الوظ

 ؛ول زمنً للبرامج المراد تنفٌذهايد -

 ؛برنامجمٌزانٌة مالٌة لكل  -
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 .الخطة وبراميها بشكل دوري وتسنوي تمٌٌم تنفٌذطرق  -

 
 :المرابعة والرقججم

 
وفعال فً أدائه لضمان تمدم تسٌر تنفٌذ الخطة مع  ضوعًتنفٌذ الخطة نظام مرالبة موٌتطلب 

 :ذلن ٌبٌنو، فً التنفٌذ العالٌة اليودةالحفاظ على 
 

 .الخطوات المرتسومةوفك  ذتنف إذا كانت الخطة ما  -

 .أهدافها على التوالًهل ٌتم تحمٌك  -

 .تمٌٌمالو التخطٌط والتنفٌذ يوة بٌنف هنان هل -

 

بالولت نظام المرالبة والتموٌم تسوف ٌتساعد على تحدٌد المشاكل أو المضاٌا التً ٌلزم حلها،   
أداه عملٌة وظٌفتها تمدٌم  و هو، ، أو االنتظار لصدور التمرٌر التسنويالمناتسب دون تأخٌر

اتخاذ اإليراءات الكفٌلة ومن ثم  التً تدل على التمصٌربعض المؤشرات  نتٌيةاإلنذار المبكر 
 .تموٌم المتسارب
 

متابعة تنفٌذ الخطة ب ،كل حتسب اختصاصه اإلدارة العامة والمدٌر التنفٌذي وموظف ٌموم
الرئاتسة التنفٌذٌة و اللينةلرارات و ، وفك تويٌهات اليمعٌة العامةوأنشطتها تستراتٌيٌةاإل

 من خالل: اللينة المشرف على عمل اإلدارة العامة وعضو
 

  (.العملٌة تمٌٌم)عملٌة التنفٌذ ومدى فاعلٌتها  -

تحمك أهداف وضمان  (تمٌٌم النتائج)تمٌٌم النتائج من حٌث تمٌٌم مخريات ونتائج الخطة  -
  .الخطة

 .مرتٌن كل عام الخطة متمٌ   -
 

 العملخطة 
 

ً الهدف  تستراتٌيٌةاإلٌمثل اليدول التالً خطة العمل التنفٌذٌة لكافة مكونات الخطة  موضحا
بالتنفٌذ واليهات  لموظف المعنًوا والنتائجاالتستراتٌيً واألهداف الفرعٌة والنشاطات 

 .المشاركة والتكلفة التمدٌرٌة
 


