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 6102 – 6102 -6102لحلوق ؤلاوصان لألعوام  للمؤشصاث الوطىيت لشبكت العسبيتالدشغيليت لعمل الخطت 
 

ؤكثر من هدف بأن  العمل علىبخاهت ؤوشطتها جصب ؤكثر من فئت، و كد حصتهدف هره الخطت في كل من ؤهدافها ؤلاشتراجيجيت والفسعيت وفي ؤي من ؤوشطتها  كد 

 
 
يصب ذلك بخاهت ش ) بدىفير عدد ؤكبر من ألاوشطت لدصخفيد منها جميع اإلاؤشصاثمج اإلاؤشصاث ألاعضاء مع بسامج الشبكت مما شيصهم و كد جخلاطع بسا ،معا

 ىميت و حول جفعيل آليت اإلاؤشصاث الوطىيت لخكما ًمكن ؤن جخلاطع ؤهداف الشبكت مع ؤهداف ألامم اإلاخحدة و جطلعاتها  ( جبادل الخبراث و ؤفضل اإلامازشاث

 .حماًت حلوق ؤلاوصان حعزيز و 
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 () اإلاحوز ألاول  الهدف الاشتراجيجي ألاول :

ب وجلدًم الدعم   م الخدٍز ص كدزاث اإلاؤطظاث الىظىُت ألاعضاء في الؼبىت العسبُت عً ظٍس للمؤطظاث الىظىُت ذاث اإلاـادز اإلاحدودة والتي حعاوي مً مؼاول في جحلُم مهامها؛ حعٍص

                             وؼاء مؤطظاث وظىُت جدًدة وفم مبادا باَزع.والدشجُع على إ

 

اإلاوظف  مؤشساث ألاداء اإلاخسجاث/ و الفئاث اإلاصتهدفت ألاوشطت    ألاهداف  الفسعيت

 اإلاصؤول

 الخكلفت الجهت اإلاشازكت

1 

 

 

 

  

بُت جلبي احد احخُاجاث اث و جـمُم بسامج جدٍز

اث ؤعضائها و إلاؤطظاث ألاعضاء، وزفع كدز ا

ظبي دمىكدزاث بىاء و ؿلل  اطخىماٌو   مىدظبيها

في مخخلف الجىاهب الفىُت  عضاءاإلاؤطظاث ألا 

 واإلاىضىعُت

  

ف ب  .1  مبادا حلىق ؤلاوظانالخعٍس

 ؤلاجفاكُاث الدولُت لحلىق ؤلاوظان .2

 آلُاث حماًت حلىق ؤلاوظان .3

الفئت اإلاظتهدفت اإلاىظفىن الجدد باإلاؤطظاث 

 ألاعضاء

 اد وؿلل اإلادزبيندوزاث إعد -

بُت لخعىٍس  - اإلاخـلت بإداء  هازاثاإلادوزاث جدٍز

 مىدظبي اإلاؤطظاث  عمل 

     

   

بُت  محاضساث – دوزاث جدٍز

 " وزػت عمل اكلُمُت حٌى مبادا حلىق ؤلاوظان"

 و اإلاىظىمت الدولُت لحلىق ؤلاوظان

م مً مىظفي الؼبىت و مً مىدظبي  - ً فٍس جيٍى

ب في مجاٌ اإلاؤطظاث ألاعضاء بالؼبىت ل لخدٍز

 حلىق ؤلاوظان.

 حظتهدف مىدظبي اإلاؤطظاث الىظىُت ألاعضاء -

 

 

اإلدازة ب العاملين

   العامت

  

  

  

  

  

  

  

 

جىفير الدعم للمؤطظاث الىظىُت  العسبُت كبل  2

 وؤزىاء و بعد عملُت الاعخماد الدولي

 

 جلدًم الخبرة و اإلاؼىزة للمؤطظاث ألاعضاء

 

ظت مدي جعابم وزػت عمل جلدم   ول مؤط

ع) هلاط  هظامها ألاطاس ي مع مبادا باَز

 الضعف و اللىة (

 

 

 

 

 عملدوزاث و وزغ 

 حظتهدف مىدظبي اإلاؤطظاث الىظىُت ألاعضاء

 

اإلدازة ب العاملين

 العامت  

 

 الؼبىت و اإلاؤطظاث ألاعضاء

و    APFممىً ؤلاطخعاهت بخبراء مً 

 الىيرمص

 ICCو اٌ 
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3  

 

  

 و ؤلاطدؼازي جإمين الدعم الفني 

  

ب مىدظبي اإلاؤطظاث على هفلت  - جدٍز

 .الؼبىت

 دعم اإلاؤطظاث ألاعضاء بالؼبىت -

الطخىماٌ إجساءاث جإطِظها و جىفير 

اإلاظاعداث الالشمت التي جؤمً مؼازهتها 

باإلاؤجمساث والاجخماعاث التي جىظمها 

 فيها.
ً
 الؼبىت ؤو جيىن ظسفا

ف باإلجساءاث الخاؿت بعملُت  - الخعٍس

و الاطخعساض الدوزي الؼامل، و ؤلاعخماد 

جىؿُاث اللجىت الفسعُت اإلاعىُت باالعخماد 

الخابعت للجىت الخيظُم الدولُت ومظاعدة 

اإلاؤطظاث الىظىُت على جفعُل الخىؿُاث 

 الـادزة عنها.

جىظُم للاءاث حؼاوزٍت مع الجهاث  -

الحيىمُت اإلاخخـت في عدة بلدان 

عسبُت، بهدف حشجُعها على إوؼاء 

ع مؤطظت وظ ىُت وفلا إلابادا باَز

وجلدًم الدعم الفني الالشم بالخعاون 

  مع ألامم اإلاخحدة و الجامعت العسبُت

  

) جلاطم الخيالُف ( الدؼازن مع اإلاؤطظاث ألاعضاء  

بُت  على الاهفساد ؤو   بدىفُر جصء مً بسامجها الخدٍز

  مىدظبي اإلاؤطظاث ألاعضاء بالؼبىت  بمؼازهت
ً
جبعا

 اإلاظتهدفت.للمىضىع و الفئت 

 

ف مؼازهت اإلاؤطظاث باجخماعاث الؼبىت  الخىفل بمـاٍز

 وفم معاًير مىح اإلاظاعداث اإلاعخمد بالؼبىت

 

 

بُت ووزغ عمل   إلاىدظبي اإلاؤطظاث ألاعضاءدوزاث جدٍز

   حٌى عملُت الاعخماد

 

 

اإلاظاعدة بئوؼاء مؤطظاث وظىُت في اإلاىعلت العسبُت 

  UNDPبالخعاون مع لجىت اإلاُثاق و الـ 

 

  

 

 

 

اإلدازة ب العاملين

 العامت  

 

 

 

 

 

 

 اإلادًس الخىفُري

   

 

 

 

 

 

 ألاعضاء بالؼبىتاإلاؤطظاث 

 + 

 اإلافىضُت الظامُت

 + 

UNDP 

+ 

 لجىت اإلاُثاق بالجامعت العسبُت 
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  ) اإلاحوز الثاوي ( الهدف الاشتراجيجي الثاوي:

 ٌ واإلاؤطظاث الىظىُت ألاعضاء على الخفاعل مع  هظام ألامم اإلاخحدة لحلىق ؤلاوظان، وخاؿت الاطخعساض الدوزي الؼامل  حشجُع اإلاؤطظاث الىظىُت ألاعضاء في الؼبىت على حث الدو

و ، و بسوجىوىالتها وظان كلُمُت اإلاخعللت بحلىق ؤلاوالهُئاث اإلاعاهداث الدولُت وؤلاكلُمُت لحلىق ؤلاوظان وهظام ؤلاجساءاث الخاؿت، وحشجُعها على الاهضمام إلى الاجفاكُاث الدولُت وؤلا

س و جفعُل مىظىمت حلىق ؤلاوظان بجامعت الدٌو العسبُت.  اإلاظاهمت في جعٍى

 

 الخكلفت الجهت اإلاشازكت اإلاوظف اإلاصؤول اإلاخسجاث/ مؤشساث ألاداء ألاوشطت و الفئاث اإلاصتهدفت   ألاهداف  الفسعيت

1     

 

اٌ فخح آفاق جدًدة ؤمام اإلاؤطظاث الىظىُت، باطخىم

جثلُفها و جصوٍدها باإلاعلىماث الالشمت، و اإلاهازاث، عً 

فها بىواالث ألامم اإلاخحدة اإلاخخــت،  م حعٍس ظٍس

وؼإتها، مهامها و اخخـاؿاتها، و دوزها في حماًت و 

ص حلىق ؤلاوظان و حظهُل الخعاون معها.  حعٍص

 

 

 

 

 

 

بُت ووزغ عمل إلاىدظبي اإلاؤطظاث ألاعضاء بالؼبىت  دوزاث جدٍز

 

 

 

 

  

ت حلىق حعمُم و وؼس زلاف

و جإمين وظان ضمً اإلاؤطظاث ؤلا

جدفم اإلاعلىماث مما طِىعىع 

 على واكع العمل 
ً
إًجابا

 .باإلاؤطظاث

الخفاعل و الخعاون  بالعمل مع 

وواالث ألامم اإلاخحدة ، مما 

ع طِظهل عمل اإلاؤطظاث و ٌظس 

ص و حماًت حلىق  مً عملُت حعٍص

 وظان باإلاىعلت العسبُتؤلا

  

 

اإلدازة ب العاملين جمُع

 العامت

  

الؼبىت العسبُت 

 بالخعاون مع الـ

APF 

+ 

UNDP 

+ 

 اإلافىضُت الظامُت

+ 

مساهص ألامم اإلاخحدة 

ب  للخدٍز

 



 

30 
 

2  

حشجُع الحضىز واإلاؼازهت الفاعلت للمؤطظاث 

الىظىُت في اإلاحافل الدولُت وؤلاكلُمُت واجخماعاث 

لجىت الخيظُم الدولُت، مما طُعصش مىكعها ضمً 

، مً خالٌ جلدًم ؤلاعالهاث لهُئاث الدولُت وؤلاكلُمُتا

ت ألعماٌ  الىخابُت والؼفهُت وجىظُم الللاءاث اإلاىاٍش

اإلاؤجمساث و الفعالُاث و ألاوؼعت التي حؼازن الؼبىت 

 .بها

 

و اإلاىظماث الدولُت و ؤلاكلُمُت و   الخىاؿل مع اإلاؤطظاث مً جهت

خماعاث و اإلاظاهمت بخحدًد جسجِب للاءاث على هامؽ اإلاؤجمساث و الاج

 .جدٌو ألاعماٌ

 زباطت و ؤماهت و ؤعضاء اإلاؤطظاث الىظىُتحظتهدف 

 

فخح آفاق للخعاون و جبادٌ للخبراث 

بين اإلاؤطظاث الىظىُت و 

الؼبياث و اإلاىظماث ؤلاكلُمُت و 

 .الدولُت

مما طُعصش مىكع اإلاؤطظاث 

العسبُت على الـعُدًً ؤلاكلُمي و 

 الدولي.

 

 

 

 

 

العاملين باإلدازة جمُع 

 العامت

 

ىُت و  الؼبياث ألامٍس

ت و ؤلافس  ٍلُت و آلاطٍُى

الخيظُم  جىتلألاوزبُت و 

 و لجىت اإلاُثاق الدولُت

مع وواالث و بالخعاون 

 ألامم اإلاخحدة

 

س    3 حشجُع اإلاؤطظاث الىظىُت على جلدًم الخلاٍز

ت ألهظمت اإلاعاهداث وؤلاجساءاث الخاؿت وفي إظاز  اإلاىاٍش

خعساض الدوزي الؼامل واإلاظاهمت في هخابت الاط

س الىظىُت، و  اطخحدار آلُاث  للخعاون الفعاٌ و الخلاٍز

اإلاجدي مع اللجىت العسبُت الدابمت لحلىق ؤلاوظان ، 

م جعىٍس اإلاُثاق العسبي لحلىق  لِؼيل خعىة على ظٍس

ص ؤلاوظان و آلُاجه لُيىن اإلاىعلم هحى حماًت و حعٍص

 .ت العسبُتحلىق ؤلاوظان باإلاىعل

 

عمل و جلدًم  آلُاث حعسف بلجىت اإلاُثاق و جبيندوزاث ووزغ عمل 

س ؤمام مىدظبي حظتهدف اللجىت العسبُت الدابمت لحلىق ؤلاوظان،  الخلاٍز

 .عمل على اإلاىضىعاإلاعىُين بالمً اإلاؤطظاث الىظىُت ألاعضاء 

 

و جلدًم دزاطاث الخفاعل و الخعاون ومع لجىت اإلاُثاق، و العمل على 

س  ملترحاث لخعىٍس اإلاُثاق العسبي لحلىق ؤلاوظان باإلضافت لخلدًم جلاٍز

 .الظل  مً كبل اإلاؤطظاث الىظىُت ألاعضاء بالؼبىت للجىت اإلاُثاق

 

حلىق ؤلاوظان مىظىمت  ز جعى 

ظهُل عملُت ، و حالجامعت العسبُتب

ص و حماًت حلىق ؤلا وظان حعٍص

 بالعالم العسبي.

 

  

 

 لعامتاإلدازة اب العاملين 

العسبُت الؼبىت   

 + 

 لجىت اإلاُثاق

+ إدازة حلىق افيظان 

 بالجامعت العسبُت

+ 

UNDP 

+ 

 اإلافىضُت الظامُت

 

 

 للمىظىمتالعسبُت    4
ً
 وإكلُمُا

ً
جلب الخإًُد اإلايؼىد دولُا

لحلىق ؤلاوظان لىضعها مىضع الخىفُر، لخإمين احترام 

 
ً
اجه ضمً آلُاث معخمدة دولُا حلىق ؤلاوظان وحٍس

معترف بها على مظخىي حىم اللاهىن ومبادا اإلاظاواة و 

واإلاىاظىت الخامت في إظاز اإلاىظىمت الدولُت لحلىق 

 ؤلاوظان.

  

 الؼبىت العسبُت اإلاىخدًاث و الحىازاث بين جىظُم اإلاؤجمساث و 

يي ، ) والحىاز العسبيو الؼبياث و اإلاىظماث ؤلاكلُمُت و الدولُت  ألامٍس

لي و العسبي ألاوزبي آلاًبيري، جفعُل الحىاز  ، إًجاد حىاز عسبي إفٍس

 ) ٌظتهدف اإلاؤطظاث الىظىُت ( (آطُىي 

لت عمل آلا جبادٌ ؤفضل  لُاث الدولُتاإلامازطاث و الخعسف على ظٍس

 ) مىدظبي اإلاؤطظاث ( إلاىظىمت حلىق ؤلاوظان.

 

 جإًُد و مظاهدةالحـٌى على  

ظيرة حلىق إلاجخمع الدولي إلاا

 .يؤلاوظان بالعالم العسب

ص و   ع عملُت حعٍص حظهُل و حظَس

حماًت حلىق ؤلاوظان بالعالم 

 العسبي.

 

 اإلدازة العامتب العاملين 

بالخعاون مع زباطت 

 الؼبىت 

 

الؼبىت العسبُت و ول 

مىظمت ؤو ػبىت معىُت 

 وفم اليؼاط ؤو اإلاىضىع
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 الهدف الاطتراجُجي الثالث:) اإلاحىز الثالث(  

عاث الىظىُت مع ؤحيام الاجفاكُاث التي ؿادكذ عليها الدٌو العسبُت واحترامها وضمان جىفُرها واإلاظاهمتحشجُع اإلاؤطظاث الىظىُت ألا   في زفع كدزاث  عضاء بالؼبىت إلاىاءمت الدؼَس

 .ألاشخاؾ اإلايلفين بخعبُلها الفعلي

 الخكلفت الجهت اإلاشازكت اإلاوظف اإلاصؤول اإلاخسجاث/ مؤشساث ألاداء ألاوشطت و الفئاث اإلاصتهدفت   ألاهداف  الفسعيت

بُت لليىادز الحيىمُت و   1 جىظُم دوزاث جدٍز

عاث في  البرإلااهُت و غيرها مً اإلاعىُين بظً الدؼَس

الدٌو العسبُت وهرلً للعاملين على جعبُلها 

 بىشازحي العدٌ والداخلُت.

 

مخاظبت اإلاؤطظاث لللُام بىزػاث عمل بهدف جحلُم اإلاىابمت بين 

عاث الىظىُت واإلاعاًير الدولُت لحلىق ؤلاوظان، و عدم حعازض ال دؼَس

عاث الىظىُت مع ؤلاجفاكُاث اإلاىكع عليها مً كبل الحيىمت ) الفئت الدؼَس

، و العاملىن بمجاٌ العاملين بىشازحي العدٌ و الداخلُت اإلاظتهدفت: 

ع(  الدؼَس

 

عدد الدٌو اإلاؼازهت في هرا 

 اليؼاط، و هىع اإلاؼازهت.

عاث الىظىُت مدي  مىابمت الدؼَس

 مع ؤلاجفاكُاث الدولُت.

 

 

 العاملين باإلدازة العامت

 

الؼبىت بالخعاون ما بين 

و اإلاؤطظاث العسبُت 

الىظىُت ألاعضاء و 

بالخعاون مع الجامعت 

  العسبُت 

 

 

2  

عاث مع   عُت إلاىابمت الدؼَس  جلدًم ملترحاث حؼَس

 .اإلاعاًير الدولُت لحلىق ؤلاوظان

 

عُت لبعض الدٌو في الاطخع اهت بخبير دولي لخلدًم ملترحاث حؼَس

 مىضىعاث حلىق ؤلاوظان.

 

 الدزاطت اإلاىجصة مً كبل الخبير

 

مدي إطخفادة هره الدٌو مً 

 الدزاطت

 

 العاملين باإلدازة العامت

 

الجامعت بالخعاون مع 

العسبُت ووواالث ألامم 

 اإلاخحدة
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3  

 و
ً
 ف ؤن جيىن ول مؤطظت  زاؿدا

ً
ي بلدها زكُبا

على طلىن اإلاعىين بخعبُم معاًير حلىق 

ؤلاوظان، و جىفير اإلاظاعداث الالشمت لخمىُنهم مً 

جىفُر بسامج جعىٍس  زفع و بىاء كدزاث اإلايلفين 

بالدولت بخعبُم معاًير حلىق ؤلاوظان و جعىٍس 

 ؤدائهم بما ٌعصش  جحلُم هرا الهدف.  

 

 

س ا -  لسؿد.دوزاث بألُاث السؿد و الخىزُم و جلاٍز

بُت  - جلىم بها اإلاؤطظاث الىظىُت ألاعضاء بالؼبىت دوزاث جدٍز

بخعبُم معاًير حلىق حظتهدف العاملين بالدولت مً اإلاعىين 

 هم.و بىاء كدزاتلسفع ؤلاوظان 

 

هتهاواث و مالحلت فضح الا 

 مسجىبيها) مما ًللل مً حدوثها(

إًجاد عاملين بالدولت مؤمىين 

بحلىق ؤلاوظان و ٌعملىن على 

 عبُم اإلاعاًيرج

 

 العاملين باإلدازة العامت

 

بالخعاون بين ؤلادازة 

العامت للؼبىت و 

اإلاؤطظاث ألاعضاء و 

الجامعت العسبُت و لجىت 

اإلاُثاق ووواالث ألامم 

 اإلاخحدة
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 اجيجي السابع: ) اإلاحوز السابع (الهدف الاشتر 

اث العامت في الدٌو العسبُت وجىفير وافت ؤػياٌ اإلاظاعدة إلاىاهضت الاهتهاواث مً اإلاخابعت والخلُُم اإلاظخمس مً جاهب اإلاؤطظاث ال خالٌ ىظىُت ألاعضاء بالؼبىت، ألوضاع حلىق ؤلاوظان والحٍس

ص كدزاث اإلاؤطظاث الىظىُت ألاعضاء في الؼبىت في السؿد والخحلُل والخلُُم اإلاظخمس ألوضاع حلىق ؤلاوظان في بجىفير الدعم الفني،   لداتها.وحعٍص

 الخكلفت الجهت اإلاشازكت اإلاوظف اإلاصؤول اإلاخسجاث/ مؤشساث ألاداء ألاوشطت و الفئاث اإلاصتهدفت   ألاهداف  الفسعيت

1 
   

س السؿد الىىعُت   ب على آلُاث و جلاٍز الخدٍز

ت للمؤطظاث ألاعضاء في الؼبىت و جلُُم  والظىٍى

الىهج اللابم في الخعامل مع كضاًا حلىق 

مخابعت وجرلُل العلباث الىاجمت عً و ، ؤلاوظان

  .الخحدًاث الجدًدة في مجاٌ حلىق ؤلاوظان

 

 

  

بُت ووزغ عمل  بي في   اإلاىاضُع الخالُت :  علىدوزاث جدٍز بسهامج جدٍز

آلُاث السؿد و اإلاخابعت و ،  هُفُت عمل لجان جلص ي الحلابم و ؤهىاعها

س إ  ت الخلُُم و كُاض ألازس .و هُفُ عداد الخلاٍز

 وزػت عمل عً آلُت الخلص ي الخاؿت بميافحت الخعرًب ثاٌ: م

الفئت اإلاظتهدفت مىدظبي اإلاؤطظاث ألاعضاء مً العاملين بمجاٌ السؿد 

س  و الخىزُم و هخابت الخلاٍز

بُت  " هُفُت حماًت حم الخعلُم في النزاعاث اإلاظلحت و حٌى دوزة جدٍز

 ؤهمُت التزام الدولت بهرا الحم"

س ؼس و ت  السؿد جلاٍز الظىٍى

 .على مىكع الؼبىتللمؤطظاث 

سفع و بىاء هره ألاوؼعت بطدظهم  

و كدزاث اإلاؤطظاث على السؿد 

الخلُُم مما طُىؼف الاهتهاواث 

م الحد منها.  هخعىة على ظٍس

 

س اإلاؤطظاث حٌى مـير حم  جلاٍز

إن وان بدولهم ؿساع  الخعلُم

 مظلح

 

 العاملين باإلدازة العامت

 

اإلاؤطظاث ألاعضاء و 

بالخعاون مع  لؼبىتا

الجامعت العسبُت 

 ووواالث ألامم اإلاخحدة

UNDP  

 

  

2 

 

 

  

ص جبادٌ الخبراث واإلامازطاث الفضلى في مجاٌ  حعٍص

حلىق ؤلاوظان بين اإلاؤطظاث ألاعضاء بالؼبىت 

 ووواالث ألامم اإلاخحدة اإلاخخــت.

 

  

و اإلاؤطظاث بين مىدظبي خبراث الخبادٌ علد مىخدًاث ووزغ عمل ل

 ذاث العالكت ألامم اإلاخحدة و خبراء و فسق عمل  ين بىواالثاملالع

 " مىظفي اإلاؤطظاث ألاعضاء"

  

 ةوكدز هفاءة  جعىز مهازة و   

مساكبت  بمجاٌ مىدظبي اإلاؤطظاث

ؤوضاع حلىق ؤلاوظان و جحلُلها و 

س الالشمت.  اعداد الخلاٍز

زفم كدزة اإلاؤطظاث بمىاهضت 

 ؤلاهتهاواث.

 

 لعامتالعاملين باإلدازة ا

الؼبىت العسبُت و 

اإلاؤطظاث ألاعضاء 

بالخعاون مع مساهص 

 ووواالث ألامم اإلاخحدة

 UNDPو الـ 
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 الهدف الاشتراجيجي الخامض: ) اإلاحوز الخامض(

ميم ثلافت حلوق ؤلاوصان عبر الثلافت و التربيت و الخعليم، و حعزيز ؤلاحترام و اإلاعسفت إلابادئ و كيم و ثلافت حلوق ؤلاوصان في الدول العسبيت، عن طسيم عمل اإلاؤشصاث ألاعضاء على وشس و حع

 من خالل ؤلاشخعاهت بوشائل ؤلاعالم اإلاخخلفت، و حث دولها على وشس ثلافت حلوق ؤلاوصان و كبول السؤي و السؤي آلاخس و 
 
حسيت الخعبير و ممازشت الدًملساطيت، و التربيت على جكسيض ؤًضا

 .ألاهليت ا باإلاىاهج الخعليميت لجميع الفئاث العمسيت، و ممازشتها ضمن اإلادازس و الجامعاث و ألاهدًتثلافت الحواز من خالل جضمينه

  

 الخكلفت الجهت اإلاشازكت اإلاوظف اإلاصؤول اإلاخسجاث/ مؤشساث ألاداء ألاوشطت و الفئاث اإلاصتهدفت   ألاهداف  الفسعيت

ب لخىعُت جمُع فئاث اإلاجخ 1 مع اليؼس والخعلُم والخدٍز

في اللعاعين العام والخاؾ ومىظماث اإلاجخمع اإلادوي 

 .واإلاىاظىين واإلالُمين حٌى حلىق ؤلاوظان

 

 

 

 

 

زلافت حلىق ؤلاوظان في  يؼس ل بدبني بسهامج كُام اإلاؤطظاث ألاعضاء 

 .دولها و ظلب ذلً مً الحيىماث

علد هدواث بين اإلاؤطظاث ألاعضاء لخبادٌ ؤفضل اإلامازطاث في هرا 

 .اإلاجاٌ

بُت ؤ ن جلىم اإلاؤطظاث ألاعضاء بالخعاون مع الؼبىت بدىظُم دوزاث جدٍز

جىظُم الخابعين لها؛  جيىن مهمتهم باإلاؤطظاث لخإهُل مدزبين و وىادز 

ب على حلىق ؤلاوظان ف و الخدٍز  .دوزاث للجماهير للخعٍس

 

 

 

مخاظبت اإلاؤطظاث ألاعضاء 

للىؼف عً ؤفضل اإلامازطاث في 

 .وؼس زلافت حلىق ؤلاوظان

 

زدود اإلاؤطظاث ، و اخخُاز ؤفضل 

 .اإلامازطاث و حعمُمها

كُاض ألازس  مً كبل اإلاؤطظاث 

عً مدي اهدؼاز مفاهُم ألاعضاء 

حلىق ؤلاوظان و مدي جإزير هرا 

ؤلاهدؼاز على واكع حلىق ؤلاوظان 

 في بلداجهم.

 

 

 

 

 العاملين باإلدازة العامت

 

 

بالخعاون بين ؤلادازة 

مت و اإلاؤطظاث العا

ألامم  مساهص عضاءألا 

بُت و  اإلاخحدة   الخدٍز

UNDP 
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6  

ف باإلعالن العالمي  ىق لحلو اإلاُثاق العسبي الخعٍس

البروجىوىالث ؤلاوظان و العهدًً الدولُين و 

الاجفاكُاث اإلالحلت و آلالُاث و بُان ضسوزة وؤهمُت و

 العمل بمىجبها و وؼس ها.

 

 

و اإلاُثاق عالن العالمي حؼمل ؤلا  ظباعت ميؼىزاث عً حلىق ؤلاوظان

ٌ العسبي  حم  و العهدًً الدولُين و البروجىوىالث و هرلً وؼس بحىر حى

ت   الخجمع الظلميو حلىق ألاكلُاث، و  حلىق العماٌو و الخعبير السؤي حٍس

 . و غيره 

 على مىكع الؼبىت و ؿفحاتها ؤلالىتروهُت. وؼس 
ً
 ما ذهس آهفا

ف باإلعالن هدواث اإلاؤطظاث ألاعضاء بدولها م جىظ و حللاث للخعٍس

مً عهىد و  لحلىق ؤلاوظان و ما لحلهو اإلاُثاق العسبي العالمي 

لً باإلادازض و الجامعاث و اإلاساهص الثلافُت و ألاهدًت و إجفاكُاث، و ذ

 ( ٌظتهدف بها جمُع اإلاىاظىين)  هرلً بالضىاحي.

 

كُاض ألازس  مً كبل اإلاؤطظاث 

ألاعضاء عً مدي اهدؼاز مفاهُم 

ىق ؤلاوظان و مدي جإزير هرا حل

ؤلاهدؼاز على واكع حلىق ؤلاوظان 

 في بلداجهم.

 

 

 

 

الؼبىت العسبُت و 

 اإلاؤطظاث ألاعضاء

بالخعاون مع لجىت 

 اإلاُثاق بالجامعت العسبُت

 

 

3   

ص اإلاعسفت ، ؤلاطخعاهت بىطابل ؤلاعالم اإلاخخلفت لخعٍص

ٌ وؤلاحترام إلابادا و كُم و زلافت حلىق ؤلاوظان بالدو 

 العسبُت.

 

 

مً كبل ول مؤطظت عضى بالؼبىت ، جخضمً  وضع خعت إعالمُت  

، ليؼس كضاًا و مبادا و اطخخدام ول وطابل ؤلاعالم اإلاىجىدة ببلداجها

 كُم حلىق ؤلاوظان.

 

  ول مؤطظت حظتهدف مىاظني البلد الري جيخمي له.

كُاض ألازس  مً كبل اإلاؤطظاث 

ألاعضاء عً مدي اهدؼاز مفاهُم 

ق ؤلاوظان و مدي جإزير هرا حلى 

ؤلاهدؼاز على واكع حلىق ؤلاوظان 

 في بلداجهم.

و كُاض ألازس عً مدي ازجفاع 

دًً للضاًا  وظبت ألاشخاؾ اإلاٍؤ

حلىق ؤلاوظان في بلداجهم عً 

م  و جىظُم اطخبُاهاث ظٍس

 اطخعالعاث.

  

اإلاؤطظاث ألاعضاء 

بالخعاون مع ؤجهصة ألامم 

  اإلاخحدة للُاض ألازس

 

4  

سه بما ًحلم ج حدًث اإلاىكع الىترووي للؼبىت و جعٍى

ؿفحاث الؼبىت على الفِع  العمىحاث، و جحدًث

تر و ألاوظخغسام.  بىن و الخٍى

  - ؤ

لُت الاعخماد آجفاكُاث و اإلاىازُم الدولُت و جضمين مىكع الؼبىت وافت الا

 و الاطخعساض الدوزي الؼامل و جإمين جسجمت مىلحت للعسبُت و ظباعتها.

ٍس اإلاىكع الالىترووي للؼبىت بؼيل جفاعلي وضمان جحدًثه بؼيل جعى 

 مخىاؿل.

جحدًث مىخبت الؼبىت وزبعها الىتروهُا بمـادز اإلاعلىماث ذاث العالكت 

 السطمُت واللىاهينبحلىق ؤلاوظان والاجفاكُاث واللىاهين والىزابم 
 ت.ذاث العالك

 

اطخبُان زض ى اإلاؤطظاث 

 ألاعضاء عً مىكع الؼبىت بعد

 طىت مً اهعالكه

 

جمُع العاملين باإلدازة 

 العامت

  

 

لؼبىتلؤلادازة العامت    
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