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لألعوام 4102 – 4102 – 4102
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روطئة:
أنشأت الشبكة العربٌة للمؤتستسات الوطنٌة لحموق اإلنتسان ،بناء على توافك إرادات المؤتستسات
الوطنٌة لحموق اإلنتسان بالعالم العربً خالل اللماء التسابع للمؤتستسات الوطنٌة العربٌة لحموق
اإلنتسان المنعمد فً نواكشوط ٌومً  39-38أبرٌل  3122وانبثك عنه إعالن نواكشوط.
وتم إلرار النظام األتساتسً للشبكة باللماء الثامن للمؤتستسات الوطنٌة العربٌة ،الذي عمد بالدوحة
فً  27ماٌو  3123وأوصى بضرورة تفعٌل عمل الشبكة ودعمها ،كما تمت منالشة بنود النظام
األتساتسً للشبكة ،واألخذ بالمالحظات التً أبدتها المؤتستسات ،لٌعتمد بصٌغته النهائٌة خالل
ايتماع اليمعٌة العامة للشبكة العربٌة المنعمد بالرباط بالمملكة المغربٌة فً ٌ 27ونٌو ،3124
وتم الترخٌص للشبكة كمؤتستسة خاصة ذات نفع عام ،وفك المانون رلم ( )32لتسنة  3117فً
دولة الممر.
ولد صدرت وثٌمة تأتسٌس الشبكة عن إدارة التوثٌك فً وزارة العدل بدولة لطر برلم ()23721
بتارٌخ  3124 / 16 /34م .فأضحى ممر الشبكة ومحلها المانونً هو مدٌنة الدوحة.
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اؤجة:
بغٌة تحمٌك األهداف التً أنشأت الشبكة العربٌة من أيلها ،ومن أهمها تتسهٌل التعاون بٌن
أعضائها وفك شراكات متٌنة مع الحكومات والبرلمانات ومنظمات الميتمع المدنً والمنظمات
الدولٌة واإلللٌمٌة ،وتعزٌز لدرات كوادر المؤتستسات األعضاء وكذا متساعدة المؤتستسات الوطنٌة
العربٌة على الحصول على درية االعتماد  Aلدى اللينة الفرعٌة لالعتماد التابعة للينة التنتسٌك
الدولٌة ،وتحفٌز الدول العربٌة على إنشاء مؤتستسات وطنٌة وفك مبادئ بارٌس ،وغٌر ذلن مما
ٌنطوي علٌه النظامٌن األتساتسً والداخلً للشبكة العربٌة ،بهدف حماٌة حموق اإلنتسان وتعزٌزها
وفك ما ورد بالمواثٌك الدولٌة والتراح اإليراءات الكفٌلة بترتسٌخها فً الدول العربٌة.
لامت اإلدارة العامة للشبكة العربٌة بوضع إتستراتٌيٌة وخطة عمل لتحمٌك هذه األهداف
وأرتسلتها لرئاتسة الشبكة التً رايعتها ،مع تحدٌد نماط الموة والضعف والتحدٌات المتولعة،
وعوامل النياح.
مدخل لإلتسراارجيجة:
تم إعداد مشروع إتستراتٌيٌة الشبكة العربٌة للمؤتستسات الوطنٌة لحموق اإلنتسان لألعوام 3125
–  ،3127بعد دراتسة كافة اليوانب التسلبٌة واإلٌيابٌة وإدران التحدٌات التً ٌنبغً تياوزها.
وتعً الشبكة أهمٌة العمل المشترن وأبعاده من حٌث التأثٌرات والنتائج المتوخاة ،وذلن لتحمٌك
رتسالة الشبكة فً حماٌة حموق اإلنتسان وتعزٌزها .فمن خالل تنفٌذ هذه اإلتستراتٌيٌة ،تستتمكن
الشبكة العربٌة من المتساهمة فً توحٌد العمل العربً ،بما ٌخدم حماٌة حموق اإلنتسان وتعزٌزها
على المتستوى اإلللٌمً.
لمد ياءت الرؤٌة اإلتستراتٌيٌة لعمل الشبكة فً هذه المرحلة ،اتستيابة لطبٌعة التحدٌات الحالٌة
التً تحٌط بحموق اإلنتسان فً المنطمة ،وخصوصا ً االنتهاكات المنهيٌة لحموق اإلنتسان وأعمال
العنف والفظاعات التً مازالت متستمرة فً بعض البلدان ال تسٌما نتٌية للحران االيتماعً الذي
شهدته وتشهده بعض الدول العربٌة ،والذي دفع بعض البلدان إلى مباشرة إصالحات تشرٌعٌة
ومؤتستساتٌة.
كما تندرج هذه اإلتستراتٌيٌة فً تسٌاق دولً ٌتمٌز بتصاعد اهتمام الميتمع الدولً بمضاٌا حموق
اإلنتسان من خالل خلك آلٌات دولٌة وإللٌمٌة تتسعى إلى تشيٌع احترام حموق اإلنتسان .كما تأتً
فً تسٌاق داخلً ٌتمٌز إلى حد كبٌر بويود إرادة عربٌة؛ وازدٌاد الوعً عربٌا ً بمتسألة حموق
اإلنتسان ،ابتدا ًء من منظمات الميتمع الدولً ووصوال إلى الحكومات ،وذلن من أيل ترتسٌخ
ثمافة حموق فً العالم العربً.
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نقاط القوة وعناصا النياح الداخلجة والخاايجة:

-

وحدة اللغة والثمافة والتارٌخ ،ووحدة التحدٌات والمصالح؛
تويه عالمً نحو مزٌد من الحموق والحرٌات والعمل على التصدي لالنتهاكات؛
تشيٌع لينة التنتسٌك الدولٌة على إحداث شبكات شبه إللٌمٌة للمؤتستسات الوطنٌة لحموق
اإلنتسان؛
تزاٌد عدد المؤتستسات الوطنٌة وتزاٌد تفاعلها مع اآللٌات الدولٌة واإلللٌمٌة؛
ويود إرادة تسٌاتسٌة لدى الحكومات العربٌة ،وإن بشكل متفاوت ،وإدراكها ضرورة احترام
حموق اإلنتسان ؛
ويود إرادة حمٌمٌة للتعاون بٌن المؤتستسات األعضاء؛ وتوتسع الدائرة الشعبٌة المهتمة بحموق
اإلنتسان بالعالم العربً ،بما فً ذلن تزاٌد عدد منظمات الميتمع المدنً فً الوطن العربً،
وبروز المؤتستسات الوطنٌة كفاعل يدٌد فً الميال؛
توفر الكفاءات و الخبرات العربٌة؛
توفٌر البنٌة التحتٌة للشبكة؛
التزام طالم اإلدارة العامة للشبكة بالعمل الياد وتفاعله وتواصله مع الرئاتسة؛
تحدٌد أهداف الشبكة ومهامها وآلٌاتها بالنظامٌن األتساتسً والداخلً للشبكة؛
ويود خطة إتستراتٌيٌة ذات أهداف واضحة ولابلة للتنفٌذ.

الرحدجات ونقاط الضعف الداخلجة والخاايجة:

-

عدم تصدٌك بعض الدول العربٌة على بعض الصكون الدولٌة لحموق اإلنتسان ،وضعف
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؛
ويود ثغرات على متستوى الموانٌن المنشأة للمؤتستسات الوطنٌة وعدم اتستيابة هذه
الموانٌن بشكل كامل لمبادئ بارٌس ؛
ضعف الدعم التسٌاتسً والمالً الممدم من لبل بعض الحكومات العربٌة للمؤتستسات
الوطنٌة؛
عدم ويود مؤتستسات وطنٌة فً كافة الدول العربٌة ؛
ضعف الموارد المالٌة والبشرٌة الحالٌة للشبكة.
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الهدف العام للشبكة:
ٌتمثل الهدف العام من إنشاء هذه الشبكة فً حماٌة حموق اإلنتسان وتعزٌزها فً العالم العربً .و
لتحمٌك ذلن ،وضعت الشبكة خمتسة أهداف رئٌتسٌة ،بلورتها فً خطة عمل.
األدهداف الائجتسجة للشبكة :
أول ا -تعزٌز دور المؤتستسات الوطنٌة للمتساهمة فً حماٌة حموق اإلنتسان وتعزٌزها فً الدول
العربٌة من خالل إطالق برامج للتعاون المشترن والتنتسٌك فً ما بٌنها؛
ثانجا ا -تنمٌة ونشر ثمافة حموق اإلنتسان من خالل اإلعالم والتعلٌم والتدرٌب ليمٌع فئات الميتمع
فً المطاعٌن العام والخاص ومنظمات الميتمع المدنً والمواطنٌن والممٌمٌن؛
ثالثا ا -تشيٌع االنضمام إلى االتفالٌات الدولٌة واإلللٌمٌة المتعلمة بحموق اإلنتسان واإلتسهام فً
إعمال ممتضٌاتها و مواءمة التشرٌعات الوطنٌة مع أحكام االتفالٌات التً صادلت علٌها الدول
العربٌة واحترام االلتزامات المنبثمة عنها وكذا التسهر على تنفٌذها والمتساهمة فً رفع لدرات
األشخاص المكلفٌن بتطبٌمها الفعلً؛
اابعا ا -دعم عمل المؤتستسات الوطنٌة فً إطار التعاون اإلللٌمً وإبراز وتشيٌع روح المواطنة
واحترام مبادئ ولٌم وثمافة حموق اإلنتسان.
خامتسا ا -حث الدول على التفاعل مع هٌئات المعاهدات الدولٌة واإلللٌمٌة لحموق اإلنتسان.
الخطة اإلتسراارجيجة
تتسعى الشبكة العربٌة إلى تحمٌك هدف عام من خالل خمتسة أهداف إتستراتٌيٌة تريمت إلى
محاور مع مراعاة طبٌعة العمل واحتٌاياته ،واألخذ بعٌن االعتبار أنظمة الشبكة وكذلن مبادئ
بارٌس ،وذلن من خالل خطة عمل تراعً خاصٌة النشاط والفئة المتستهدفة ،من شأنها تحمٌك
األهداف اإلتستراتٌيٌة ،و من ورائها أهداف إنشاء الشبكة وصوالً للهدف العام.
كما تتماطع هذه األنشطة فً بعض األحٌان لتخدم أكثر من هدف فً ولت واحد.
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رنظجم الخطة
ٌتبع تنظٌم الخطة اإلتستراتٌيٌة لألعوام  ،2016 -2014على النحو التالً:

-

الهدف العام.
األهداف االرئٌتسٌة للشبكة التً تم تحدٌدها بخمتسة أهداف.
األهداف اإلتستراتٌيٌة للشبكة (خمتسة محاور) واألهداف الفرعٌة المنبثمة عنها.
األنشطة المنبثمة من األهداف الفرعٌة والتً تعمل الشبكة على تحمٌمها.
مؤشرات األداء على تحمٌك األنشطة ألهدافها.
اإلطار الزمنً لتنفٌذ األنشطة محددة فً أربعة فصول فً التسنة الواحدة (الربع األول أو الثانً
أو الثالث أو الرابع من التسنة).
اليهة أو اليهات داخل الشبكة المكلفة بتنفٌذ ومتابعة األنشطة وما ٌنتج عنها.
اليهات والمنظمات الدولٌة واإلللٌمٌة المشاركة بالبرنامج .
أدهداف الخطة اإلتسراارجيجة
وفك األولوٌة ،وضعت األهداف اإلتستراتٌيٌة على ضوء رؤٌة الشبكة ومماصد وغاٌات أهداف
انشائها ،و ذلن على شكل محاور عمل أتساتسٌة ،وهً:
الهدف اإلتسراارجيي األول ( المحوا 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؛
والتشيٌع على إنشاء مؤتستسات وطنٌة يدٌدة وفك مبادئ بارٌس.
الهدف التسراارجيي الثاني ( المحور الثانً )
تشيٌع المؤتستسات الوطنٌة األعضاء فً الشبكة على حث الدول والمؤتستسات الوطنٌة األعضاء
على التفاعل مع نظام األمم المتحدة لحموق اإلنتسان ،وخاصة االتستعراض الدوري الشامل
والهٌئات المعاهدات الدولٌة واإلللٌمٌة لحموق اإلنتسان ونظام اإليراءات الخاصة ،وتشيٌعها
على االنضمام إلى االتفالٌات الدولٌة واإلللٌمٌة المتعلمة بحموق اإلنتسان ،وحشجيغ اندول
انًُض ًّت ػهى رفغ ححفظاحها ػهى بُىد االحفاقياث انخي صادقج ػهيها وكذنك حشجيؼها ػهى
االَضًاو انى انبزوحىكىالث انًهحقت بهذِ االحفاقياث.
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الهدف اإلتسراارجيي الثالث ( المحور الثالث )
تشيٌع المؤتستسات الوطنٌة األعضاء بالشبكة لدولها ،على مواءمة التشرٌعات الوطنٌة مع أحكام
االتفالٌات التً صادلت علٌها الدول العربٌة واحترامها وضمان تنفٌذها والمتساهمة فً رفع
لدرات األشخاص المكلفٌن بتطبٌمها الفعلً.
الهدف التسراارجيي الاابع ( المحوا الاابع )
المتابعة والتمٌٌم المتستمر من يانب المؤتستسات الوطنٌة األعضاء بالشبكة ،ألوضاع حموق
اإلنتسان والحرٌات العامة فً الدول العربٌة ،وتوفٌر كافة أشكال المتساعدة لمناهضة االنتهاكات
من خالل توفٌر الدعم الفنً ،وحؼزيز قدراث انًؤسساث انىطُيت األػضاء في انشبكت في انزصد
وانخحهيم وانخقييى انًسخًز ألوضاع حقىق اإلَساٌ في بهداحها.
الهدف التسراارجيي الخامس ( المحوا الخامس )
تعزٌز اإلحترام و المعرفة لمبادئ و لٌم و ثمافة حموق اإلنتسان فً الدول العربٌة ،عن طرٌك
عمل المؤتستسات األعضاء على نشر و تعمٌم ثمافة حموق اإلنتسان عبر الثمافة و التربٌة و
التعلٌم ،و أٌضا ً من خالل اإلتستعانة بوتسائل اإلعالم المختلفة.

األدهداف اإلتسراارجيجة و رفاعارها:
الهدف اإلتسراارجيي األول ( المحوا 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؛
والتشيٌع على إنشاء مؤتستسات وطنٌة يدٌدة وفك مبادئ بارٌس.
األدهداف الفاعجة
 -2إحداث وتصمٌم برامج تدرٌبٌة تلبً االحتٌايات المحددة للمؤتستسات األعضاء بالشبكة العربٌة
واألفراد المشاركٌن ،من خالل االتستعانة بخبراء تحت اشرف اإلدارة العامة ،وذلن لبناء
المهارات المهنٌة وتعزٌز لدرات كل من أعضاء المؤتستسات وموظفٌها حتى ٌتمكنوا من المٌام
بعملهم على نحو أكثر فعالٌة.
 -3توفٌر الدعم للمؤتستسات الوطنٌة العربٌة ( فً حال طلبت ذلن ) لبل وأثناء و بعد عملٌة االعتماد
الدولً ،كما ٌلً:
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لبل االعتماد:
من خالل مرايعة طلب االعتماد ،وتحدٌد المعلومات اإلضافٌة التً ٌمكن تضمٌنها فٌه ،و
تمدٌم الخبرة والمشورة التً تطلبها المؤتستسات الوطنٌة ،بشأن المضاٌا المثارة من لبل لينة
االعتماد ومنالشة الردود المحتملة.
خالل االعتماد:
يٍ خالل حقديى انًشىرة بشأٌ اإلجخًاع ويا يًكٍ حىقؼّ.
بعد االعتماد:
من خالل تمدٌم المشورة بشأن كٌفٌة الرد على المضاٌا ذات االهتمام التً تثٌرها لينة التنتسٌك
الدولٌة ،إما من خالل تغٌٌرات على المانون أو اإليراءات اإلدارٌة ،وتمدٌم المشورة بشأن كٌفٌة
توثٌك التغٌٌرات التً تم تنفٌذها ،وتوفٌر برامج التدرٌب لبناء لدرات المؤتستسة الوطنٌة فً هذا
الصدد؛ و المٌام ببعثات مٌدانٌة لدعم المؤتستسات الوطنٌة ،إذا طلبت ذلن.
 -4تأمٌن الدعم الفنً واالتستشاري
 تدرٌب كوادر بعض المؤتستسات التً تعانً مشاكل على نفمة الشبكة؛ دعمها التستكمال إيراءات تأتسٌتسها وتوفٌر المتساعدات الالزمة التً تؤمن مشاركتهابالمؤتمرات وااليتماعات الرئٌتسٌة؛
 تنظٌم لماءات تشاورٌة مع اليهات الحكومٌة المختصة فً عدة بلدان عربٌة ،بهدف تشيٌعهاعلى إنشاء مؤتستسة وطنٌة وفما لمبادئ بارٌس وتمدٌم الدعم الفنً الالزم.

الهدف التسراارجيي الثاني ( المحوا الثاني )
تشيٌع المؤتستسات الوطنٌة األعضاء فً الشبكة على حث الدول والمؤتستسات الوطنٌة األعضاء
على التفاعل مع نظام األمم المتحدة لحموق اإلنتسان ،وخاصة االتستعراض الدوري الشامل
والهٌئات المعاهدات الدولٌة واإلللٌمٌة لحموق اإلنتسان ونظام اإليراءات الخاصة ،وتشيٌعها
على االنضمام إلى االتفالٌات الدولٌة واإلللٌمٌة المتعلمة بحموق اإلنتسان ،وحشجيغ اندول
انًُض ًّت ػهى رفغ ححفظاحها ػهى بُىد االحفاقياث انخي صادقج ػهيها وكذنك حشجيؼها ػهى
االَضًاو انى انبزوحىكىالث انًهحقت بهذِ االحفاقياث.
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األدهداف الفاعجة:
 -2تنظٌم ندوات وإنياز دراتسات تبٌن أهمٌة وفوائد التفاعل مع نظام األمم المتحدة ،وتأثٌره
النوعً على ميال حماٌة حموق اإلنتسان وحماٌتها؛ و تشيٌع اإلنضمام لالتفالٌات
الدولٌة.
 -4تشيٌع الحضور والمشاركة الفاعلة للمؤتستسات الوطنٌة فً المحافل الدولٌة واإلللٌمٌة
وايتماعات لينة التنتسٌك الدولٌة ،مما تسٌعزز مولعها ضمن الهٌئات الدولٌة واإلللٌمٌة،
من خالل تمدٌم اإلعالنات الكتابٌة والشفهٌة وتنظٌم اللماءات الموازٌة ألشغال دورة
ميلس حموق اإلنتسان؛
 -3تشيٌع المؤتستسات الوطنٌة على تمدٌم التمارٌر الموازٌة ألنظمة المعاهدات واإليراءات
الخاصة وفً إطار االتستعراض الدوري الشامل والمتساهمة فً كتابة التمارٌر الوطنٌة.
الهدف التسراارجيي الثالث ( المحوا الثالث )
تشيٌع المؤتستسات الوطنٌة األعضاء بالشبكة لدولها ،على مواءمة التشرٌعات الوطنٌة مع أحكام
االتفالٌات التً صادلت علٌها الدول العربٌة واحترامها وضمان تنفٌذها والمتساهمة فً رفع
لدرات األشخاص المكلفٌن بتطبٌمها الفعلً.

األدهداف الفاعجة:
 -2تنظٌم دورات تدرٌبٌة للكوادر الحكومٌة و البرلمانٌة و غٌرها من المعنٌٌن بتسن
التشرٌعات فً الدول العربٌة وكذلن للعاملٌن على تطبٌمها بوزارتً العدل والداخلٌة.
 -3تمدٌم ممترحات تشرٌعٌة لمواءمة التشرٌعات مع المعاٌٌر الدولٌة لحموق اإلنتسان من
خالل إنياز الدراتسات وتنظٌم اللماءات فً هذا الميال.
الهدف التسراارجيي الاابع ( المحوا الاابع )
المتابعة والتمٌٌم المتستمر من يانب المؤتستسات الوطنٌة األعضاء بالشبكة ،ألوضاع حموق
اإلنتسان والحرٌات العامة فً الدول العربٌة وتوفٌر كافة أشكال المتساعدة لمناهضة االنتهاكات
من خالل توفٌر الدعم الفنً ،وحؼزيز قدراث انًؤسساث انىطُيت األػضاء في انشبكت في انزصد
وانخحهيم وانخقييى انًسخًز ألوضاع حقىق اإلَساٌ في بهداحها.
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األدهداف الفاعجة:
 -2إحاحت انخقاريز انزصديت .انُىػيت وانسُىيت نهًؤسساث األػضاء في انشبكت إلثزاء خبزاحها
انًشخزكت.
 -3تعزٌز تبادل الخبرات والممارتسات الفضلى فً ميال حموق اإلنتسان بٌن المؤتستسات
األعضاء بالشبكة.
الهدف التسراارجيي الخامس ( المحوا الخامس )
تعزٌز اإلحترام و المعرفة لمبادئ و لٌم و ثمافة حموق اإلنتسان فً الدول العربٌة ،عن طرٌك
عمل المؤتستسات األعضاء على نشر و تعمٌم ثمافة حموق اإلنتسان عبر الثمافة و التربٌة و
التعلٌم ،و أٌضا ً من خالل اإلتستعانة بوتسائل اإلعالم المختلفة.
األدهداف الفاعجة:
 -0النشر والتعلٌم والتدرٌب لتوعٌة يمٌع فئات الميتمع فً المطاعٌن العام والخاص
ومنظمات الميتمع المدنً والمواطنٌن والممٌمٌن حول حموق اإلنتسان.
 -4نشر االتفالٌات الدولٌة و توصٌات اآللٌات التعاهدٌة و اإليراءات الخاصة بعملٌة
اإلعتماد و االتستعراض الدوري الشامل ،و توصٌات اللينة الفرعٌة المعنٌة باالعتماد
التابعة للينة التنتسٌك الدولٌة ومتساعدة المؤتستسات الوطنٌة على تفعٌل التوصٌات
الصادرة عنها.
 -4اإلتستعانة بوتسائل اإلعالم المختلفة ،لتعزٌز المعرفة واإلحترام لمبادئ و لٌم و ثمافة
حموق اإلنتسان بالدول العربٌة.
 -2إنشاء مولع الكترونً للشبكة ٌعرف بها ،وٌغطً كافة نشاطاتها ونشاطات أعضاء
الشبكة ،وٌتضمن التمارٌر التسنوٌة الخاصة بالمؤتستسات األعضاء.
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الفئات المتسرهدفة ومعاججا النرقاء:
تتستهدف هذه الخطة فً كل من أهدافها اإلتستراتٌيٌة والفرعٌة وفً أي من أنشطتها واحدة أو
أكثر من الفئات التالٌة :
 -2أعضاء وموظفً المؤتستسات الوطنٌة األعضاء بالشبكة العربٌة لحموق اإلنتسان ،ممن لدٌهم دور
فً مؤتستساتهم فً تخطٌط البرامج واألنشطة الخاصة بتعزٌز وحماٌة حموق اإلنتسان على
المتستوى الوطنً؛
 -3موظفو اإلدارة العامة للشبكة العربٌة.
 -4موظفون حكومٌون ولضاة ومشرعون.
 -5منظمات الميتمع المدنً ( الوطنٌة– االللٌمٌة – الدولٌة ).
 -6هٌئات منظمات دولٌة وإللٌمٌة.
 -7العاملون فً ميال التعاون مع اآللٌات الدولٌة لألمم المتحدة.
على أن ٌؤخذ بعٌن االعتبار التوازن بٌن الينتسٌن بحٌث تعكس المشاركة (النوع االيتماعً).
البانامج الرنفجذي وآلجات رنفجذ الخطة () 4102 - 4102
البانامج الرنفجذي
ٌتسعى المشروع إلى اعتماد برنامج تنفٌذي مرن و فعالٌ ،تٌح الفرصة لهٌاكل الشبكة االختٌار
بٌن ميموعة من الخٌارات والبدائل فً برامج الخطة وأنشطتها بما ٌكفل تحمٌك األهداف
اإلتستراتٌيٌة فً أفضل الظروف واألحوال.

-

آلجات رنفجذ الخطة
لتنفٌذ الخطةٌ ،تعٌن على الشبكة تحدٌد ما ٌلً:
أولوٌات البرامج المراد تنفٌذها ،والتً تحدد تبعا ً ألولوٌة المهام ،والذي ٌحدد تبعا ً للوالع الفعلً
للشبكة ومدى تفاعل أعضائها و تطور أدائهم؛
المتسؤولٌات وتوزٌع األدوار تسواء لموظفً اإلدارة العامة وفك اختصاصاتهم ومهامهم المذكورة
بالهٌكل الوظٌفً لإلدارة العامة أو المؤتستسات األعضاء فً الشبكة أو اليهات الخاريٌة؛
يدول زمنً للبرامج المراد تنفٌذها؛
مٌزانٌة مالٌة لكل برنامج؛
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-

طرق تمٌٌم تنفٌذ الخطة وبراميها بشكل دوري وتسنوي.
المرابعة والرقججم:
ٌتطلب تنفٌذ الخطة نظام مرالبة موضوعً وفعال فً أدائه لضمان تمدم تسٌر تنفٌذ الخطة مع
الحفاظ على اليودة العالٌة فً التنفٌذ ،وذلن ٌبٌن:

-

ما إذا كانت الخطة تنفذ وفك الخطوات المرتسومة.
هل ٌتم تحمٌك أهدافها على التوالً.
هل هنان فيوة بٌن التخطٌط والتنفٌذ والتمٌٌم.
نظام المرالبة والتموٌم تسوف ٌتساعد على تحدٌد المشاكل أو المضاٌا التً ٌلزم حلها ،بالولت
المناتسب دون تأخٌر ،أو االنتظار لصدور التمرٌر التسنوي ،و هو أداه عملٌة وظٌفتها تمدٌم
اإلنذار المبكر نتٌية بعض المؤشرات التً تدل على التمصٌر ومن ثم اتخاذ اإليراءات الكفٌلة
بتموٌم المتسار.
ٌموم المدٌر التنفٌذي وموظفو اإلدارة العامة كل حتسب اختصاصه ،بمتابعة تنفٌذ الخطة
اإلتستراتٌيٌة وأنشطتها ،وفك تويٌهات اليمعٌة العامة ولرارات اللينة التنفٌذٌة والرئاتسة
وعضو اللينة المشرف على عمل اإلدارة العامة من خالل:

-

عملٌة التنفٌذ ومدى فاعلٌتها (تمٌٌم العملٌة).
تمٌٌم النتائج من حٌث تمٌٌم مخريات ونتائج الخطة (تمٌٌم النتائج) وضمان تحمك أهداف
الخطة.
تمٌم الخطة مرتٌن كل عام.

خطة العمل
ٌمثل اليدول التالً خطة العمل التنفٌذٌة لكافة مكونات الخطة اإلتستراتٌيٌة موضحا ً الهدف
االتستراتٌيً واألهداف الفرعٌة والنشاطات والنتائج والموظف المعنً بالتنفٌذ واليهات
المشاركة والتكلفة التمدٌرٌة.
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