خطة العهل الجشغيلية للشبكة العربية للهؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 0243 -0241

الهدف الاسجراثيجي الأول  ( :الهحور الأول)

تعزٌز لدرات المؤسسات الوطنٌة األعضاء فً الشبكة العربٌة عن طرٌك التدرٌب وتمدٌم الدعم للمؤسسات الوطنٌة ذات المصادر المحدودة والتً تعانً من مشاكل
فً تحمٌك مهامها؛ والتشجٌع على إنشاء مؤسسات وطنٌة جدٌدة وفك مبادئ بارٌس.
الأهداف الفرعية

4

احذاث و تصًيى بزايج تذريبيت
تهبي احتيبجبث انًؤسسبث
األػضبء ،ورفغ لذراث
أػضبئهب و يُتسبيهب

الأنشطة و الفئات الهسجهدفة

.4

الهخرجات /نؤشرات الأداء

الهوظف
الهسؤول

الجهة الهشاركة

يببدئ حمىق اإلَسبٌ

 .0اإلتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان

دورات تدريبية – محاضرات

 .3آليات حماية حقوق اإلنسان

الفئة المستهدفة الموظفون الجدد بالمؤسسات

" ورشة عمل اقميمية حول مبادئ حقوق اإلنسان"

الخبير القانوني
+
مسؤول البرامج

األعضاء

+
مسؤول

مركز التدريب والتوثيق(األمم
المتحدة)

العالقات العامة
0

يتببؼت وتذنيم انؼمببث انُبجًت
ػٍ انتحذيبث انجذيذة في يجبل
حمىق اإلَسبٌ

3

تىفيز انذػى نهًؤسسبث انىطُيت

.4

انحك ببنتؼهيى في أيبكٍ
انصزاػبث
الفئة المستهدفة( الموطفين المختصين

دورة تدريبية " كيفية حماية حق التعميم في النزاعات
المسمحة و أهمية التزام الدولة بهذا الحق"

في المؤسسات األعضاء)

الخبير القانوني

مركز التدريب والتوثيق

مسؤول البرامج

مؤسسة التعليم فوق الجميع
EAA

+
+

(األمم المتحدة)

مسؤول
العالقات العامة
-

ورشت ػًم تمذو

كم

ورشة عمل
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الخبير القانوني

خبراء من

الجكلفة

انؼزبيت لبم وأثُبء و بؼذ ػًهيت
االػتًبد انذوني

+

يؤسست يذي تطببك
َظبيهب األسبسي يغ
نقاط
ببريس(
يببدئ

مسؤول البرامج
+

مسؤول

الضعف و القوة )

APF
+
SCA

العالقات العامة
بالشبكة

 1استكمال بناء قدرات موظفي الشبكة في
مختمف الجوانب الفنية والموضوعية

.4تدريب موظفي الشبكة عمى المهارات
المتصمة بأداء عممهم .
 .0تطوير الموقع االلكتروني لمشبكة بشكل
تفاعمي وضمان تحديثه بشكل متواصل.

..........................................

تأييٍ انذػى انفُي و اإلستشبري

....................................
دورات تدريبية متخصصة في اعداد مدربين
لممؤسسات الوطنية ذات القدرة المادية

.4تكوين فريق من موظفي الشبكة لمتدريب في مجال
حقوق اإلنسان.

.0تحديث مكتبة الشبكة وربطها الكترونيا بمصادر

البرامج
+

المعمومات ذات العالقة بحقوق اإلنسان واالتفاقيات

الخبير القانوني

.........................................

العالقات العامة

والقوانين والوثائق الرسمية والقوانين ذات العالق
اجراء دورة تدريب المدربين لممؤسسة الوطنية في "

المحدودة.

جيبوتي " .

ورشة عمل تدريبية في مجال الرصد و

ورشة تدريبية عمى الرصد و التقييم لحرية التعبير و

التقييم لحالة حقوق اإلنسان عمى المستوى

اعمال حقوق المرأة

الوطني وورشة عمل في مجاالت كسب

ورشة تدريبية بكيفية موائمة التشريعات الوطنية مع

التأييد و المناصرة

مسؤول

+

المعايير الدولية لحقوق اإلنسان

المدير

التنفيذي
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,المؤسسات ذات الصلة

الهدف االستراتيجي الثاني ( :المحور الثاني ) تشجٌع المؤسسات الوطنٌة األعضاء فً الشبكة على حث الدول والمؤسسات الوطنٌة األعضاء على التفاعل مع نظام األمم
المتحدة لحموق اإلنسان ،وخاصة االستعراض الدوري الشامل والهٌئات المعاهدات الدولٌة واإلللٌمٌة لحموق اإلنسان ونظام اإلجراءات الخاصة ،وتشجٌعها على
االنضمام إلى االتفالٌات الدولٌة واإلللٌمٌة المتعلمة بحموق اإلنسان ،و بروتوكوالتها.
الأهداف الفرعية

4

دػى االَضًبو التفبليبث دونيت جذيذة

الأنشطة و الفئات الهسجهدفة

مراسمة المؤسسات األعضاء لمتأكد من جهودها في اصدار

الهخرجات /نؤشرات الأداء
ردود المؤسسات األعضاء

الهوظف الهسؤول
الخبير القانوني

توصيات لمحكومات لالنضمام لالتفاقيات الجديدة

 0تُظيى َذواث ببنتؼبوٌ يغ انًؤسسبث
األػضبء تبيٍ أهًيت اإلَضًبو
نالتفبليبث انذونيت نحمىق اإلَسبٌ
.....................................
تشجٌع المؤسسات الوطنٌة على تمدٌم التمارٌر
الموازٌة ألنظمة المعاهدات واإلجراءات الخاصة
وفً إطار االستعراض الدوري الشامل

والمساهمة فً كتابة التمارٌر الوطنٌة

زيادة الوعي حول أهمية

التنسيق مع المؤسسات األعضاء الجراء الندوات

االنضمام الذي ينتج عنه
 -الفئة المستهدفة ( الجهات الحكومية )

انضمام دول جديدة لالتفاقيات

............................................ -

 +عدد الدول المشاركة

 -تنظيم ورشة عمل حول اعداد التقارير و خصوصاً

.........................

اإلستعراض

الدوري

الشامل،

تستهدف

المؤسسات
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كوادر

الخبير القانوني
العالقات العامة
البرامج

الجهة الهشاركة
الشبكة العربية و

المؤسسات األعضاء

الشبكة العربية و
المؤسسات
األعضاء

 +مركز األمم

المتحدة لمتدريب و
التوثيق

الجكلفة

ا الهدف االستراتيجي الثالث (:المحور الثالث) تشجٌع المؤسسات الوطنٌة األعضاء بالشبكة لمواءمة التشرٌعات الوطنٌة مع أحكام االتفالٌات التً صادلت
علٌها الدول العربٌة واحترامها وضمان تنفٌذها والمساهمة فً رفع لدرات األشخاص المكلفٌن بتطبٌمها الفعلً
الأهداف الفرعية

4-

الأنشطة و الفئات الهسجهدفة

تُظيى دوراث تذريبيت نهكىادر
انحكىييت

انًختصت

في

انذول

انؼزبيت.

مخاطبة المؤسسات لمقيام بورشات عمل بهدف تحقيق الموائمة

بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان ،و عدم

الهخرجات /نؤشرات الأداء
عدد الدول المشاركة في هذا
النشاط ،و نوع المشاركة.

العالقات العامة
البرامج

تعارض التشريعات الوطنية مع اإلتفاقيات الموقع عميها من قبل
الحكومة( الفئة المستهدفة:

الهوظف الهسؤول
الخبير القانوني

الجهة الهشاركة
المؤسسات األعضاء

انؼبيهيٍ بىسارتي انؼذل و

انذاخهيت ،و العاممون بمجال التشريع)

 0تمذيى يمتزحبث تشزيؼيت نًىائًت
انتشزيؼبث يغ انًؼبييز انذونيت
نحمىق اإلَسبٌ.

االستعانة بخبير دولي لتقديم مقترحات تشريعية لبعض الدول في

موضوعات حقوق اإلنسان.

الدراسة المنجزة من قبل الخبير

الخبير القانوني
العالقات العامة
البرامج
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خبير دولي في
حقوق اإلنسان

الجكلفة

الهدف االستراتيجي الرابع ( :المحور الرابع )
المتابعة والتمٌٌم المستمر من جانب المؤسسات الوطنٌة األعضاء بالشبكة ،ألوضاع حموق اإلنسان والحرٌات العامة فً الدول العربٌة وتوفٌر كافة أشكال
المساعدة لمناهضة االنتهاكات من خالل توفٌر الدعم الفنً ،وتؼشيش لذراث انًؤسسبث انىطُيت األػضبء في انشبكت في انزصذ وانتحهيم وانتمييى انًستًز
ألوضبع حمىق اإلَسبٌ في بهذاتهب.
الأنشطة و الفئات الهسجهدفة

الأهداف الفرعية

 4رصذ أوضبع حمىق اإلَسبٌ ببنؼبنى ػٍ طزيك تمبريز انزصذ انسُىيت نهًؤسسبث
األػضبء ببإلضبفت نًب تمذيه انًؤسسبث انغيز
انؼزبي
حكىييت"
ورشة عمل تدريبية في آليات الرصد و المتابعة و

الهخرجات /نؤشرات الأداء
نشر التقارير عمى موقع الشبكة

الهوظف الهسؤول
الخبير القانوني
التعاون الدولي

الجهة الهشاركة
المؤسسات األعضاء و
الشبكة

اعداد التقارير
 0تؼشيش تببدل انخبزاث بيٍ
انًؤسسبث األػضبء
3

مناهضة اإلنتهاكات

-وفق المعطيات العممية

-

برنامج تدريبي في كيفية عمل لجان تقصي الحقائق و أنواعها

ورشة عمل عن آلية التقصي

-تبادل خبرات المؤسسات لرفع الكفاءات و القدرات عمى مراقبة

الخاصة بمكافحة التعذيب-

أوضاع حقوق اإلنسان و تحميمها و اعداد التقارير الالزمة.
" موظفي المؤسسات األعضاء"

 -دعم المحكمة العربية لحقوق اإلنسان و التعاون مع آلياتها
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-مؤتمر دولي حول المحكمة

العربية لحقوق اإلنسان-02

 03مايو  (0241بالبحرين )

الخبير القانوني
التعاون الدولي
البرامج

المؤسسات

األعضاء و الشبكة

الجكلفة

الهدف االستراتيجي الخامس ( :المحور الخامس)
تعزٌز اإلحترام و المعرفة لمبادئ و لٌم و ثمافة حموق اإلنسان فً الدول العربٌة ،عن طرٌك عمل المؤسسات األعضاء على نشر و تعمٌم ثمافة حموق اإلنسان
عبر الثمافة و التربٌة و التعلٌم ،و أٌضا ً من خالل اإلستعانة بوسائل اإلعالم المختلفة.
الأهداف الفرعية

الأنشطة و الفئات الهسجهدفة

َ 4شز وانتؼهيى وانتذريب نتىػيت جًيغ
فئبث انًجتًغ في انمطبػيٍ انؼبو
وانخبص ويؤسسبث انًجتًغ انًذَي
وانًىاطُيٍ وانًميًيٍ حىل حمىق
اإلَسبٌ

مخاطبة المؤسسات األعضاء لمكشف عن أفضل الممارسات في

أَ 0-شز االتفبليبث انذونيت و تىصيبث
اآلنيبث انتؼبهذيت و اإلجزاءاث انخبصت
بؼًهيت االػتًبد و االستؼزاض انذوري

نشر ثقافة حقوق اإلنسان.

الهخرجات /نؤشرات الأداء
ردود المؤسسات  ،و اختيار
أفضل الممارسات و تعميمها

الهوظف الهسؤول
الخبير القانوني

الجهة الهشاركة
المؤسسات األعضاء و

البرامج

اإلدارة العامة بالشبكة

طباعة منشورات عن حقوق اإلنسان" مثل حق الحرية و التعبير
حقوق العمال حقوق األقميات ،التجمع السممي "

تضمين موقع الشبكة كافة االتفاقيات و المواثيق الدولية و ىمية

استبيان رضى المؤسسات

االعتماد و االستعراض الدوري الشامل و تأمين ترجمة منقحة

األعضاء عن موقع الشبكة

لمعربية و طباعتها.

بعد سنة من انطالقه

انشبيم
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الخبير القانوني
العالقات العامة
البرامج

المؤسسات األعضاء و
اإلدارة العامة بالشبكة

الجكلفة

3

القيام بحممة اعالمية في المواقع االلكترونية المعروفة

وضع قاعدة بيانات لممؤسسات

 1اَشبء يىلغ انكتزوَي نهشبكت يؼزف
بهب ،و يغطي كبفت َشبطبتهب و
َشبطبث األػضبء انخبصت ببنشبكت،
اضبفت نهتمبريز انسُىيت انخبصت
ببنًؤسسبث األػضبء.

التعاقد مع شركة النشاء موقع لمشبكة بالمغتين العربية و

استبيان رضى المؤسسات

االنكميزية

األعضاء عن الموقع بعد سنة

 -1اإلستعانة بوسائل اإلعالم
المختلفة ،لتعزٌز المعرفة طباعة أنظمة الشبكة و هيكمها الوظيفي بالمغتين العربية و االعالمية
واإلحترام لمبادئ و لٌم و
ثمافة حموق اإلنسان بالدول االنكميزية ( بعد الترجمة ) ،وتقوم المؤسسات األعضاء بما يمزم
العربٌة.
لتحقيق ذلك وفق اإلمكانية

من اطالقه

العالقات العامة

المستشار القانوني
العالقات العامة
البرامج
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