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ملدمة إ
إ
بلذ لاهتهاء مً جإظِغ ووطم و بكشاس جمُم ؤهـمت الؽبىت و اكخماد بظرااجُيُتها و خؼتها
الدؽوُلُت لشالر ظىىاث ( ) 1105 – 1104 – 1103و جمىً الؽبىت مً لاهؼالق و اللمل
كلى ؤهلب لادهذاف إلاظرااجُيُت ،مً خالٌ جىفُز بشهامج كمل الؽبىت ( املىطىق باالظدىاد
للخؼت الدؽوُلُت إلظرااجُيُت الؽبىت ) للام  1103بيعبت  ،%011و الزي ؼمل جلذًم
ً
إلاظدؽاساث للماظعاث لاكظاء و معاكذتها باالكخماد لذي الـ  ، ICCو ؤًظا جىاصل الؽبىت
و معاهذتها و حلاونها مم املىـماث و الهُئاث الذولُت و إلاكلُمُت ،باإلطافت للخفاكل إلاًيابي
للماظعاث لاكظاء مم إلاداسة اللامت لخىفُز بىىد إلاظرااجُيُت و ملشساث الجملُت اللامت و
هذاءاث سئاظت الؽبىت ،هادهُىم كً مؽاسواث الؽبىت بدىـُم املاجمشاث الذولُت و مخابلت
جىصُاتها ،و جىـُم الذوساث الخذسٍبُت املىـمت مً كبل الؽبىت.
ً
ً
و خالُا دهىان جفاكال ؤهبا مً كبل املاظعاث لاكظاء وصل بلى مخابلتها لخىصُاث املاجمشاث
التي ؼاسهذ الؽبىت بدىـُمها ،و هزلً اللمل كلى جىـُم دوساث جذسٍبُت في بلذانهم بالخلاون
مم الؽبىت لشفم و بىاء كذساث املاظعاث لاكظاء؛ في بػاس جىفُزدهم ليؽاػاث خؼتهم
الدؽوُلُت بما ًخلاػم مم ؤدهذاف الؽبىت إلاظرااجُيُت.
ً
للذ ؤدي ول رلً؛ لىجىد خظىس َّ
فلاٌ للؽبىت كلى الصلُذ إلاكلُمي و الذولي ،و فخذ آفاكا
جذًذة للخلاون مم املىـماث و الهُئاث و اللجان و الباامج الذولُت و إلاكلُمُت التي ؤبذث
ً
ادهخماما و سهبت بالخلاون و الخىاصل و الخيعُم مم الؽبىت ،مما ظِعهم بذكم كمل
املاظعاث الىػىُت لاكظاء ،في بػاس الخلاون إلاكلُمي و الذولي مً جهت و سفم و بىاء اللذساث
ً
و جبادٌ الخبااث و ؤفظل املماسظاث مً جهت زاهُت ،دهزا ظِعهل ؤًظا كملُت سفم اللذساث و
ً
ٌشجم كلى بوؽاء املاظعاث الىػىُت وحلضٍضدها وفلا ملبادئ باسَغ.
لزلً و هدُيت لهزه الخؼىساث املخلذمت و املدفضة كامذ الؽبىت بخلذًل و جدذًث خؼتها
إلاظرااجُيُت بما ًخىافم و ًخىائم مم دهزه الخؼىساث و الؽشاواث املخىكلت ،مما ظِعاكذدها
كلى لاطؼالق بمهامها و اخرزاٌ الضمً لخدلُم ؤدهذافها.
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إ
رؤية إ
إ
بن الهذف الشئِغ مً جإظِغ الؽبىت دهى حلضٍض و خماًت خلىق إلاوعان باللالم اللشبي ،و
رلً باالظدىاد كلى اللُم و املبادئ لاظاظُت املىصىص كلحها في إلاكالن اللالمي و لاجفاكُاث
الذولُت و إلاكلُمُت لحلىق إلاوعان ،و املبادئ واللىاكذ إلاوعاهُت العامُت في الؽشَلت
إلاظالمُت العمدت وهيادها مً الؽشائم العماوٍت واليىهُت والحظاساث واملىسور إلاوعاوي.
و لىً لذي الؽلىب و الحيىماث اللشبُت ؤصمت زلافُت بما ًخص مفادهُم و مبادئ خلىق
إلاوعان و كبىٌ الشؤي و الشؤي آلاخش ،لزلً ال بذ بذاًت مً الراهيز كلى وؽش و حلمُم زلافت
خلىق إلاوعان بما جخظمىه مً مبادئ و كُم وفم الؽشكت الذولُت ،واللىاكذ لاوعاهُت في
الؽشَلت إلاظالمُت العمدت الصالحت ليل صمان وميان ،و جشبُت الؽلىب كلى اخراامها،
ً
ً
وجشظُخ مفهىم املىاػىت حؽشَلا ومماسظت.
و لخدلُم رلً ال بذ مً جمىين املاظعاث الىػىُت لاكظاء بالؽبىت و سفم كذساتها و
ً
معاكذتها لللُام بمهامها كلى ؤفظل وجه ،و رلً اهؼالكا مً ؤدهذاف و مهام الؽبىت ،بخىفيا
اللذًذ مً ؤؼياٌ املعاكذة لخلضٍض اللذساث في جمُم الجىاهب ،و خثهم لحث دولهم كلى جىمُت
و وؽش و حلمُم زلافت خلىق إلاوعان و اخراام مبادئها و كُمها؛ كبا الشلافت و الرابُت و الخللُم
و إلاكالم و الخذسٍب.
لزلً ظدعخىمل الؽبىت جىمُتها للالكاتها مم املىـماث ولاشخاص الزًً ٌعلىن بلى جدلُم
هفغ ؤدهذاف املاظعاث الىػىُت وباألخص وواالث و دهُئاث و بشامج لامم املخدذة  ،و هزلً
حعهُل الخلاون بين ؤكظائها و الحيىماث والباملاهاث ومىـماث امليخمم املذوي واملىـماث
ً
الذولُت وإلاكلُمُت وفم ؼشاواث مخِىت ،و ػلب دكمهم و معاهذتهم لللمل ملا كلى جزلُل
الللباث الىاجمت كً الخدذًاث الجذًذة في مياٌ خلىق إلاوعان  ،و الخيعُم لزلً بالؽيل
لاظشق و لامشل لِؽمل جمُم املاظعاث لاكظاء بالؽبىت ،بما ًخىافم مم ؤهـمتها و خؼؼها
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إلاظرااجُيُت  ،باإلطافت ملعاكذتها للحصىٌ كلى دسجت لاكخماد  Aلذي اللجىت الفشكُت
لالكخماد الخابلت للجىت الخيعُم الذولُت ،و الخدفيز و املعادهمت في بوؽاء ماظعاث وػىُت
وفم مبادئ باسَغ بالبلذان اللشبُت التي ال ًىجذ بها ماظعت وػىُت ختى آلان.

مدخل لإلشرااثجيجة إ
كامذ الؽبىت اللشبُت للماظعاث الىػىُت لحلىق إلاوعان بخدذًث بظرااجُيُتها ،لدؽمل
لاكىام الشالزت اللادمت ( ) 1107 – 1106 - 1105و رلً بلذ دساظت وافت الخؼىساث و آفاق
الخلاون الجذًذة املفخىخت ؤمام الؽبىت كلى الصلُذ إلاكلُمي و الذولي و بدث جمُم
العلبُاث التي واجهذ الؽبىت في ؤزىاء جىفُزدها للخؼت العابلت و مم لاخز باإلًيابُاث التي
ؿهشث ،وبدسان الخدذًاث الجذًذة ،جم بجشاء جدلُل ألوؽؼت الؽبىت و الىكىف كذس إلاميان
كلى واكم ول ماظعت كظى و جدذًذ اخخُاجاتها و فهم الخدذًاث التي جىاجهها بؽيل ؤفظل،
فشؤث الؽبىت ؤهه ال بذ مً جفلُل الخلاون و اللمل املؽران بين املاظعاث لاكظاء مً جهت،
و إلاهفخاح كلى اللمل فشادي و مً خالٌ الؽبىت مم املىـماث و الباامج و لاشخاص الزًً
ٌعلىن لخدلُم هفغ ؤدهذاف املاظعاث الىػىُت ،و باألخص بن واهذ ؤخذ وواالث و دهُئاث ؤو
بشامج الـ  ، UNمما ظِعاكذ كلى مخابلت و جزلُل الللباث الىاجمت كً الخدذًاث الجذًذة في
مياٌ خلىق إلاوعان.
للذ جاءث الشئٍت إلاظرااجُيُت للمل الؽبىت في دهزه املشخلت ،اظخيابت الخخُاجاث
املاظعاث ،ووفم آلافم املفخىخت ؤمام الؽبىت مً جياوب للحيىماث اللشبُت و دكم و جفاكل
الجاملت اللشبُت و ميالعها و لجانها ،باإلطافت للخفاكل املبؽش للمىـماث إلاكلُمُت و الذولُت.
و ظراهض الخؼت إلاظرااجُيُت كلى الذوساث الخذسٍبُت؛ لخلبُت اخخُاجاث املاظعاث لاكظاء
بالؽبىت ،لصلل اللذساث و املهاساث باليعبت للماظعاث املصىفت لذي الـ  ، ICCؤما
ً
املاظعاث امليؽإة خذًشا ؤو التي ال جضاٌ بؼىس الخإظِغ ،ظخلىم الؽبىت بذوساث جإظِعت
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بمياٌ خلىق إلاوعان ،ظخدىاوٌ وؽإة و جؼىس خلىق إلاوعان ،و آلُاث خلىق إلاوعان
الخلاكذًت وهيا الخلاكذًت ،وآلُت لاظخلشاض الذوسي الؽامل واللاهىن الذولي إلاوعاوي.
ً
بطافت بلى وؽإة املاظعاث الىػىُت ودوسدها وفلا ملبادي باسَغ ،مم ؼشح آلُت جصيُف
واكخماد املاظعاث مً كبل لجىت الخيعُم الذولُت للماظعاث الىػىُت لحلىق إلاوعان .و
الخؼىاث التي ًيب ؤن ًدبلىدها لُخم اكخماددهم مً كبلها.
و مً خُث الىدُيت ،تهذف إلاظرااجُيُت لخلضٍض دوس املاظعاث الىػىُت للمعادهمت في خماًت
خلىق إلاوعان وحلضٍضدها في الذوٌ اللشبُت ،كً ػشٍم خث دولهم كلى جىمُت ووؽش زلافت
خلىق إلاوعان و اخراام مبادئها و كُمها مً خالٌ إلاكالم والخللُم والخذسٍب وببشاص و حشجُم
سوح املىاػىت ،باللمل كلى وؽش و حلمُم زلافت الحىاس و كبىٌ آلاخش و جىشَغ خشٍت الشؤي و
الخلبيا ختى جصبذ جضء مً زلافت امليخمم و طمياه ،هحجش اسجياص ملماسظت الذًملشاػُت،
ً
ً
فدشٍت الشؤي و الخلبيا لِعخا دهامخين فلؽ باكخباسدهما خلا كائما بزاجه ،وبهما لظشوستهما في
خماًت و جدلُم و صُاهت خلىق إلاوعان لاخشي.
و هزلً خث املاظعاث لاكظاء بالؽبىت دولها كلى الخفاكل مم دهُئاث امللادهذاث الذولُت
وإلاكلُمُت لحلىق إلاوعان ،و املخابلت و الخلُُم املعخمش ألوطاق خلىق إلاوعان والحشٍاث
اللامت في دولها ،و ظدععى الؽبىت لخىفيا اللذًذ مً ؤؼياٌ املعاكذة لخمىين املاظعاث مً
مىادهظت لاهتهاواث ،وحلضٍض كذساتهم كلى الشصذ والخىزُم ووؽش املللىماث و الىخائج والخدلُل
والخلُُم املعخمش ألوطاق خلىق إلاوعان في بلذانهم و جفلُل مبذؤ ظُادة اللاهىن الزي
ًظمً و ًصىن الحشٍاث.

إ
إ
إ
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إ

هلاط اللوة وعىاصز الىياح الداخلجة إوالخارججة إ
إ
 وخذة اللوت والشلافت والخاسٍخ ،ووخذة الخدذًاث واملصالح. جىجه كالمي هدى مضٍذ مً الحلىق والحشٍاث واللمل كلى الخصذي لالهتهاواث. حشجُم لجىت الخيعُم الذولُت كلى بخذار ؼبياث ؼبه بكلُمُت للماظعاث الىػىُتلحلىق إلاوعان.
 جضاًذ كذد املاظعاث الىػىُت وجضاًذ جفاكلها مم آلالُاث الذولُت وإلاكلُمُت. وجىد بسادة ظُاظُت لذي الحيىماث اللشبُت ،وبن بؽيل مخفاوث ،وبدساهها طشوسة اخراامخلىق إلاوعان.

ً
 وجىد حلاون و بسادة الظخىماٌ الخلاون بين الجاملت اللشبُت و الؽبىت و خصىصا اللجىتاللشبُت الذائمت لحلىق إلاوعان.

ً
 ؿهىس سهبت بالخلاون مم الؽبىت مً كبل الؽبياث إلاكلُمُت و خصىصا الـ  ، APFو دهىانجيعُم و دكم لىجعتي مخىاطم باملللىماث ببلع املىاظباث  ،جشهب الؽبىت بالخىظم به
بؽيل ؤهبا.
 وجىد ملراح مؽشوق للخلاون مم الؽبىت ملذم مً الـ . UNDP ببذاء الىيامض بظخلذاددها للخلاون مم الؽبىت ببىاء اللذساث. جالقي املاظعاث اللشبُت كً ػشٍم الؽبىت مم املاظعاث بالؽبياث لاخشي. حلاون الؽبىت بالخىـُم و التهُئت للحىاس اللشبي لامشٍيي آلاًبياي لِؽمل و ألوٌ مشةمؽاسهت جمُم املاظعاث اللشبُت و ما ظُيخج كىه مً جبادٌ للخبااث و جىخُذ للشئي
بىاطُم خلىق إلاوعان و آفاق للخلاون.
 -املؽاسهت بدىـُم كذد مً املاجمشاث الذولُت و املؽاسهت بمخابلت جىصُاتها.
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 جفاكل املاظعاث لاكظاء مم الؽبىت باملؽاسهت ببااميها و املعادهمت بدىفُز كشساثالجملُت اللامت ،و مخابلت جىصُاث املاجمشاث التي ؼاسهذ الؽبىت بدىـُمها.
 وجىد بسادة خلُلُت للخلاون بين املاظعاث لاكظاء؛ وجىظم الذائشة الؽلبُت املهخمتبدلىق إلاوعان باللالم اللشبي ،بما في رلً جضاًذ كذد مىـماث امليخمم املذوي وبشوص
املاظعاث الىػىُت هفاكل جذًذ في دهزا املياٌ.
 جىفش الىفاءاث و الخبااث اللشبُت ،و صلل جضء مً خبااث املاظعاث اللشبُت بما ظُمىًالؽبىت مً إلاكخماد كلحهم باملعادهمت بدىفُز جضء مً بشاميها املعخلبلُت.
 وطم كاكذة بُاهاث للخبااء و املذسبين املخىفشًٍ باملاظعاث لاكظاء بالؽبىت. اظخىماٌ بُاهاث لاجصاٌ الخاصت بإكظاء الؽبىت و املىـماث الذولُت و إلاكلُمُت . جىفيا البيُت الخدخُت للؽبىت. الرزام ػاكم إلاداسة اللامت للؽبىت باللمل الجاد وجفاكله وجىاصله مم الشئاظت واملاظعاث لاكظاء.
 جدذًذ ؤدهذاف الؽبىت ومهامها وآلُاتها بالىـامين لاظاس ي والذاخلي للؽبىت ،و اظخىماٌوافت بجشاءاث الخإظِغ  ،ووطم مبادئ و جىجحهاث ملحلت بإهـمت الؽبىت جبين
اخخصاصاث ول مً الشئاظت و إلاداسة و هزلً وطم ملاًيا ملعاهذة و معاكذة املاظعاث
لاكظاء.
 الىياح بدىفُز الخؼت إلاظرااجُيُت للام  1103و اظخىماٌ جىفُز خؼت  ،1104و جدذًثإلاظرااجُيُت لخفلُل كمل الؽبىت و مىائمت الخؼىساث و لاخخُاجاث.
إ
إ
إ
إ
إ
إ
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إ
إ
إ

الحدديات إوهلاط الضعف الداخلجة إوالخارججة إ
إ
 كذم جصذًم بلع الذوٌ اللشبُت كلى بلع الصيىن الذولُت لحلىق إلاوعان،وطلف مىاءمت الدؽشَلاث الذاخلُت مم جىدهش و مظمىن الصيىن التي جمذ
املصادكت كلحها ،مم وجىد كذم كىاكت ساسخت بدىفُزدها مً اللائمين كلى الخىفُز.
 كذم جىفُز بلع الذوٌ اللرزاماتها الىاجمت كً مصادكتها كلى لاجفاكُاث وامللادهذاثالذولُت وكذم جلذًم الخلاسٍش الذوسٍت في الىكذ املدذد.
 وجىد سوشاث باللىاهين امليؽإة للماظعاث الىػىُت ،ؤدي للذم اظخيابتها بؽيل واململبادئ باسَغ.
 طلف الذكم العُاس ي واملالي امللذم مً كبل بلع الحيىماث اللشبُت للماظعاثالىػىُت.
 كذم وجىد ماظعاث وػىُت في جمُم الذوٌ اللشبُت. كلت املىاسد املالُت والبؽشٍت باإلداسة اللامت للؽبىت. كذم وطم الؽبىت " إلاداسة اللامت " مً كبل املاظعاث بصىسة آخش املعخيذاث وكذم جدذًث كىاوًٍ لاجصاٌ بؽيل جللائي.
 كذم الرزام بلع املاظعاث بدعمُت طابؽ اجصاٌ مم إلاداسة اللامت ،و في بلعلاخُان دهىان بؽء باجخار إلاجشاءاث و الراؼُداث بما ًخص بشامج الؽبىت.
 وجىد طلف باللوت اللشبُت في بلع املاظعاث لاكظاء بالؽبىت ؤو املاظعاث التيهي كُذ إلاوؽاء.
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 جياوص الىاكم اللملي في بلع املاظعاث للمىاطُم املؼشوخت للخذسٍب ،مم خاجت باقياملاظعاث لهزا الىىق مً املىاطُم للخذسب كلحها.
 ؿهىس مىاطُم و مفادهُم و آلُاث جذًذة لخفلُل اللمل بمياٌ خلىق إلاوعانً ،يبحلشٍف املاظعاث بها ( والحم بالخىمُت – كُاط لازش – هعب املىاصشة و الخإًُذ –
الخلُُم الزاحي ).
 -هلص في الخبااء و اليىادس الخذسٍبُت بالؽبىت و املاظعاث لاكظاء.

الهدف الزئيس ي من ئوشاء الشبكةأو ( رشالة الشبكة ) إ
إ
جخمشل سظالت الؽبىت بدماية خلوق لاوصان وجعزيزها في العالم العزبي .و لخدلُم رلً،
وطلذ الؽبىت خمعت ؤدهذاف سئِعُت ،بلىستها في خؼت كمل حؽوُلُت ًىبشم كجها خؼؽ
اللمل و الباامج و لاوؽؼت العىىٍت و رلً وفم لاولىٍاث و املىاسد املخاخت.
إ

لاهداف الزئيصجة للشبكة إ
إ
إ

ا

أول -حلضٍض دوس املاظعاث الىػىُت للمعادهمت في خماًت خلىق إلاوعان وحلضٍضدها في الذوٌ
إ
اللشبُت مً خالٌ بػالق بشامج للخلاون املؽران والخيعُم في ما بُجها.

إ
ا

ثاهجا -جىمُت ووؽش زلافت خلىق إلاوعان مً خالٌ إلاكالم والخللُم والخذسٍب لجمُم فئاث
إ
امليخمم في اللؼاكين اللام والخاص ومىـماث امليخمم املذوي واملىاػىين وامللُمين.

ا

ثالثا -حشجُم لاهظمام بلى لاجفاكُاث الذولُت وإلاكلُمُت املخلللت بدلىق إلاوعان وإلاظهام
إ
في بكماٌ ملخظُاتها و مىاءمت الدؽشَلاث الىػىُت مم ؤخيام لاجفاكُاث التي صادكذ كلحها
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الذوٌ اللشبُت واخراام لالرزاماث املىبشلت كجها وهزا العهش كلى جىفُزدها واملعادهمت في سفم
كذساث لاشخاص امليلفين بخؼبُلها الفللي.

ا

ابعا -دكم كمل املاظعاث الىػىُت في بػاس الخلاون إلاكلُمي وببشاص وحشجُم سوح املىاػىت
ر إ
واخراام مبادئ وكُم وزلافت خلىق إلاوعان.

ا

خامصا -خث الذوٌ كلى الخفاكل مم دهُئاث امللادهذاث الذولُت وإلاكلُمُت لحلىق إلاوعان.
إ
إ
إ

لاشرااثجيجة إ
الخطة إ
إ
حععى الؽبىت اللشبُت بلى جدلُم الهذف الشئِس ي مً خالٌ خمعت ؤدهذاف بظرااجُيُت ،جخفشق
كجها كذة ؤدهذاف فشكُت ؤخشجذ حلاوهاث و ؤوؽؼت و بشامج مً ؼإنها جدلُم ػمىخاث
الؽبىت ،فلذ جهذث الؽبىت لىطم سئٍت و خؼت كمل معخلبلُت ،جمىجها مً اظدشماس ول
الؼاكاث والخبااث املىجىدة في املىؼلت بما فحها حلضٍض الخلاون املُذاوي مم بشامج ووواالث و
مياجب و مشاهضلامم املخدذة و الؽبياث إلاكلُمُت للماظعاث الىػىُت لحلىق إلاوعان،
باإلطافت للجىت اللشبُت الذائمت لحلىق إلاوعان ،و رلً بهذف الخلاون بالىىاحي الفىُت و
اللاهىهُت ،و حلضٍض بمخشاٌ املاظعاث الىػىُت ملبادئ باسَغ ،و حعهُل جبادٌ الخبااث و
الخيعُم بين املاظعاث و جىظُم هؼاق الخلاون لخدلُم ؤفظل املماسظاث ،بما ًامً آلُت
حعمذ باإلظخفادة مً خبااتهم ،وٍدُذ للؽبىت اللشبُت الحصىٌ كلى كذس هبيا مً الذكم
واملعاهذة ،لخدلُم ؤدهذافها و حعهُل اطؼالكها بمهامها.
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و ظُيىن رلً كً ػشٍم جىفُز بشامج فىُت مهىُت حعهم في جدلُم بظرااجُيُت الؽبىت مً
هاخُت ومً هاخُت ؤخشي؛ حعخيُب الدهخماماث الؽشواء املخىكلين و بشاميهم في املىؼلت
اللشبُت بما ًصب بخاهت خماية و جعزيز خلوق لاوصان باملىطلة العزبجة.
بن دهزا الخلاون ظُمىً إلاداسة اللامت للؽبىت اللشبُت ،مً سفم كذستها لخدلُم ؤدهذاف
الؽبىت إلاظرااجُيُت ،و جىفُز كذد ؤهبا مً وسؼاث ؤو ( وسػ ) اللمل و الذوساث الخذسٍبت ،و
مخابلت جىصُاث املاجمشاث ( املؽاسهت بها ) و جىصُاث الجملُت اللامت ،مما ظِعهل كملها
بشفم و بىاء كذساث املاظعاث الىػىُت لاكظاء ،هخؼىة كلى ػشٍم جدلُم الهذف الشئِس ي
مً بوؽاء الؽبىت.
و ظُيىن رلً مً خالٌ:
 -0جىفُز دوساث و وسػ كمل بالدؽاسن و الخلاون مم املاظعاث لاكظاء و الؽبياث و
املىـماث و الهُئاث إلاكلُمُت و الذولُت و لامم املخدذة ،بما ًدلم لادهذاف
إلاظرااجُيُت للماظعاث لاكظاء و بىفغ الىكذ ٌعاكذ ًدىفُز بظرااجُيُت الؽبىت
َّ
بهزا الصذد ،و جىـم بالخلاون مم الؽبىت و جذعى بلحها جمُم املاظعاث لاكظاء.
 -1اظتهذاف هفغ الفئت املعتهذفت باملاظعت الىػىُت مىـمت اليؽاغ ؤو الذوسة
الخذسٍبُت لدؽمل باقي املاظعاث لاكظاء بالؽبىت ،و ؤن ًلحف رلً بمؽاسَم بشاميها
الخذسٍبُت الخاصت بشفم اللذساث.
 -2الخلاون و الخيعُم مم إلاداسة اللامت للؽبىت لخدلُم رلً.
 -3الخلاون و الخيعُم مم إلاداسة اللامت و سفم كذستها مً كبل املاظعاث لاكظاء و
املىـماث الذولُت و إلاكلُمُت ووواالث و مياجب و بشامج و فشق لامم املخدذة ،لخإظِغ
ماظعاث وػىُت وفم مبادئ باسَغ ،بالبلذان اللشبُت التي ال ًىجذ بها ختى آلان
ماظعت وػىُت لحلىق إلاوعان.
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إ

ثىظجم الخطة إ
إ
جم جىـُم الخؼت إلاظرااجُيُت لألكىام  ،1107 - 1106 -1105كلى الىدى الخالي:
 الهذف اللام. لادهذاف االشئِعُت للؽبىت التي جم جدذًذدها بخمعت ؤدهذاف. لادهذاف إلاظرااجُيُت للؽبىت (خمعت مداوس) ولادهذاف الفشكُت املىبشلت كجها. لاوؽؼت املىبشلت مً لادهذاف الفشكُت والتي حلمل الؽبىت كلى جدلُلها. املخشجاث و ماؼشاث لاداء كلى جدلُم لاوؽؼت ألدهذافها. إلاػاس الضمني لخىفُز لاوؽؼتً ،خخاس وفم ؤولىٍت لاخخُاجاث و املىاسد املخاخت ،لُفشن كذد مًلاوؽؼت و لاكماٌ مً الخؼت الدؽوُلُت بباهامج كمل ظىىي ًىصق جىفُزه كلى ؤسبلت فصىٌ
في العىت الىاخذة (الشبم لاوٌ ؤو الشاوي ؤو الشالث ؤو الشابم مً العىت).
 الجهت ؤو الجهاث داخل الؽبىت امليلفت بدىفُز ومخابلت لاوؽؼت وما ًيخج كجها. الجهاث واملىـماث الذولُت وإلاكلُمُت املؽاسهت بالباهامج .إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
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إ

لاشرااثجيجة إ
أهداف الخطة إ
إ
بلذ جدلُل لاخخُاجاث ووفم لاولىٍت ،وطلذ لادهذاف إلاظرااجُيُت كلى طىء سئٍت الؽبىت
وملاصذ وهاًاث ؤدهذاف بوؽائها ،و رلً كلى ؼيل مداوس كمل ؤظاظُت ،وهي:

لاشرااثججي لاو إل ( املدور لاول ) إ
الهدف إ
حلضٍض كذساث املاظعاث الىػىُت لاكظاء في الؽبىت اللشبُت كً ػشٍم الخذسٍب وجلذًم
الذكم للماظعاث الىػىُت راث املصادس املدذودة والتي حلاوي مً مؽاول في جدلُم مهامها؛
والدشجُم كلى بوؽاء ماظعاث وػىُت جذًذة وفم مبادئ باسَغ .إ
إ

الهدف الاشرااثججي الثاوي ( املدىس الشاوي )
حشجُم املاظعاث الىػىُت لاكظاء في الؽبىت كلى خث الذوٌ واملاظعاث الىػىُت لاكظاء
كلى الخفاكل مم هـام لامم املخدذة لحلىق إلاوعان ،وخاصت لاظخلشاض الذوسي الؽامل
والهُئاث امللادهذاث الذولُت وإلاكلُمُت لحلىق إلاوعان وهـام إلاجشاءاث الخاصت ،وحشجُلها
كلى لاهظمام بلى لاجفاكُاث الذولُت وإلاكلُمُت املخلللت بدلىق إلاوعان ،وحشجُم الذوٌ
ّ
املىظمت كلى سفم جدفـاتها كلى بىىد لاجفاكُاث التي صادكذ كلحها وهزلً حشجُلها كلى
لاهظمام الى الباوجىوىالث امللحلت بهزه لاجفاكُاث.
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الهدف لاشرااثججي الثالث ( املدىس الشالث )
حشجُم املاظعاث الىػىُت لاكظاء بالؽبىت لذولها ،كلى مىاءمت الدؽشَلاث الىػىُت مم
ؤخيام لاجفاكُاث التي صادكذ كلحها الذوٌ اللشبُت واخراامها وطمان جىفُزدها واملعادهمت في
سفم كذساث لاشخاص امليلفين بخؼبُلها الفللي.

الهدف الاشرااثججي الزابع ( املدور الزابع ) إ
إ
املخابلت والخلُُم املعخمش مً جاهب املاظعاث الىػىُت لاكظاء بالؽبىت ،ألوطاق خلىق
إلاوعان والحشٍاث اللامت في الذوٌ اللشبُت ،وجىفيا وافت ؤؼياٌ املعاكذة ملىادهظت لاهتهاواث
مً خالٌ جىفيا الذكم الفني ،وحلضٍض كذساث املاظعاث الىػىُت لاكظاء في الؽبىت في الشصذ
والخدلُل والخلُُم املعخمش ألوطاق خلىق إلاوعان في بلذاتها.

الهدف الاشرااثججي الخامض ( املدور الخامض ) إ
حلضٍض إلاخراام و امللشفت ملبادئ و كُم و زلافت خلىق إلاوعان في الذوٌ اللشبُت ،كً ػشٍم
كمل املاظعاث لاكظاء كلى وؽش و حلمُم زلافت خلىق إلاوعان كبا الشلافت و الرابُت و
ً
الخللُم ،و ؤًظا مً خالٌ إلاظخلاهت بىظائل إلاكالم املخخلفت ،و خث دولها كلى وؽش زلافت
خلىق إلاوعان و الرابُت كلحها مً خالٌ جظمُجها باملىاهج الخللُمُت لجمُم الفئاث اللمشٍت.
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لاهداف لاشرااثجيجة و ثفزعاتها إ
إ

الهدف لاشرااثججي لاولإ ( املدور لاول ) إ
إ
حلضٍض كذساث املاظعاث الىػىُت لاكظاء في الؽبىت اللشبُت كً ػشٍم الخذسٍب وجلذًم
الذكم للماظعاث الىػىُت راث املصادس املدذودة والتي حلاوي مً مؽاول في جدلُم مهامها؛
والدشجُم كلى بوؽاء ماظعاث وػىُت جذًذة وفم مبادئ باسَغ.

الفزعجة إ
لاهداف إ
إ
 -0بخذار وجصمُم بشامج جذسٍبُت جلبي لاخخُاجاث املدذدة للماظعاث لاكظاء بالؽبىت
اللشبُت ولافشاد املؽاسهين ،مً خالٌ لاظخلاهت بخبااء جدذ اؼشف إلاداسة اللامت ،و الخلاون
مم الؽبياث و املىـماث إلاكلُمُت و الذولُت و بشامج و مياجب و فشق ووواالث لامم املخدذة،
ورلً لبىاء املهاساث املهىُت وحلضٍض كذساث ول مً ؤكظاء املاظعاث ومىؿفحها ختى ًخمىىىا مً
اللُام بلملهم كلى هدى ؤهثا فلالُت.
 -1جىفيا الذكم للماظعاث الىػىُت اللشبُت ( في خاٌ ػلبذ رلً ) كبل وؤزىاء و بلذ كملُت
لاكخماد الذولي ،هما ًلي:
كبل الاعحماد :إ
مً خالٌ مشاجلت ػلب لاكخماد ،وجدذًذ املللىماث إلاطافُت التي ًمىً جظمُجها فُه ،و
جلذًم الخباة واملؽىسة التي جؼلبها املاظعاث الىػىُت ،بؽإن اللظاًا املشاسة مً كبل لجىت
لاكخماد ومىاكؽت الشدود املدخملت.
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خالل الاعحماد :إ
مً خالٌ جلذًم املؽىسة بؽإن إلاجخماق وما ًمىً جىكله.
بعد الاعحماد :إ
مً خالٌ جلذًم املؽىسة بؽإن هُفُت الشد كلى اللظاًا راث لادهخمام التي جشيادها لجىت
الخيعُم الذولُت ،بما مً خالٌ حوُيااث كلى اللاهىن ؤو إلاجشاءاث إلاداسٍت ،وجلذًم
املؽىسة بؽإن هُفُت جىزُم الخوُيااث التي جم جىفُزدها ،وجىفيا بشامج الخذسٍب لبىاء كذساث
املاظعت الىػىُت في دهزا الصذد؛ و اللُام ببلشاث مُذاهُت لذكم املاظعاث الىػىُت ،برا
ػلبذ رلً.
ي و اللوجصتي و ئن أمكن املالي لجهة رفع و بىاء اللدرات
 -2ثأمين إو ثلديم الدعم الاشخشار إ
 جذسٍب مىدعبي املاظعاث كلى هفلت الؽبىت. دكمها الظخىماٌ بجشاءاث جإظِعها و جىفيا املعاكذاث الالصمت التي جامً مؽاسهتهاً
باملاجمشاث ولاجخماكاث التي جىـمها الؽبىت ؤو جيىن ػشفا فحها.
 الخلشٍف باإلجشاءاث الخاصت بلملُت إلاكخماد و لاظخلشاض الذوسي الؽامل ،و جىصُاثاللجىت الفشكُت امللىُت باالكخماد الخابلت للجىت الخيعُم الذولُت ومعاكذة املاظعاث
الىػىُت كلى جفلُل الخىصُاث الصادسة كجها.
 جىـُم للاءاث حؽاوسٍت مم الجهاث الحيىمُت املخخصت في كذة بلذان كشبُت ،بهذفحشجُلها كلى بوؽاء ماظعت وػىُت وفلا ملبادئ باسَغ وجلذًم الذكم الفني الالصم
بالخلاون مم لامم املخدذة و الجاملت اللشبُت.
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الهدف الاشرااثججي الثاوي ( املدور الثاوي ) إ
حشجُم املاظعاث الىػىُت لاكظاء في الؽبىت كلى الخفاكل مم هـام لامم املخدذة لحلىق
إلاوعان ،وخاصت لاظخلشاض الذوسي الؽامل والهُئاث امللادهذاث الذولُت وإلاكلُمُت لحلىق
إلاوعان وهـام إلاجشاءاث الخاصت ،و خث دولها و حشجُلها كلى لاهظمام بلى لاجفاكُاث
الذولُت وإلاكلُمُت املخلللت بدلىق إلاوعان ،و كلى سفم جدفـاتها كلى بىىد لاجفاكُاث التي
صادكذ كلحها وهزلً حشجُلها كلى لاهظمام الى الباوجىوىالث امللحلت بهزه لاجفاكُاث ،و
املعادهمت في جؼىٍش و جفلُل مىـىمت خلىق إلاوعان بياملت الذوٌ اللشبُت.

لاهداف الفزعجة :إ
 -0فخذ آفاق جذًذة ؤمام املاظعاث الىػىُت ،باظخىماٌ جشلُفها و جضوٍذدها باملللىماث
الالصمت ،و املهاساث ،كً ػشٍم حلشٍفها بىواالث لامم املخدذة املخخصصت ،وؽإتها،
مهامها و اخخصاصاتها ،و دوسدها في خماًت و حلضٍض خلىق إلاوعان و حعهُل الخلاون
ملها.
 -1حشجُم الحظىس واملؽاسهت الفاكلت للماظعاث الىػىُت في املدافل الذولُت
وإلاكلُمُت واجخماكاث لجىت الخيعُم الذولُت ،مما ظُلضص مىكلها طمً الهُئاث
الذولُت وإلاكلُمُت ،مً خالٌ جلذًم إلاكالهاث الىخابُت والؽفهُت وجىـُم الللاءاث
املىاصٍت ألكماٌ املاجمشاث و الفلالُاث و لاوؽؼت التي حؽاسن الؽبىت بها.
 -2حشجُم املاظعاث الىػىُت كلى جلذًم الخلاسٍش املىاصٍت ألهـمت امللادهذاث وإلاجشاءاث
الخاصت وفي بػاس لاظخلشاض الذوسي الؽامل واملعادهمت في هخابت الخلاسٍش الىػىُت ،و
اظخدذار آلُاث للخلاون الفلاٌ و امليذي مم اللجىت اللشبُت الذائمت لحلىق
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إلاوعان  ،لِؽيل خؼىة كلى ػشٍم جؼىٍش املُشاق اللشبي لحلىق إلاوعان و آلُاجه
لُيىن املىؼلم هدى خماًت و حلضٍض خلىق إلاوعان باملىؼلت اللشبُت.
ً
ً
 -3جلب الخإًُذ امليؽىد دولُا وبكلُمُا للمىـىمتاللشبُت لحلىق إلاوعان لىطلها مىطم
ً
الخىفُز ،لخإمين اخراام خلىق إلاوعان وخشٍاجه طمً آلُاث ملخمذة دولُا وملراف
بها كلى معخىي خىم اللاهىن ومبادئ املعاواة واملىاػىت الخامت في بػاس املىـىمت
الذولُت لحلىق إلاوعان.

الهدف الاشرااثججي الثالث ( املدور الثالث ) إ
إ
حشجُم املاظعاث الىػىُت لاكظاء بالؽبىت لذولها ،كلى مىاءمت الدؽشَلاث الىػىُت مم
ؤخيام لاجفاكُاث التي صادكذ كلحها الذوٌ اللشبُت واخراامها وطمان جىفُزدها واملعادهمت في
سفم كذساث لاشخاص امليلفين بخؼبُلها الفللي.

لاهداف الفزعجة :إ
إ
 -2جىـُم دوساث جذسٍبُت لليىادس الحيىمُت و الباملاهُت و هيادها مً امللىُين بعً
الدؽشَلاث في الذوٌ اللشبُت وهزلً لللاملين كلى جؼبُلها بىصاسحي اللذٌ والذاخلُت.
 -1جلذًم ملراخاث حؽشَلُت ملىاءمت الدؽشَلاث مم امللاًيا الذولُت لحلىق إلاوعان مً
خالٌ بهياص الذساظاث وجىـُم الللاءاث في دهزا املياٌ.
ً
ً
 -3ؤن جيىن ول ماظعت ساصذا وسكُبا في بلذدها كلى ظلىن امللىين بخؼبُم ملاًيا
خلىق إلاوعان ،و جىفيا املعاكذاث الالصمت لخمىُجهم مً جىفُز بشامج جؼىٍش سفم و
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بىاء كذساث امليلفين بالذولت بخؼبُم ملاًيا خلىق إلاوعان و جؼىٍش ؤدائهم بما ٌلضص
جدلُم دهزا الهذف.

الهدف الاشرااثججي الزابع ( املدور الزابع ) إ
إ
املخابلت والخلُُم املعخمش مً جاهب املاظعاث الىػىُت لاكظاء بالؽبىت ،ألوطاق خلىق
إلاوعان والحشٍاث اللامت في دولها ،وجىفيا وافت ؤؼياٌ املعاكذة ملىادهظت لاهتهاواث مً خالٌ
جىفيا الذكم الفني ،وحلضٍض كذساث املاظعاث الىػىُت لاكظاء في الؽبىت في الشصذ والخدلُل
والخلُُم املعخمش ألوطاق خلىق إلاوعان في بلذانها.

لاهداف الفزعجة :إ
 -0الخذسٍب كلى آلُاث و جلاسٍش الشصذ الىىكُت والعىىٍت للماظعاث لاكظاء في الؽبىت و
جلُُم الىهج اللائم في الخلامل مم كظاًا خلىق إلاوعان ،و مخابلت وجزلُل الللباث
الىاجمت كً الخدذًاث الجذًذة في مياٌ خلىق إلاوعان.
 -1حلضٍض جبادٌ الخبااث واملماسظاث الفظلى في مياٌ خلىق إلاوعان بين املاظعاث لاكظاء
بالؽبىت ووواالث لامم املخدذة املخخصصت.

الهدف الاشرااثججي الخامض ( املدور الخامض ) إ
إ
حلضٍض إلاخراام و امللشفت ملبادئ و كُم و زلافت خلىق إلاوعان في الذوٌ اللشبُت ،كً ػشٍم
كمل املاظعاث لاكظاء كلى وؽش و حلمُم زلافت خلىق إلاوعان كبا الشلافت و الرابُت و
ً
الخللُم ،و ؤًظا مً خالٌ إلاظخلاهت بىظائل إلاكالم املخخلفت ،و خث دولها كلى وؽش زلافت
خلىق إلاوعان و كبىٌ الشؤي و الشؤي آلاخش و جىشَغ خشٍت الخلبيا و مماسظت الذًملشاػُت ،و
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الرابُت كلى زلافت الحىاس مً خالٌ جظمُجها باملىاهج الخللُمُت لجمُم الفئاث اللمشٍت ،و
مماسظتها طمً املذاسط و الجاملاث و لاهذًت لادهلُت.

لاهداف الفزعجة :إ
 -1اليؽش والخللُم والخذسٍب لخىكُت جمُم فئاث امليخمم في اللؼاكين اللام والخاص
ومىـماث امليخمم املذوي واملىاػىين وامللُمين خىٌ خلىق إلاوعان.
 -2الخلشٍف باإلكالن اللالمي و املُشاق اللشبي لحلىق إلاوعان و اللهذًً الذولُين و
الباوجىوىالث و لاجفاكُاث امللحلت و آلالُاث و بُان طشوسة وؤدهمُت اللمل بمىجبها و
وؽش دها.
 -3إلاظخلاهت بىظائل إلاكالم املخخلفت ،لخلضٍض امللشفت وإلاخراام ملبادئ و كُم و زلافت
خلىق إلاوعان بالذوٌ اللشبُت.
 -4جدذًث املىكم الىراووي للؽبىت و جؼىٍشه بما ًدلم الؼمىخاث ،و جدذًث و حلمُُم
صفداث الؽبىت كلى الفِغ بىن و الخىٍرا و لاوعخوشام.
إ
إ
إ
إ
إ
إ
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إ
إ
إ

الفئات املصتهدفة إومعاييا الاهحلاء إ
حعتهذف دهزه الخؼت في ول مً ؤدهذافها إلاظرااجُيُت والفشكُت وفي ؤي مً ؤوؽؼتها واخذة ؤو
ؤهثا مً الفئاث الخالُت :
 -2ؤكظاء ومىؿفي املاظعاث الىػىُت لاكظاء بالؽبىت اللشبُت لحلىق إلاوعان ،ممً لذيهم
دوس في ماظعاتهم في جخؼُؽ الباامج ولاوؽؼت الخاصت بخلضٍض وخماًت خلىق إلاوعان كلى
املعخىي الىػني.
 -1مىؿفى إلاداسة اللامت للؽبىت اللشبُت.
 -3مىؿفىن خيىمُىن وكظاة ومؽشكىن.
 -4مىـماث امليخمم املذوي ( الىػىُت– لاكلُمُت – الذولُت ) ،وفم ميان اليؽاغ و مىطىكه ،
و جىفش بمياهُت املؽاسهت ( لاولىٍت ملىدعبي املاظعاث لاكظاء بالؽبىت).
 -5دهُئاث مىـماث دولُت وبكلُمُت ( ،كىذ الدؽاسن بدىـُم اليؽاغ ).
 -6اللاملىن في مياٌ الخلاون مم آلالُاث الذولُت لألمم املخدذة ( مً مىدعبي املاظعاث
لاكظاء ).

*كلى ؤن ًاخز بلين لاكخباس الخىاصن بين الجيعين بدُث حلىغ املؽاسهت (الىىق لاجخماعي).
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إ
إ
إ

الباهامج الحىفجذي وآلجات ثىفجذ الخطة () 1028 - 1027 – 1026
الباهامج الحىفجذي
إ
ٌععى املؽشوق بلى اكخماد بشهامج جىفُزي مشن و فلاًٌ ،دُذ الفشصت لهُاول الؽبىت لاخخُاس
بين ميمىكت مً الخُاساث والبذائل في بشامج الخؼت وؤوؽؼتها بما ًىفل جدلُم لادهذاف
إلاظرااجُيُت كلى مذاس العىىاث الشالزت وفم املىاسد املخىفشة بيمُم ؤهىاكها ،و بلذ جدلُل و
دساظت لاخخُاجاث و جشجُبها وفم لاولىٍت و الـشوف آلاهُت  ،لخىفُزدها كلى ؤفظل وجه طمً
ً
امللؼُاث املىجىدة ،بما ًخلاػم مم جدلُم كذة ؤدهذاف فشكُت بأن ملا ،جشجم للذة ؤدهذاف
بظرااجُيُت ،مً خالٌ بًياد كىاظم مؽراهت جيمم فُما بُجهم و جمىً مً جىفُز اليؽاغ دون
حلاسض ؤو جظاسب و جدلُم الفائذة مً كذة مىاطُم بيؽاغ واخذ ٌؽمل جىاهب كذة.

آلجات ثىفجذ الخطة إ
ًمىً جىفُز الخؼت كلى ؤفظل وجه ،بلذ جدذًذ الخالي :إ
ً
ً
 الباامج راث لاولىٍت بالخىفُز ،والتي ظخدذد جبلا ألولىٍت لاخخُاجاث ،و جبلا للىاكمالفللي للماظعاث لاكظاء ،و ملذي جفاكلهم و ؤدائهم و حلاونهم مم إلاداسة اللامت للؽبىت.
 املعاولُاث وجىصَم لادواس ظىاء ملىؿفي إلاداسة اللامت وفم اخخصاصاتهم ومهامهم املزوىسةبالهُيل الىؿُفي للداسة اللامت ؤو املاظعاث لاكظاء في الؽبىت ؤو الجهاث الخاسجُت.
 -جذوٌ صمني للباامج املشاد جىفُزدها.
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 ميزاهُت مالُت ليل بشهامج. جلُُم جىفُز الخؼت وبشاميها بؽيل دوسي وظىىي.إ
إ

املحابعة والحلججم
ًخؼلب جىفُز الخؼت لىـام مشاكبت مىطىعي وفلاٌ في ؤدائه لظمان جلذم ظيا جىفُز الخؼت
مم الحفاؾ كلى الجىدة اللالُت في الخىفُز ،ورلً ًبين:
 ما برا واهذ الخؼت جىفز وفم الخؼىاث املشظىمت. دهل ًخم جدلُم ؤدهذافها كلى الخىالي. دهل دهىان فيىة بين الخخؼُؽ والخىفُز والخلُُم.هـام املشاكبت والخلىٍم ظىف ٌعاكذ كلى جدذًذ املؽاول و اللظاًا التي ًلضم خلها ،بالىكذ
املىاظب دون جإخيا ،ؤو لاهخـاس لصذوس الخلشٍش العىىي ،و دهى ؤداه كملُت وؿُفتها جلذًم
إلاهزاس املبىش هدُيت بلع املاؼشاث التي جذٌ كلى الخلصيا ومً زم اجخار إلاجشاءاث الىفُلت
بخلىٍم املعاس.
ًلىم املذًش الخىفُزي ومىؿفى إلاداسة اللامت ول خعب اخخصاصه ،بمخابلت جىفُز الخؼت
إلاظرااجُيُت وؤوؽؼتها ،وفم جىجحهاث الجملُت اللامت وكشاساث اللجىت الخىفُزًت والشئاظت
وكظى اللجىت املؽشف كلى كمل إلاداسة اللامت مً خالٌ:
إ
 -كملُت الخىفُز ومذي فاكلُتها (جلُُم اللملُت).
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 جلُُم الىخائج مً خُث جلُُم مخشجاث وهخائج الخؼت (جلُُم الىخائج) وطمان جدلمؤدهذاف الخؼت.
ّ
جلُم الخؼت مشجين ول كام.
-

خطة العمل
ً
ًمشل الجذوٌ الخالي خؼت اللمل الخىفُزًت ليافت ميىهاث الخؼت إلاظرااجُيُت مىضحا الهذف
لاظرااجُجي ولادهذاف الفشكُت واليؽاػاث والىخائج واملىؿف امللني بالخىفُز والجهاث
املؽاسهت والخيلفت الخلذًشٍت.
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