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ي  ٚحلغ الثالثغ من البڇنامٌ العالم للتثقيڀ  ٚنامٌ عمل ام ٙيٚ التقييږ الڤطنيغ من ب تقا
 (2تة5-2تة5اانساڗ ) مجاڋ حقڤځ 
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 : م  مق

ٕماه مبإ  هميغ  من ٕڣلغ قطٚ ب ي امناهج التعليميغ  ڣمفاهيږ حقڤځ ت ٙساػ ڣالسياساػاإنساڗ   ڣكافغ امما

لڊ تماشيا   ٚشيٖع  الڤطنيغ ٗڣ عمها غيڇمع ح٥ٚ القيإع ال ٚياتڢ سڤا  امحٖٕڣ مبإ  ٕڣ ڣقضايا حقڤځ اإنساڗ ڣح

ٜيٜ  ي حمايغ ڣتع ٙڥ جهٖها  ٚين ڣهڤ اأمٚ ال٘ڬ يٖفع ٕڣلغ قطٚ لب٘ڋ قصا ٜائ كانـ للمڤاطنيڗ أڣ امقيميڗ أڣ حت ال

ٙا اسًڇاتيجياإنساڗ حقڤځ  ٜيٜ حقڤځ اانساڗ ڣحمايژها  للٖڣلغ اڣالت تشكل خيا ٚيغ ڣتع تي التنميغ البش ي حين ت

ٙع أڣلڤياػ ٕڣلغ قطٚ  بصٖا

ي ي مجاڋ حقڤځ اإنساڗ ينبثڄ من س۫ي الٖڣلغ لتنشئغ اعماڋ  أڗ اهتمام ٕڣلغ قطٚ  البڇنامٌ العالم للتثقيڀ 

ٚياتڢ بعقڤڋ منفتحغ ڣأخاځ مستقيمغ تنب٘ كل مظاه ٚف ڣالتعصظ ڣالأجياڋ تحًڇم حقڤځ اإنساڗ ڣح عنڀ ٚ التط

ٚيغ ڣالتعاي٤ السلم بيڗ ٚإ جميع ڣالعنص كيٖ علګ أڗ الحفاٱ علګ الهڤيغ ڣالثقافغ الڤطني مع اإف  غاالًڈام ڣالت

 ڣالعإاػ ڣالتقاليٖ ااجتماعيغب

ٚيقها بالنهڤ٩ ڣالتقٖم ي ط ٚكيڈع اأساسيغ للٖڣڋ  ڗ حقڤځ اإنساڗ هي ال ٕڣلغ قطٚ  ڣاصلـ ڣأيمانا من ٕڣلغ قطٚ ب

ي مجاڋ التڤعيغ ڣالتثقيڀ بحقڤځ اإنساڗ من خاڋ تكاتڀ  ها  عٖع جهاػ حكڤميغ ڣغيڇ حكڤميغ بتنظيږ جهٕڤ

ٜيٜ ڣحمايغ حقڤځ اإنساڗ،  ٚاػ ڣڣ١ٙ العمل حڤڋ تع تم ٙيبيغ ڣام اػ التٖ  العٖيٖ من الٖٙڣ

ي تطبيڄ البڇنامٌ  ٚضا  لجهٕڤ ٕڣلغ قطٚ امب٘ڣلغ  ٚيٚ ع ي مجاڋ حقڤځ اإنساڗيشمل التق اڋ خ العالم للتثقيڀ 
 التاليغ: للمجااػ ڣفقا   2تة5-2تة5الفًڇع 

بامجاڋ  -  اأمن

  بامجاڋ الٖين -

 - بامجاڋ اإعامي

بامجاڋ  -  التعليم

  بامجتمع امٖني -

ي مجاڋ حقڤځ  - ي تطبيڄ اعماڋ البڇنامٌ العالم للتثقيڀ  ٚٛ الصعڤباػ ڣالتحٖياػ   ب                                                     اإنساڗأب
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 :يمنال  اأ ام

ٙع الٖاخليغ،  ا ي عمل ٛڣ ٖ ااتجاهاػ امفصليغ  ٚيغ أح ي اأڣسا٭ اأمنيغ القط ٚ ثقافغ حقڤځ اإنساڗ  لغ نش ٖ مس تع
ـ  ٚص ٖ ح ٚڣعيغ ڣاحًڇام حقڤځ اإنساڗب ڣل٘ا فق ٚطغ قائما  علګ امش ٖ أڗ يكڤڗ إٔا أعضا قڤع الش لڊ بقص ٙع ڣ ٗڣ ٛا

ي اأڣسا٭  الٖاخليغ لګعلګ نشٚ ثقافغ حقڤځ اإنساڗ  ضافغ   اأمنيغ ڣتبصيڇ العمالغ الڤافٖع بحقڤقها ڣالًڈاماڴها، 
ي  ٙع الٖاخليغ مناقشغ قضايا ٗاػ صلغ بحقڤځ اإنساڗ  ا ٙجي عبڇ امڤقع اإلكًڇڣني لٛڤ التفاعل مع الجمهٙڤ الخا

ي للسكاڗ، ڣتماٝٙ ه٘ه ا كيٖ قيږ التعاي٤ الثقا ي مع الجالياػ لت ، ڣالتڤاصل الثقا لياػ أنالعمل اأمن شطغ عبڇ 
ي عمڤم اأنشطغ التڤعڤيغ الت  كيٖ علګ ه٘ه امعاني  ٚڥ الت ٙع، ڣقٖ ج ا ٜع الٛڤ ي أجه تڤعڤيغ متنڤعغ بالتعاڣڗ مع با

ٙع مثل: ٙسژها اإٕا  ما

اػ  - صٖاٙ عٖٕ من امنشٙڤ ٙع علګ  ا ٙاػ التثقيفيغعملـ الٛڤ  ڣهي كالتالي:ي مجاڋ حقڤځ اإنساڗ  ڣاإصٖا

 ٚيل  ٕليل امعاييڇ ٜين اب جڤنيڗ ڣامحتج  ب2تة5الٖڣليغ لحقڤځ اإنساڗ للم

  سساػ العقابيغ ٙقٕليل معاييڇ حقڤځ اإنساڗ للمحبڤسيڗ ڣفڄ قانڤڗ تنظيږ ام  3 ږڣاإصاحيغ 
 بثتة5-2تة5ٗاػ الصلغ  ڣامعايٚ الٖڣليغ

  ٚيغ الخاصغ )بتحقيڄ العٖالغ الجنائيغ للمحبڤسيڗ ٚبغ القط يالتج ٚيلڣاممالقانڤڗ  ڣاأحٖاف  ٙسغ اب  ا
 ب2تة5

 هږ الصكڤ امكتبغ اأم اػ الصلغڅ الٖڣليغ لحقڤځ اإنساڗ نيغ الحقڤقيغ ة سلسلغ ب مل اأمن بالع ٗڣ
 بثتة5-2تة5

١ العمل  - ٙع بعٖٕ من ٙڣ ا  ڣامنتٖياػ ڣااحتفالياػ العلميغ:قامـ الٛڤ

  ٔ ٙي ٚبي لحقڤځ اإنساڗ بتا ٚكٜ  طاٙي  ،تتة5ة3ة53احتفاليغ علميغ بمناسبغ اليڤم الع ٚاكغ مع م الش
ٙيظ  امتحٖعاأمږ   ي الٖڣحغب ڣالتڤثيڄللتٖ

  ٚأعب  نٖڣع بمناسبغ اليڤم العالم للم

  ،ٚبي لحقڤځ اإنساڗ ٚأع ب ڣاليڤم العالمامنتٖڥ العلم بمناسبغ ااحتفااػ باليڤم الع ٙكغ للم مشا
ٚڬ  ڣالهاڋ اأحمٚجامعغ قطٚ  ٚطغ امجتمعيغ القط  ب2تة5ڣالش

  ٙكغ ٚأع بمشا ٚبي لحقڤځ اإنساڗ، ڣاليڤم العالم للم امنتٖڥ العلم بمناسبغ ااحتفااػ باليڤم الع
 ب2تة5لحقڤځ اإنساڗ  ڣاللجنغ الڤطنيغجامعغ قطٚ 

  ٙاساػ اځ العمل ڣالٖ ٙع بعٖٕ من اأنشطغ البحثيغ ڣأٙڣ ا ٛهاكما قامـ الٛڤ يجا  كالتالي: ڣيمكن 

 قغ ع عٖإ ٙڣ ي  ي تحقيڄ العٖالغ الجنائيغ امساهمغ  ٚيغ  ٚبغ القط ٙع الٖاخليغ حڤڋ التج ا مل ٛڣ
 بڣاإحٖافللمحبڤسيڗ 
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  ي ٕڣڋ مجل٠ التعاڣڗ ٚڬ حڤڋ ڣاقع حمايغ العمالغ الڤافٖع  قغ عمل الڤفٖ القط عٖإ ٙڣ ي  امساهمغ 
 الخليجيب

 ٛنغ بيڗ اامن ڣحقڤځ اإنساڗتب قغ بحثيغ بعنڤاڗ ت امڤا  ٙڣ

 قغ بحثيغ بعنڤاڗ لياػ العمل  ٙڣ ٚبغ ڣ ي اأڣسا٭ اأمنيغ: خصڤصيغ التج ٚ ثقافغ حقڤځ اإنساڗ  تنش
 تب

  ي الٖڣڋ تمٚ الٖڣلي امنعقٖ حڤڋ تحٖياػ اأمن ڣحقڤځ اإنساڗ  قغ بحثيغ بعنڤاڗ ت تڤصياػ ام ٙڣ
ٚبيغ، الٖڣحغ   تب2تة5الع

 ي العمل ٚيغ علګ صعيٖ ضماڗ حقڤځ الطفل  ٚبغ القط قغ عمل بعنڤاڗ ت التج تب ٙڣ  اأمن

  ٜين بيڗ امسائلغ جڤنيڗ ڣامحتج ٚاقبغ علګ أڣضاٵ حقڤځ اإنساڗ للم ٖ ڣام ٚص ٙاسغ بعنڤاڗت مهام ال ٕ
 ب“ڣالتقڤيږ 

  قغ ت يغٙڣ ٙاػ: ٙ ٛاڣيغ حقڤځ اإنساڗتب امخٖ  للمشكلغ من 

  ٚڬ ٚيٖ القس ٚع التش قغ بعنڤاڗ ت حڤڋ ظاه ٙڣ ٕڣلغٙڣ ي ٕعږ العمل اإنساني لصالح  ٕڣ  ڗئيالاجقطٚ 
ٚا   ٕٚين قس  تبڣامش

  ي حمايغ الطفل من ٙع الٖاخليغ  ا ٙع حقڤځ اإنساڗ بٛڤ ٕا قغ عمل بعنڤاڗ ت ٕٙڣ   ب“ڣالعنڀ  عاإساٙڣ

  ٚقغ عمل حڤڋ مكافحغ ااتجاٙ بالبش ي مجااػالڤافٖع علګ الصعيٖ الڤطن  ڣحمايغ العمالغٙڣ  ڣ
ٙع الٖاخليغتب ا  عمل ٛڣ

 ٙع الٖا ا قغ عمل مڤسعغ حڤڋ تجهٕڤ ٛڣ ٜيٜ ٙڣ ي تع ي ضڤ التحٖياػ  ڣحمايغ حقڤځ خليغ  اإنساڗ 
ٚع تب  اأمنيغ امعاص

  ٙع ا لغ علګ صعيٖ ٛڣ ٙع خاصغ لڤضع امس شا ي ٕڣلغ قطٚ مع  قغ عمل بعنڤاڗت حمايغ الاجئيڗ  ٙڣ
 الٖاخليغتب

  ٙاسغ بعنڤاڗ ت تحٖياػ اأمن ٚع  ڣقضايا اللجڤ ڣحقڤځ اإنساڗٕ  ب“ڣالهج

  ٙع ٛا ي عمل  ٙاسغ بعنڤاڗ ت الجڤانظ اأساسيغ لحقڤځ اإنساڗ  ٛاػ التحٖياػ  الٖاخليغ،ٕ اإنجا
ٙيع امستقبليغ  تبڣالفجڤاػ ڣامشا

  ٙاساػ حقڤځ اإنساڗ تصٖٙ عن اأمانغ ٚبيغ أمنيغ لٖ صٖاٙ مجلغ ع ڗ  ٚڣٵ متكامل بش أنجاٛ مش
ٚبتب ٙا الٖاخليغ الع  العامغ مجل٠ ٛڣ

 ٙاسغ بعنڤاڗ ت ال ٚيغ ٕ ٚبغ اأمنيغ القط ٚائږ اإلكًڇڣنيغ  ڣحمايغ حقڤځ تج ي سياځ مكافحغ الج اإنساڗ 
ٙسغ ي القانڤڗ   ب“ڣامما
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ا - ١ كالتاليٙع بعٖٕ من الحقائظ قامـ الٛڤ  :ڣالٙڤ

  ي العمل اػ امصاٙ ت حقڤځ اإنساڗ  ٙع جٛڤ ٕا ي  ٙيبيغ   ب2تة5ت  اأمنحقيبغ تٖ

  ٚابعغ للعامليڗ ٙيبيغ ال سساػ العقابيغ الحقيبغ التٖ ڗام ا مصفڤفغ الڤصاي ڣاإصاحيغ بش
سساػ للتعامل مع امحبڤسيڗ  ي ام  ب2تة5التڤجيهيغ للعامليڗ 

 اػ الجنائيغب ٚا طاٙ اإج ي  ٙع البحن الجنائي حڤڋ حقڤځ اإنساڗ  ٕا ي  ٙيبيغ للعامليڗ   حقيبغ تٖ

  ي ٙيبيغ حڤڋ تحقڤځ اإنساڗ  ٙع الٖاخليغت طاٙحقيبغ تٖ ا ڣليغ ااجتماعيغ لٛڤ  بتتة5امس

  ٚياػ جيناػ )نسا ةعسك ٙيبيغ حڤڋ قڤاعٖ بانكڤڅ الخاصغ بتعامل ال  (بڣمٖنياػحقيبغ تٖ

  ٚبي لحقڤځ اإنساڗ ٙيبيغ بعنڤاڗ اآفاځ القانڤنيغ للجڤ بمناسبغ اليڤم الع شغ تٖ  بثتة5ٙڣ

 سساػ العقابيغ الحقيبغ ال ي ام ٙيبيغ السإسغ  ي التعامل ڣاإصاحيغ حڤڋ تٖ مع  )قڤاعٖ بانكڤڅ 
جيناػ( ي  ال سساػبللعنصٚ النسائي   ام

  ٙيبيغ بعنڤاڗ ت مناهضغ شغ تٖ ي القانڤڗ ٙڣ ٙسغ التع٘يظ  لګ الڤقايغ ت  –ڣامما التع٘يظ من امنع 
 ب2تة5

 سساػ الع ي ام ٙيبيغ السابعغ  سس ڣاإصاحيغ للعنصٚقابيغ الحقيبغ التٖ ي ام  ب2تة5اػ النسڤڬ 

ياػ  - ي الٖٙڣ ٙع علګ نشٚ عٖٕ من امقااػ الحقڤقيغ  ا ٚيغكما عملـ الٛڤ ٙعبللڤ التابعغ  ڣامجاػ الشه  ٛا

-  ٚ ي مق ٙيظ  ٌ التٖ ٚام ٕ ب عٖا ٙع علګ  ا ـ الٛڤ ٙع حقڤځ  ڣيتمثل ٗلڊكما عمل ٕا ٚاػ منتسب   بجملغ من امحاض

ي مڤض  اإنساڗبڤعاػ مختلفغ لحقڤځ اإنساڗ 

ٙجي  - ٙيظ الخا ٚنامٌ التٖ لڊ من قطٚ،لطلبغ كليغ القانڤڗ بجامعغ  ڣالعيإع القانڤنيغعٖإ ب ١ خا ٗڣ ڋ ٙڣ

ي مقٚ  ٙيبيغ أقيمـ  ٙعبتٖ  اإٕا

ي مجاڋ حقڤځ اإنساڗب - ٚاػ العامغ  ٙع الٖاخليغ بجملغ من امحاض ا ٙع حقڤځ اإنساڗ التابعغ لٛڤ ٕا  تقڤم 

ي اأنشطغ  - ٙع علګ ٕمٌ حقڤځ اإنساڗ  ا ي اأكإيميغعملـ الٛڤ ٚكغ  ڣالثقافيغ  ٙي٠كليغ الش ٙ  ڣتٖ  مقٚ

ٚٙ قانڤڗ  ٙڬ،حقڤځ اإنساڗ كمق ٚٙاػ امتعلقغ بحقڤځ اإنساڗ كالقانڤڗ  جبا لګ جانظ عٖٕ من امق

 بڣغيڇهالٖڣلي اإنساني 

ي كليغ  - ٚطتنظيږ اأنشطغ امتعلقغ بحقڤځ اإنساڗ   غبالش

يٕمٌ اأنشطغ التثقيفيغ  - ٙيبيغ  ٚفڄ(ب ڣالتٖ ٙيبيغ السنڤيغ )م  مجاڋ حقڤځ اإنساڗ ضمن الخطغ التٖ
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يني:امال    ال

ڣڗ اإساميغ ٙع اأڣقاف ڣالش ا ي الٖڣلغ تقڤم ٛڣ ٙها امظلغ الٖينيغ  ٜيٜ ثقافغ حقڤځ اإنساڗ باعتبا ي  بجهٕڤ لتع
ـ الٖڣلغ بجهٕڤ  امجتمع تي ضمن أڣلڤياػ امنظڤمغ اإساميغ ڣل٘لڊ قام ٚامغ حقڤځ اإنساڗ ت خاصغ ڣأڗ صڤڗ ڣك

ي امنظڤمغ الٖينيغ هي كالتالي: كيٖ علګ أهميغ حمايغ حقڤځ اإنساڗ   عٖيٖع لت

ٙاساػ اإساميغ عٖع كتظ تتعلڄ بـحقڤځ اإنساڗ  - ٙع البحڤف ڣالٖ ٕا ٙػ   مثل:أصٖ

  ٚيغ ا ي حقڤځ اإنساڗلنظ  بالسياسيغ اإساميغ 

  ٚيعغ  بحقڤځ اإنساڗ محٙڤ مقاصٖ الش

   ٚيعغ ڣالقانڤڗ  بحقڤځ اإنساڗ بيڗ الش

   ي ضڤ الحٖين النبڤڬ  بحقڤځ اإنساڗ 

ٜيٜ ثقافغ حقڤځ اإنساڗ  أطلقـ  -  ٙع عٖٕ من الجڤائٜ العاميغ لتع ا  مثل:الٛڤ

  ٜع الشئ علي بن ٚيعغڋ ثاني الڤقف عبٖ هجائ  بيغ العاميغ بعنڤاڗ حقڤځ اإنساڗ مقاصٖ الش

ت، ڣت حقـــڤځ  اإســام“بـ أطلقـ عٖع خطظ تتعلڄ -  ٚا ڣحقڤځ اإنساڗت، تحقـــڤځ العمـــاڋت، تحقڤځ العمــاڋ ڣاأجـــ
ٚڬ، ڣخالڄ الناٝ  ت،اإنسـاڗ ٚاػ ٕينيــغ ڣكتيباػ تتعلڄ بــــــــت حقڤځ الجاٙ، التمييڈ العنص كما أطلقـ عٖع محاضـــ

ي   قضايا متعلقغ بحقڤځ اإنساڗ تب اإسام،بخلٍڄ حسن، حقڤځ الطفل 

 

 :يال  اعلامام

من  ٜيٜ حقڤځ اإنساڗ ٕڣلغ قطٚ ت ي تع هميغ ٕٙڣ اإعام  ٚامتڢب مختلڀ  امنطلڄ سعـ ه٘اڣمن ، ڣصڤڗ ك
ي  لګامحطاػ اإعاميغ  ي نشاطاڴه الٖڣلغ  ٛاڣيغكافغ  إماه حقڤځ اإنساڗ  ږ حقڤځ اإنساڗ هي أحٖ أه ڣجعلـ 

حفيغ البڇامجيغ  ٙيغالتغطياػ ال  بڣاإخبا

ٚكٜ شبكغأسسـ  الحصٚ،ڣعلګ سبيل امثاڋ ا   ٚع م ٜي ٚياػ العامغ  الج ٚع للح ٜي ٚٛ  عٖ٘ڬ يڣال ڣحقڤځ اإنساڗالج أب
ٙاػ الشبكغ  ٚڥ  ايڤجٖ ما يماثله ڣالت امبإ سساػ اإعاميغ اأخ لڊ مني ام  الفنيغ التڣ حين امهام التنفي٘يغ  ٗڣ
ٚكٜ  ي مجاڋ التثقيڀ بمجاڋ حقڤځ اإنساڗ التالي: ڣمن أهږيضطلع بها ام ٚكٜ  ٛاػ ام  نجا

ٚأڬ  -  ٚيغ ال ٜيٜ الڤعي بح حافغ خاڋ فعاليا ڣالتعبيڇ منتع ٚياػ ال حيا اليڤم العالم لح لڊ منػ  ڋ تنظيږ خا ٗڣ
ٙيبيغ متخصصغ  ڣالت تعقبهاالنٖڣع السنڤيغ  شغ عمل تٖ العلڤم ڣ بالتعاڣڗ مع منظمغ اأمږ امتحٖع للًڇبيغ ٙڣ

ٚكٜ اأمږاليڤنسكڤ،  –ڣالثقافغ  ٙيظ  ڣم يامتحٖع للتٖ ٚب أسيا  ڣالتثقيڀ  امنطقغ ڣ مجاڋ حقڤځ اإنساڗ لجنڤب غ
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ٚبيغ لګ نقاباػ الع حفييڗ، باإضافغ  ٙكغي العالږ  ڣاتحإاػ ال لڊ بمشا  ڣأكإيمييڗ، صحفييڗ، ٕڣلييڗ،خبڇا  ٗڣ
 لګ حينڢ: 2تة5اأنشطغ الت نف٘ػ من٘  ڣمن أهږڣقإع منظماػ حقڤقيغ 

   ٙيبيغ امتخصصغ، مايڤ ٙشغ العمل التٖ ٚع، ڣڣ ي  2تة5النٖڣع اإقليميغ العاش طنجغ بامملكغ عقٖتا 
حافغب سسغ بيـ ال ٚاكغ مع م ٚبيغ، بالش  امغ

  ٙيبيغ امتخصصغ، مايڤ ٙشغ العمل التٖ ٚع، ڣڣ ٚبا٭ بامملكغ  تتة5النٖڣع اإقليميغ العاش ي ال عقٖتا 
ٚڣځ لإعام  ٚكٜ الش ٚاكغ مع م ٚبيغ بالش ٚاطيغ ڣحقڤځ اإنساڗبامغ  ڣالٖيمق

 ٙشغ العمل ا ٚع، ڣڣ ٙيبيغ امتخصصغ، مايڤالنٖڣع اإقليميغ العاش ي  ثتة5 لتٖ ٚطڤم، عقٖػ  الخ
يغ اڗب جمهٙڤ  السٕڤ

  ٙيبيغ امتخصصغ، مايڤڥ ٙشغ العمل التٖ ٚع، ڣڣ ي نڤاكشڤ٭،  2تة5النٖڣع اإقليميغ العاش عقٖػ 
يتانياب يغ مٙڤ  بجمهٙڤ

  ٙيبيغ امتخصصغ، مايڤ ٙشغ العمل التٖ ٚع، ڣڣ ٚبا 2تة5النٖڣع اإقليميغ العاش ي ال ٭ ڣالت عقٖتا 
ٚاطيغ ڣحقڤځ اإنساڗب ٚڣځ لإعام ڣالٖيمق ٚكٜ الش ٚاكغ مع م ٚبيغ بالش  بامملكغ امغ

ٚع بالتعاڣڗ مع امنظماػ الٖڣليغ امتخصصغ  - ٜي ٙاػ صحفي الج  ڣمن أهمها:بنا قٖ

  ڣڗ الاجئيڗ   UNHCRامفڤضيغ الساميغ لأمږ امتحٖع لش

  منظمغ العفڤ الٖڣليغILO  

  ٚع الٖڣليغ   IOMمنظمغ الهج

  منظمغ اأمږ امتحٖع للبيئغ 

  ٙيظ ٚكٜ اأمږ امتحٖع للتٖ يم سيا  ڣالتڤثيڄ  ٚب  ٚبمجاڋ حقڤځ اإنساڗ لجنڤب غ  بيغڣامنطقغ الع

  اليڤنسكڤ(ڣالعلڤم ڣالثقافغ )منظمغ اأمږ امتحٖع للًڇبيغ 

  ٚكٜ النڇڣيجي لحقڤځ  اإنساڗبام

  ٚكٜ الٖڣلي للعٖالغ اانتقاليغ  ام

 يغ للصليظ اأحمٚ اللجنغ الٖڣل 

 منظمغ أطا با حٖٕڣ 

  حافغ اأخاقيغ  شبكغ ال

  حفييڗ  ااتحإ الٖڣلي لل

  ڣبا  منظمغ بانٝڤ أٙڣ

ٚاػ  - تم  الت تكللـڣ بمناسبغ اليڤم العالم لحقڤځ اإنساڗ  ڣاإقليميغ امتخصصغ ڣالنٖڣاػ الٖڣليغتنظيږ ام
ٙاػ عاميغ منها: لګ مبإ  بنجاٍ صٖٙڣ تڤصياػ هامغ تحڤڋ بعضها 
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  ٚڣٵ اإعاڗ العالم لحمايغ حفييڗبمش  ال

 حفييڗب ٙع أڣقفڤا قتل ال  مبإ

  حافغ ليسـ ٚيمغبال  ج

ي  - ٜيٜ امحتڤڥ الحقڤ ٚع  ڣاإنساني علګتع ٜي ٚقميغشاشاػ قنڤاػ الج ي سمما أٍ  ڣمنصاڴها ال التغطيغ  نڢأنسهږ 
حفيغ ٚع  ال ٜي لڊ منمهنيغ  ڣجعلها اأكٌڇللج ٙبغ  ڣتخصصيغ ٗڣ ٚځ صحفيغ مٖ ماٙ ث ڣمهنيغ ڣمن أبٚٛ خاڋ ف
ها:  جهٕڤ

  يستغ أفام ڣثائقيغ تتناڣڋ قضايا حقڤځ اإنساڗ ٚځ  ڣانژهاكاڴها  ڣبا، اأڣسٰ،الش ٚي ڣأٙڣ ٚيكا قيا،ڣاف  بڣأم

  ٚيغ  ةةتأكٌڇ من ي امعاهٖاػ  تڤعڤيغ،ڣصلغ بص ٕٙع  ٜػ علګ تڤعيغ الجمهٙڤ بالحقڤځ اأساسيغ الڤا ٙك
 اإنساڗبلحقڤځ 

  ٙيغ  ةةة2أكٌڇ من ٚع اإخبا ٜي ي علګ شاشغ قناع الج ٚيٚ صحفي حقڤ ٚقميغتق  يڣمڤاقعها  ڣمنصاڴها ال
ٚكٜ اإنًڇنـ، ٚياػ العامغ  ڣمڤقع م ٚع للح ٜي ٚقميغب ڣحقڤځ اإنساڗالج  ڣمنصاڴها ال

  ٚٚڥ السبعيڗ لإعام العالم لحقڤځ  ڣمعاييڇ حقڤځ شامل مبإ كما خص٨ نش ي ال٘ك اإنساڗ 
ٚكٜب ڣفلږ خاصاڗٙقميغ  ڣيڤجٖ مكتبغ ب222تاإنساڗ  ي مڤقع ام اڗ   منشٙڤ

ٚع  ڣتطڤيٚ عاقغبنا  - ٜي ٚاكغ اسًڇاتيجيغ بيڗ شبكغ الج يميغ ڣاإقل ڣامنظماػ ڣالشبكاػ الٖڣليغش
 امتخصصغب

حفييڗ  مبإڣتطبيڄ احًڇام  -   ڣسامژهږبحمايغ ال

 

 :يال  العليم ام

ٙع علګ ت ع أجياڋ قإ ي امناهج التعليميغ لضماڗ نش ٕماه مبإ ڣمفاهيږ  حقڤځ اإنساڗ  هميغ  من ٕڣلغ قطٚ ب
ي امستقبل ڣ بنا  ٙتڢقيإع الڤطن  سًڇاتيجيغ اڣ مڤاجهغ التحٖياػ امختلفغ ڣ من ه٘ا امنطلڄ ڣضعـ الٖڣلغ  حضا

ٙيظ ٙيظ  التعليږ ڣالتٖ ٚامٌ تٖ لګ تحقيڄ نظام تعليم بمڤاصفاػ عاميغ، من خاڋ تڤفيڇ مناهج تعليږ ڣب ڣالت ڴهٖف 
ع تتناسظ مع طمڤحاػ  ٙيبيغ عاليغ الجٕڤ تستجيظ لحاجاػ سڤځ العمل الحاليغ ڣامستقبليغ، ڣف٥ٚ تعليميغ ڣتٖ

ٚامٌ تعليږ مستمٚ متاح ٕٚ، ڣب ٙاػ كل ف ڣفيما يتصل بڤاقع )نشٚ ثقافغ حقڤځ اإنساڗ ڣبنا ،  جميعغ للڣقٖ
اػ:   ٚا ٙع التعليږ ڣالتعليږ العالي باتخاٗ مجمڤعغ من اإج ا ٙاػ( قامـ ٛڣ  القٖ

 :الللم للى مسع العليم -

ي نشٚ ثقافغ تږ   ٕماه مفاهيږاتخاٗ مجمڤعغ من التٖابيڇ الت تسهږ  ٚنامٌ  ڣ لڊ من خاڋ ب حقڤځ اإنساڗ، ٗڣ

ٙسيغب ڣيشمل البڇنامٌ: ٙاػ امٖ  حقڤځ اإنساڗ للطلبغ ڣامعلميڗ ڣاإٕا

 ب ي امٖاٝٙ  تكڤين جماعاػ حقڤځ اإنساڗ 
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 ٙسيڗ لنشٚ ثقافغ حقڤځ اإنساڗب  عٖإ كڤإٙ من امٖ
 ب ي امٖاٝٙ  تخصي٨ يڤم لحقڤځ اإنساڗ 
 ٚاػ علګ الطلبغب  لقا محاض
  ٕٙاػ جماعاػ حقڤځ الطلبغ لبع٬ الجهاػ الحكڤميغبعٖا ٜيا ٚنامٌ ل  ب
 تنظيږ مسابقاػ تتعلڄ بحقڤځ الطفلب 

 

راسم -  :وللى مسع امنلهج ال

  ٚياػ ڣالحقڤځ ڣال٘ڬ ٚڬ الكافل للح ي ٕڣلغ قطٚ من الٖستٙڤ القط ي فلسفژها  ٙاسيغ  تنبثڄ امناهج الٖ
ٙقږ ) ي مإتڢ  ڣالعهٕڤ الٖڣليغ، ڣتعمل علګ تنفي٘ كافغ ااتفاقياػ ڣامڤاثيڄ (: تحًڇم الٖڣلغ امڤاثيڄ تين٨ 

ٚفا  فيهاب  ڣالعهٕڤ الت تكڤڗ ط

  ٙه الفلسفي طا ي  : ال٘ڬ أكٖ  بإ مجمڤعغ من ام ڣمنطلقاتڢ علګاإطاٙ العام للمنهج التعليم الڤطن
ٚڗ  ٙاػ الق ٜػ علګ ااحًڇام ڣالتعاطڀ ڣالتسامح ڣمبإ العي٤ امشًڇڅ ڣمها ٙك ڣالغاياػ ڣالقيږ الت 
ٚجعيا  لكافغ اأعماڋ  ٚيعيا  ڣم ٙا  تش طا ٚين ڣامڤاطنغ الحاضنغ للتنڤٵ )يعٖ اإطاٙ العام  الحإڬ ڣالعش

ٙاسيغ(ب  امتعلقغ بامناهج الٖ

 لګ مڤاضيع ڣثائڄ معاييڇ امڤا ٙاسيغ مختلفغ  ي مڤضڤعاػ ڣصفڤف ٕ ح  ٙػ بشكل ڣا ٙاسيغ: الت أشا ٕ الٖ
يجابيغ ٕاخل امجتمعاػب ع  ٙه بصٙڤ ي ڣكيفيغ استثما  حقڤځ اانساڗ ڣالتنڤٵ الثقا

  ٙاسيغ، ڣتشجيع امٖاٝٙ علګ تطبيڄ ي امناهج الٖ ٕماجها  نشٚ ثقافغ حقڤځ اإنساڗ ڣالًڇبيغ عليها، ڣ
ٕماه مفاهي ٙسيغڣ  .ږ ڣمبإ حقڤځ اإنساڗ ضمن امناهج التعليميغ ڣاأنشطغ امٖ

  ٚيٚ مڤضڤعاػ مستقلغ، أڣ ي صٙڤ متعٖٕع من قبيل تق ٙاسيغ،  ي امڤإ ڣامناهج الٖ ٕمٌ حقڤځ اإنساڗ 
ڣڬ ااعاقغ، ڣامسنيڗ، ڣجانظ من  ٚأع ٗڣ ٙسڤماػ تتعلڄ بجڤانظ مختلفغ من حقڤځ اإنساڗ للطفل ڣام

 ياسيغ ڣامٖنيغ، ڣااجتماعيغ ڣالثقافيغبالحقڤځ الس

  ٌٙع التعليږ ڣالتعليږ العالي بعقٖ مجمڤعغ من البڇام ا قيام اللجنغ الڤطنيغ لحقڤځ اإنساڗ بالتعاڣڗ مع ٛڣ
لڊ بهٖف تثقيڀ ه٘ه  ٙييڗ ٗڣ ي مجاڋ حقڤځ اإنساڗ للطلبغ ڣامعلميڗ ڣاإٕا ٙيبيغ ڣڣ١ٙ العمل  التٖ

ٚفغ بحقڤځ  ٙاػ عمليغب الفئاػ، ڣتحڤيل امع لګ مها  اإنساڗ 

  ي امٖاٝٙ ڣال٘ڬ يهٖف الګ ٚنامٌ حڤاٙ الثقافاػ امطبڄ  ٜيٜ الحڤاٙ بيڗ الثقافاػ امختلفغ من خاڋ ب تع
ٙا ڣتقبل اآخٚ ب ٜيٜ الحڤاٙ ڣالتڤاصل بيڗ الطلبغ من جنسياػ مختلفغ ڣتبإڋ الخبڇاػ ڣاآ  تع

 ٙع التعليږ ڣالتعل ا ٚع تفاهږ بيڗ ٛڣ  يږ العالي ڣاللجنغ الڤطنيغ لحقڤځ اإنساڗ لتنفي٘ الخطغتږ تڤقيع م٘ك
ٚبيغ علګ مستڤڥ القمغ، ڣجا  ٚبيغ للًڇبيغ علګ حقڤځ اإنساڗ ، الت اعتمٖها مجل٠ جامعغ الٖڣڋ الع الع
ٚع انطاقا  من ح٥ٚ ٕڣلغ قطٚ علګ الڤفا بالًڈاماڴها علګ كافغ اأصعٖع امحليغ  التڤقيع علګ ام٘ك

ٚسئ ڣنشٚ ڣاإقليميغ ڣالٖ ي ت ها  ٙڣ هميغ الًڇبيغ علګ حقڤځ اإنساڗ ٕڣ ٚفيڗ ب يمانا  من الط ڣليغ، ڣ
ع علميغ ڣمنهجيغ ي الڤسٰ الًڇبڤڬ ڣالتعليم ڣامجتم۫ي بصٙڤ ٜها  ٜي  .ڣحمايغ ه٘ه الحقڤځ ڣتع
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 و للى مسع العليم اللللي:  -

ٚامٌ أكإيميغ تحتڤڬ خططها اأكإيميغ  ي جامعغ قطٚ خمسغ ب ي حقڤځ اإنساڗ، ڣهي كاآتي: تتڤافٚ   ٙٚ  علګ مق

 حقڤځ اإنساڗب ٙٚ ٚنامٌ العلڤم ااجتماعيغ: مق  ب

 امجتمع ڣحقڤځ اإنساڗب ٙٚ ٚنامٌ الخٖمغ ااجتماعيغ: مق  ب

  ٙٚ ٚنامٌ القانڤڗ: مق  حقڤځ اإنساڗب -ب

  ٙٚ ٚنامٌ الٖعڤع: مق  امنظماػ الٖڣليغ ڣحقڤځ اإنساڗب -ب

  ٚنامٌ العاقاػ الٖڣليغ ٚٙ  -ب ٛماػ ڣحقڤځ اإنساڗب -مق  اأ

ٚع تفاهږ عام   - ٙع الٖاخليغ،  5تة5تڤقيع م٘ك ا ٙع حقڤځ اإنساڗ بٛڤ ٕا ما بيڗ كليغ القانڤڗ بجامعغ قطٚ، ڣ
ٙها:  ڣكاڗ من ثما

 ٙع حقڤځ اإنساڗب ٕا ي مقٚ  ٙجي(  ٙيظ الخا ٚنامٌ )التٖ طاٙ ب ي  ٙيظ أعٖإ من طلبغ كليغ القانڤڗ   تٖ

 ٚه للطل بٕعږ بحڤف التخ ي مجااػ حقڤځ اإنساڗ ٗاػ الصلغ بالعمل اأمن  بغ 

   ٚبي لحقڤځ اإنساڗ ي مناسباػ اليڤم الع ٙع حقڤځ اإنساڗ ڣالكليغ  ٕا عقٖ ثاثغ ملتقياػ علميغ ما بيڗ 
ٜيٜ  ٙ ڣالتسامح تع ي مڤضڤعاػ تتعلڄ )بالحڤا ٚڥ السنڤيغ لإعاڗ العالم لحقڤځ اإنساڗ لعامي  ،  ڣال٘ك

ٖ من منتسب للسلږ ااجتم ٙ حش ي العٖالغ ااجتماعيغ(، بحضڤ اعي(، )ڣاأمن ڣالعٖالغ للجميع(، )ڣالحڄ 
ٙي٠ ڣطلبغ كليغ القانڤڗب ٚييڗ ڣمٖنييڗ، ڣأعضا هيئغ التٖ ٙع عسك ا  الٛڤ

  ١ الت ٙيبيغ للٙڤ ي الجلساػ التٖ ٙيسيغ ڣطلبغ كليغ القانڤڗ كضيڤف  ٕعڤع عٖٕ من أعضا الهيئغ التٖ
ٙع حق ٕا ي مجاڋ أقامژها  ٙيظ ڣالتڤثيڄ  ٜ اأمږ امتحٖع للتٖ ٚك ٙع الٖاخليغ، بالتعاڣڗ مع م ا ڤځ اإنساڗ بٛڤ

ڣڗ الاجئيڗب  حقڤځ اإنساڗ، ڣامفڤضيغ الساميغ لش

 

نهالفعالياػ ڣاأنشطغ الت  بتنظيږ الٖڣلغكما تقڤم  - ي مجاڋ حقڤځ من ش إنساڗ ڣ ا ا التثقيڀ ڣالتڤعيغ 
 هي كالتالي:

  ٙسغ ااحتفاڋ ٚڥ الثاثيڗ اتفاقيغ حقڤځ الطفل بالتعاڣڗ مع امٖاٝٙ امنتسبغ لليڤنسكڤ ڣامٖ بال٘ك
ٙئ  ٙا بتا ي كتا ٚيضغ بمڤقع اليڤنيسڀ 2تة5ةةتةتالفلسطينيغ بالحي الثقا م ڣتږ تڤقيع الطلبغ علګ الع

ٚڥ الثاثيڗ اتفاقيغ حقڤځ الطفل مطالبژهږ باا ي ال٘ك لګ قإع العلږ   بحقڤځ الطفلب لًڈامڣالت تسلږ 

 ٚنسيغ يغ الف ٚئي٠ الجمهٙڤ ٚڣڗ-   حضٙڤ اللقا ال٘ڬ عقٖ ل مع عٖٕ من طلبغ ڣمنسقي   يمانڤيل ماك
ي ٕڣڋ العالږ ٚع العامغ للمنظمغ ، ڣامٖيٚ امساعٖ لقطاٵ   امٖاٝٙ امنتسبغ لليڤنسكڤ  ڣبحضٙڤ امٖي

ي الٖڣڋ  ڣليڗ ڣالًڇبڤييڗ  ٕ كبيڇ من امس ٚڥ السنڤيغ الثاثيڗ االتعليږ ڣعٖ تفاقيغ اأعضا ، بمناسبغ ال٘ك
ٜيٜ الًڇابٰ   نڤفمبڇ من كل عام ة5حقڤځ الطفل ڣ ااحتفاڋ باليڤم العالم للطفل ، ال٘ڬ يصإف  لتع

لګ   الٖڣلي ٙسالغ  ٚنس  من خاڋ اللقا  ٚئي٠ الف ڣالتڤعيغ بحقڤځ اأطفاڋ حڤڋ العالږ ، حين ڣجڢ ال
ي التعليږ ، حڄ أساس  من حقڤځ أطفاڋ العالږ فيما يتع ٚف علګ حقڤقهږ ڣالتمتع بها ، ڣأڗ الحڄ  لڄ بالتع

ي الحصڤڋ علګ التعليږ  ي صميږ مهمغ اليڤنسكڤ العاميغ لضماڗ امساڣاع  اإنساڗ ڣأڣلڤيغ مطلقغ ڣيكمن 
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ي ه٘ا اللقا عن مڤاقفهږ  عڤ الجيٖ للجميع ، ڣعبڇ اأطفاڋ ڣالشباب  لګ الڤفا  عٕڣ هږ من بالًڈاماڴالقإع 
تمٚ اليڤنسكڤ( عماڋ حقڤځ الطفل بالكامل ) م  أجل 

  ع الثالثغ للمحفل ااجتماعي التابع لحقڤځ اانساڗ ي الٖٙڣ ٙكغ  ع ة حمٖع  2تة5 –امشا ٙكـ الٖكتٙڤ شا
ٙئيس  خاڋ  –حسن السليطي  ٚيغ للًڇبيغ ڣالثقافغ ڣالعلڤم كمتحٖف  اأميڗ العام للجنغ الڤطنيغ القط

ي الفًڇع من أعماڋ ام ٜيٜ   2تة5أكتڤبٚ  5-تنتٖڥ ال٘ڬ عقٖ  ٜػ علګ مڤضڤٵ ت تع ٙك ي جنيڀ، ڣالت 
ٚيڄ الًڇبيغ ڣالتعليږ  ."ڣحمايغ حقڤځ الطفل ڣالشباب عن ط

  بمناسبغ ااحتفاڋ باليڤم العالم لحقڤځ اإنساڗ نظمـ اللجنغ الڤطنيغ بالتعاڣڗ مع قسږ العلڤم
تاملتقى الطابي اأڣڋ لحقڤځ اإنساڗ ت ڣال٘ڬ عقٖ يڤم   بجامعغ قطٚ كليغ اإٓاب ڣالعلڤم-ااجتماعيغ 

 ب٥١٠٢ة٥ة٥٢اأثنيڗ امڤافڄ:

  ٚنامجيڗ ٝ امنتسبغ لليڤنسكڤ ب ـ اللجنغ الڤطنيغ بالتعاڣڗ مع اللجنغ الڤطنيغ لحقڤځ اانساڗ ڣامٖاٙ نظم
ٚع تڤعڤيغ عن حقڤځ  ـ فعالياڴها محاض ٙيبييڗ حڤڋ حقڤځ اإنساڗ، ڣشمل ٙيبيغ عتٖ ٙشغ تٖ لګ اانساڗ، ڣڣ

ٙسغب هٖا اللعبغ مكتبغ امٖ ٍٚ ڣحقڤځ ڣ  لعبغ م

  ٚيغ بالتعاڣڗ مع جامعغ قطٚ نٖڣع  بمناسبغ اليڤم العالم لحقڤځ اإنساڗ نظمـ اللجنغ الڤطنيغ القط
ٙكغ اللجنغ الڤطنيغ لحقڤځ اإنساڗ حين قٖمـ  ٙسغ( ڣبمشا بعنڤاڗ )حقڤځ اإنساڗبب اأبعإ ڣامما

قغ بعنڤاڗ اليڤنسكڤ ڣحقڤځ الطفلبالل  جنغ ٙڣ

  نظمـ اللجنغ الڤطنيغ للًڇبيغ ڣالثقافغ ڣالعلڤم بالتعاڣڗ مع اللجنغ الڤطنيغ لحقڤځ اإنساڗ ڣمكتظ
اليڤنسكڤ اإقليم بالٖڣحغ، ڣشبكغ امٖاٝٙ امنتسبغ لليڤنسكڤ ملتقى حڤاٙ الثقافاػ تحـ شعاٙ 

ٙيب حڤڋ ح ٚنامٌ تٖ (، ڣهڤ ب ٚاػ ڣڣ١ٙ العملقڤځ اإنساڗ اشتمل )مڤاطن عالم   بعلګ عٖٕ من امحاض

  عقٖ اجتماٵ منسقي ڣمنسقاػ امٖاٝٙ امنتسبغ لليڤنسكڤ، بحضٙڤ اللجنغ الڤطنيغ لحقڤځ اإنساڗ
ٚامٌ اللجنغ الڤطنيغ لحقڤځ اإنساڗ  ٙٝ امنتسبغ لليڤنسكڤ، ڣمناقشغ ب ٌ امٖا ٚام لڊ لع٩ٚ ڣمناقشغ ب ٗڣ

بإٕماه مفاهيږ حقڤځ اا ي اأنشطغ الت تنظمها ه٘ه امٖاٝٙ  نساڗ 

  ٚاػ التڤعڤيغ ٚاف اللجنغ الڤطنيغ علګ أنشطغ ڣنٖڣاػ امٖاٝٙ امنتسبغ لليڤنسكڤ، حڤڋ امحاض ش
جيغ للبنيڗ، ڣالبياڗ اابتٖائيغ للبناػ ڣالت  ٙسغ الڤفا النمٗڤ لحقڤځ الطاب ڣاأكإيمييڗ ڣالطلبغ، بمٖ

 فهڤم حقڤځ اإنساڗڴهٖف من خالها لنشٚ ثقافغ ڣم

  ٚيږ حملغ )التعليږ حڄ ڣڣاجظ( ال٘ڬ نظمتڢ اللجنغ الڤطنيغ لحقڤځ اإنساڗ بهٖف ي حفل تك ٙكغ  امشا
ي التعليږ لٖڥ الطاب ڣأڣليا اأمٙڤ ڣامعلميڗب  نشٚ الڤعي ڣالتثقيڀ بحقڤځ اإنساڗ 

 ي التعليږ بالتعاڣڗ مع اللجنغ الڤطنيغ لحقڤځ اإنسا ٙع التعليږ ڣالتعليتٖشيڗ حملغ الحڄ  ٛا ږ العالي، ڗ، ڣڣ
ٙجيغب ٙع الخا ٛا سسغ التعليږ فڤځ الجميع، ڣمكتظ اليڤنسكڤ اإقليم بالٖڣحغ ڣڣ  ڣم

  ٚيٚ الخا٥ بالتڤصيغ ڗ الًڇبيغ من أجل التفاهږ الٖڣلي ڣالتعاڣڗ  2ث2تأعٖػ اللجنغ الڤطنيغ التق بش
ٚياتڢ اأساسي  غبڣالسام، ڣالًڇبيغ من أجل حقڤځ اإنساڗ ڣح

  ٛاػ، ڣالتحـٖياػ ي مجاڋ حقڤځ اإنساڗ: اإنجــا ٙاسغ تحليل ڣاقع اإٔا الڤطن  عٖإ ٕ ي  ٙكغ  امشا
فــاځ امستقبــلب  )ڣالفجـڤاػ(، ڣ
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ني:ا  ماعمع ام

ي ليلمل ااجعملعيا سس القط  :م

ٚيغ للعمل ااجتماعي  سسغ القط سساػ امنضڤيغتڤلي ام ي مجا ڣام ي التثقيڀ  ا  ملحڤظغ  ڋ تحـ مظلژها جهٕڤ
سسغ بصفژها  ي مجااػ العمل  حٖڥحقڤځ اإنساڗ حين قامـ ام ٚائٖع  ي ٕڣلغ قطٚ ال سسغ امجتمع امٖني  م

ٛيإع الڤعي امجتم۫ي بحقڤځ اإنساڗ  ي سبيل  ٚهاااجتماعي بجهٕڤ مضنيغ   كالتالي: ڣيمكن حص

حسل  -ت كز    كبلر السن عمكي ورلليلم

ي اإسهام  ي تحقيڄٙغبغ  ا بنـ  ڣ ي الٖڣلغ فقٖ قامـ صاحبغ السمڤ الشيخغ ة مٛڤ ٚيغ ڣااجتماعيغ  التنميغ البش
ي عام  ٜيٜ ااعــًڇاف بٖٙڣ كباٙ  5ةة5ناصٚ )حفظها ه(  لڊ بهٖف تع عايغ كباٙ السن؛ ٗڣ ٚكٜ تمكيڗ ٙڣ سي٠ م بت

ي التنمــــيغ ااجتماعيغ ڣااقتصإيغ ڣالثقافيغ، ڣتمـ ـــهاماڴهږ  ــ سـ ي جالسن ڣ ـــــطغ  ــ ٙكژهږ النشــ ـــا ــ عږ مشـ ميع ــــــكينهږ ٕڣ
كيٖ  ـــمل علګ تحـــقيڄ التـــڤاصل بيڗ اأجياڋ ڣالت ٚ الڤعي امــجتم۫ي بـحقڤقهږ ڣقضاياهږ اأساسيغ، ڣالعــ امجااػ، ڣنش

ٙعايژهږب  ي  ٚع   علګ ٕٙڣ اأس

ٙا مــــن العام       ٚكٜ اعتبا ٜيٜ ااعًڇاف تحـ مظ 3تة5ڣيــعمل امـــ لګ تع ٚيغ للعمل ااجتماعي، ڣيهٖف  سسغ القط لغ ام
ٙكاڴهږ  عږ مشا ي التنميغ ااجتماعيغ ڣااقتصإيغ ڣالثقافيغ، ڣتمكينهږ ٕڣ سهاماڴهږ  بٖٙڣ الفئاػ امسژهٖفغ ڣ

ي جميع امجااػ، ڣنشٚ الڤعي امجتم۫ي بحقڤقهږ ڣقضاياهږ اأساسيغ، ڣالعمل علګ تحقيڄ التڤ  صل بيڗ االنشطغ 
ب ٙعايژهږ ڣالحٖ من اإيڤا ي  ٚع  كيٖ علګ ٕٙڣ اأس  اأجياڋ، ڣالت

ي قطاٵ )تمكيڗ  ي مجاڋ حقڤځ اإنساڗ  ٌ التثقيڀ  ٚام ٘ ب ي مجاڋ تنفي اػ  ٚا حساڗ مجمڤعغ من اإج  ٜ ٚك ڣيقٖم م
ٚإ امجتمع بقضايا ڣحقڤځ كباٙ بٖڣ  لګ تثقيڀ ڣتڤعيغ أف عايغ كباٙ السن بٖڣلغ قطٚ( ڴهٖف  ٚٛ  ڣ لغ قطٚٙڣ من أب

ٚكٜ التالي: ٛاػ ام  نجا

ٚإ امجتمع بحقڤځ ڣقضايا ڣاحتياجاػ كباٙ  - لګ تڤعيغ اف ١ العمل التڤعڤيغ الت ڴهٖف  تنظيږ مجمڤعغ من ٙڣ
ٚإ امجتمعب ١ عٖٕ كبيڇ من أف ٚڬب ڣقٖ استفإ من الٙڤ ي امجتمع القط  السن 

ٚإ امجتمع ڣحڙهږ علګ تنظيږ حماػ تڤعڤيغ علګ ڣسائل التڤاصل ااجتماعي  - ٚكٜ بهٖف تڤعيغ أف الخاصغ بام

ٚإ  ٚيڀ أف ٚكٜ، ڣتع ٙسالغ ڣأهٖاف ڣأخباٙ ام ٚع قضايا، ڣحقڤځ كباٙ السن، ڣنشٚ  امساهمغ اإيجابيغ لنص

 امجتمع بقضايا ڣاحتياجاػ كباٙ السنب
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ٙڅ عبڇ مڤاقع التڤاصل  - ٙمضاڗ امبا  ٚ ٙ مجمڤعغ من الفاشاػ التڤعڤيغ خاڋ شه ـ ااجتماعي، ڣالت هٖفصٖا

ٚعايغ كباٙ ڣحفٴ  ٜيٖ من الجهٕڤ ل ها تجاه كباٙ السن، ڣحڙها علګ ب٘ڋ ام لګ تڤعيغ كافغ فئاػ امجتمع بٖٙڣ

 حقڤقهږب

ٚيعيغ  - ي امجتمع ڣأهږ حقڤقهږ، ڣاقًڇاٍ اإٔڣاػ التش هميغ كباٙ السن  ٚاػ ڣالكتيباػ ڣالتڤعيغ ب صٖاٙ النش

ي تحقيڄ ٗلڊب  الت تسهږ 

-  ٚ ٙعايغ امسنيڗ بالتعاڣڗ ڣالتنسيڄ مع الجهاػ ٗاػ العاقغ ج ي مجاڋ  ٙاساػ ڣالبحڤف امشًڇكغ  ا الٖ

ڣڗ امسنيڗ؛  ڣااهتمام بش

ٕ جٖيٖع من مجلتڢ  - ٙبع اعٖا ٚبيغ ڣاإنـجليڈيغ أ حساڗت باللغتيڗ الع ٙ السن مجلغ ت عايغ كبا ٜ تمكيڗ ٙڣ ٚك ٙ م أصٖ

حساڗت، ڣهي مجلغ متخصصغ تعن  يغ ت ڣڗ ڣقضايا كباٙ السن؛الٖٙڣ  بش

ي الٖڣلغ؛ بهٖف العمل علګ   - ٚڥ  ي تنظيږ مجمڤعغ من امعا٩ٙ بالتعاڣڗ مع الجهاػ امجتمعيغ اأخ ٙكغ  امشا

ٚكٜ، ڣمن امعا٩ٙ الت تږ  ٚيڀ بخٖماػ ام تڤعيغ امجتمع بكباٙ السن ڣاحتياجاڴهږ ڣمتطلباڴهږ، ڣك٘لڊ التع

ٚا تم ٚڥ؛تنظيمها علګ هام٤ العٖيٖ من ام اػ بالتعاڣڗ مع الجهاػ امجتمعيغ اأخ  ػ ڣاللقا

شغ عمل )أعيڗ ڣأعاڣڗ( ڣالت اسژهٖفـ الحن علګ حظ العمل التطڤعي مع كباٙ السن، ڣتشجيع  - تنظيږ ٙڣ

ٚاكغ امجتمعيغ؛ ي سياقاػ الش  العمل التطڤعي 

شغ تڤع - ٚاػ لطلبغ الجامعغ( ڣهي ٙڣ ٙاػ التڤاصل مع كباٙ السن )محاض شغ مها ٙع التڤاصل مع عقٖ ٙڣ ڤيغ مها

ٚكٜ لطالباػ جامعغ قطٚ؛ ي ام لياػ التطڤٵ   ٍٚ  كباٙ السن، ڣش

ٚسئ مفاهيږ البڇ بالڤالٖين من  - ٚيڀ بحقڤقهږ ڣت ٙيظ الطلبغ علګ كيفيغ التعامل مع كباٙ السن ڣالتع تنظيږ تٖ

حساڗ لل ي مسابقغ  ٙكژهږ  ، من خاڋ مشا ي امٖاٝٙ ٚحمغ  ٍ ال ٌ جنا ٚنام ٛ مٖڥ بحن العلم ڣيبخاڋ تنظيږ ب ڇ

 ٝٙ ي بن الڤعي بيڗ طلبغ امٖا فع التڤصياػ الناتجغ عن بحڤڵهږ اميٖانيغ الت ساهمـ  ي البحن ٙڣ حماسهږ 

ٙجغ الڤعي امجتم۫ي بحقڤځ كباٙ السن ڣحمايژهږ؛ فعـ من ٕ  ٙڣ

هيل امهنييڗ ال٘ين يتعا - ي مجاڋ حقڤځ اإنساڗ لكباٙ السن لت ٙيظ  اػ ملڤڗ مع الفئعٖإ سياساػ التٖ

؛ ٙيبا  متخصصا   الشٖيٖع الضعڀ تٖ
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ي مجاڋ حقڤځ كباٙ السن علګ امستڤياػ كافغ، بڤسائل منها تحٖيٖ ڣجمع ڣنشٚ  - تسهيل تبإڋ امعلڤماػ 

سساػ ڣالبڇامٌ امتاحغ مع الجهاػ ٗاػ الصلغ مثل اللجنغ  ٙساػ الجيٖع ڣامعلڤماػ امتعلقغ بامڤإ ڣام امما

 اإنساڗ ڣغيڇها؛الڤطنيغ لحقڤځ 

سساػ ڣامنظماػ امحليغ ڣالڤطنيغ ڣاإقليميغ ڣالٖڣليغ الحكڤميغ  - ٚ التعاڣڗ بيڗ ام قامغ الشبكاػ ڣأڣاص ٕعږ 

سساػ الڤطنيغ لحقڤځ اإنساڗ ڣامنظماػ  منها ڣغيڇ الحكڤميغ ڣغيڇها من منظماػ امجتمع امٖني ڣام

ڗ التثقيڀ ٙيع بش  ي مجاڋ حقڤځ اإنساڗ؛  الٖڣليغ، ڣالتعاڣڗ علګ ڣضع مشا

ا  - لګ تنفيـ٘ خطـغ العمـل الٖڣليـغ للشـيخڤخغ تنفي٘ـ ٚاميـغ  ٜيـٜ التعـاڣڗ الـٖڣلي اسـتكماڋ الجـهٕڤ الڤطنيـغ ال تع
 كاماب

 
 

و اعللق  -5 كز الشفلح لأشخلص   م

خا٥ ٗڣڬ اإعاقغ، ٕڣڗ تمييڈ  هيليغ ڣعاجيغ لأ خا٥ ٗڣڬ اإعاقغ يقٖم خٖماػ تعليميغ ڣت ٚكٜ الشفلح لأ م
ٙاػ الفنيغ  ي امجتمع ڣتقٖيږ الٖعږ ڣااستشا ي امجتمع ڣنشٚ الڤعي  ٕماجهږ  لګ  بيڗ ال٘كٙڤ ڣاإناف، باإضافغ 

ڗ كيفيغ التعامل مع أبنا ٙشإيغ لأسٚ بش ٚكٜ خٖماتڢ لأطفاڋ ڣالجلساػ اإ ئهږ من ٗڣڬ اإعاقغب ڣيقٖم ام
ٚڣڗ  ي ما يلسنغڣالبالغيڗ من سن الڤإع ڣحت سن الڤاحٖ ڣعش ي التثقيڀ بمجاڋ حقڤځ  ي، ڣ  ٚكٜ  جهٕڤ ام

  اأنساڗ:

ٚاكٜ امنضڤيغ تحـ مظلغ  - ٙكغ جميع ام ٙيبيغ بالتعاڣڗ مع امكتظ اإقليم لأمږ امتحٖع ڣبمشا ١ تٖ عقٖ ٙڣ
ٚيڀ ڣتثقيڀ الكإٙ بمجاڋ حقڤځ اإنساڗ ڣالقڤانيڗ ٗاػ الصلغبا ٚيغ للعمل ااجتماعي بهٖف التع سسغ القط  م

ٚاػ خاڋ الفًڇع  - ١ ڣمحاض خا٥ ٗڣڬ  ثتة5-2تة5تنظيږ ٙڣ ي مجاڋ التڤعيغ بحقڤځ اإنساڗ عامغ ڣاأ
ع خاصغب  اإعاقغ بصٙڤ

ٚنامٌ امحاضٚ الق - ي ب ٚكٜ الشفلح  ٙكغ ممثل م ٚفغ علګمشا لڊ بهٖف تعميږ امع ي القانڤڗ الٖڣلي اإنساني ٗڣ ٚڬ   ط
ي القانڤڗ الٖڣلي اإنسانيب خا٥ ٗڣځ اإعاقغ  ڗ حقڤځ اأ ٚكٜ الشفلح بش ي م  الكإٙ الڤظيفي 

خا٥ ٗڣڬ اإعاقغ للمڤظفيڗ ن - ٜيٜ التثقيڀ بمجاڋ حقڤځ اأ ٙيبيغ امتعلقغ بتع ٚكٜ العٖيٖ من البڇامٌ التٖ ظږ ام
 امليڗ امٖنييڗبڣالع

ٚتبطغ بـ قضايا )التڤحٖ  - ٚكٜ، ڣام ٕ العلميغ امتعلقغ بمجاڋ عمل ام عٖإ ڣتصميږ العٖيٖ من امڤا ٚكٜ ب  2تة5قام ام
ٛمغ ٕاڣڗ  –الشلل الٖما۬ي  – ٙكغ الفعالغ  –متا ٖ  –اليڤم العالم ڣالتقنياػ امساعٖع ڣامشا امطڤيغ  – 2تة5التڤح
 اإعاقاػ ال٘هنيغ النمائيغ ڣالتڤحٖ(بتصنيڀ  – 2تة5فايٚ  –
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ي امجتمعب - ٕماجهږ   ٜٛ خا٥ ٗڣڬ اإعاقغ، ڣتع ٚتبطغ باأ ٚسائل التڤعڤيغ ڣاأفام ام  نتاه ال

ٙيبيغ الخاصغ ب٘ڣڬ اإعاقغب -  اصٖاٙ العٖيٖ من امطبڤعاػ ڣامڤإ التٖ

خا٥ ٗڣڬ  - ١ العمل الڤطنيغ حڤڋ حقڤځ اأ ي امجتمعبتنظيږ العٖيٖ من ٙڣ ٕماجهږ   اإعاقغ ڣتمكينهږ ڣ

ٚنامٌ ڣمسابقاػ للتڤعيغ ڣالتثقيڀ للمڤظفيڗ ڣالجمهٙڤ العام ڣامتعلقغ )بـحقڤځ ٗڣڬ اإعاقغ(ب -  تنظږ ب

خا٥ ٗڣڬ اإعاقغ - ٙاػ ڣهيئاػ للتڤعيغ بمجاڋ اأ ٛا ٙسيغ ڣمنظماػ مٖنيغ ڣڣ ٙاػ مٖ ٛيا  بتنظيږ 

حغ النفسيغبحضٙڤ ڣتنظيږ الفعالياػ الخاصغ بمتا  - خا٥ ٗڣڬ اإعاقغ، ڣال  ٛمغ ٕاڣڗ ڣحقڤځ اأ

خا٥ ٗڣڬ اإعاقغب - ٚاػ الخاصغ بالتڤحٖ ڣاأ تم ي ام ٙكغ   امشا

تمٚ الٖڣحغ الٖڣلي لإعاقغ ڣالتنميغ  - ي تنظيږ )م ٚيغ للعمل ااجتماعي  سسغ القط ٙكغ تحـ مظلغ ام  –امشا
ٙعايغ صاحبغ السمڤ ت حفظها2تة5ٕيسمبڇ  ٚصغ لتبإڋ الخبڇاػ ڣالتڤعيغ ڣالتثقيڀ ڣال٘ڬ مثل  ه ت، ( تحـ  ف

ي ه٘ا امجاڋ من مختلڀ  ٙكغ مجمڤعغ من الخبڇا ڣامختصيڗ  خا٥ ٗڣڬ اإعاقغ من خاڋ مشا ڗ حقڤځ اأ بش
خإڣڋ العالږ،  ٜيٜ حقڤځ اأ ي مجاڋ تع عاڗ الٖڣحغ ت ڣما تضمنڢ من نتائٌ فعالغ ڣمتميڈع  نته بـ ت   ٥ڣال٘ڬ 
 ٗڣڬ اإعاقغب

ٛمغ ٕاڣڗ  –نتاه أفام تڤعڤيغ خاصغ بـ )اليڤم العالم للتڤحٖ  -  باليڤم العالم لإعاقغ( –اليڤم العالم متا

ٜيڤنيغ للتڤعيغ ڣالتثقيڀ بمجااػ حقڤځ اإنساڗ ٗڣڬ اإعاقغب -  اػ تليف  عمل لقا

ٙع التعليږ ڣالتعليږ العا - ا ٚ التعليږ مع ٛڣ تم ي م ٙكغ  ـ بإامشا ٙع بس ٙكغ مع مبإ ٜ بامشا ٚك  يٜ(بلي )يع٩ٚ خٖماػ ام

ٙاساػ ڣالت منها:  - ٙيع ڣالٖ عٖإ بع٬ امشا ي  ٚكٜ ڣجامعغ قطٚ   التعاڣڗ امشًڇڅ بيڗ ام

 ٙاسغ ٚڣٵ )ٕ ٚاباػ طيڀ التڤحٖ( مش  الجٖڣڥ ڣالتشخي٨ إٔڣاػ الفح٨ ڣالتشخي٨ اضط

خا٥  ٚكٜ الشفلح لأ ٙاسغ بيڗ م ٙاػ لتشخي٨ ڣڴهٖف ه٘ه الٖ لګ تطبيڄ اختبا ٗڣڬ اإعاقغ ڣجامعغ قطٚ ڴهٖف 
ٚاب التڤحٖب  اضط

 ٚڣٵ هڤ تم ٙاسغ سلڤكياػ القيإع اآمنغ ڣالتحكږ ال٘اتي لٖڥ امصابيڗ بحااػ بسيطغ منش ڤحٖ الت ٕ
(High Functioning ASDٌٚنام ٙبي قيإعت ( لتطڤيٚ ڣتقييږ ب ٙيظ مٖ ٙيب مبتكٚ لتٖ  تٖ

ٙكغ ممثل من  - ٚفغ علګ مشا لڊ بهٖف تعميږ امع ي القانڤڗ الٖڣلي اإنساني، ٗڣ ٚڬ  ٚنامٌ امحاضٚ القط ي ب ٚكٜ  ام
ي القانڤڗ الٖڣلي اإنسانيب خا٥ ٗڣڬ اإعاقغ  ڗ حقڤځ اأ ٚكٜ الشفلح بش ي م  الكإٙ الڤظيفي 

 

كز الحملي  -3  (: والعأهمل ااجعملعيم  )أمل
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ا بنـ  ي الٖڣلغ، فقٖ قامـ صاحبغ السمڤ الشيخغةمٛڤ ٚيغ ڣااجتماعيغ  ي تحقيڄ التنميغ البش ي اإسهام  ٙغبغ 
ي غضڤڗ عام  لڊ بهٖف تڤفيڇ الخٖماػ  5ةة5ناصٚ )حفظها ه(  هيل ااجتماعي، ٗڣ ٚكٜ الحمايغ ڣالت سي٠ م بت

ٚڬ من اأطفا حايا العنڀ ڣالتصٖٵ اأس ٚضيڗ ل٘لڊ ڋللفئاػ امسژهٖفغ من  يڇ امحٖٕع ڣفڄ امعاي ڣالنسا ڣامع
هيل ي مج لكل فئغ عإع الت هيل ڣ ٚكٜ  ، ڣيعملڣالتثقيڀ ڣالتڤعيغ ااجتماعي،ااػ الحمايغ ااجتماعيغ، ڣالت ام

ٙا  من العام  ي مجاڋ التثق 3تة5اعتبا  ٜ ٚك ٕ ام ٛ جهڤ ي مايلي أبٚ ٚيغ للعمل ااجتماعي ڣ  سسغ القط ـ مظلغ ام ڀ يتح
 بحقڤځ اإنساڗ :

 
ٚاكږ الخبڇاػ  - لڊ من أجل ااستفإع من ت ٚكٜ أماڗ ببنا قاعٖع بياناػ خاصغ بعملڢ ڣفئاتڢ امسژهٖفغ ٗڣ قام م

ٚٛ مصإٙ  ٚكٜ أماڗ يمثل أب ٚامٌ مبنيغ علګ اإٔلغ العلميغب ل٘ا أصبح م عٖإ أنشطغ ڣب ي مجااػ تصميږ ڣ
ي مجاڋ العنڀ ضٖ ام ٚكٜ أماڗ بتڤفيڇ البياناػ اإحصائيغ البياناػ اإحصائيغ  ٚأع ڣالطفل، حين يقڤم م

 الخاصغ بمجاڋ تخصصڢ سنڤيا  ڣعنٖ الطلظ لكل من:

 اللجنغ الڤطنيغ لحقڤځ اانساڗب 

 ب  جهاٛ التخطيٰ ڣااحصا

 ٙع ا ڣڗ ااجتماعيغ ب ٛڣ ٙيغ ڣالعمل ڣالش  التنميغ اإٕا

 

ٙكغ  - ي امحافل امحليغ مشا ٙكغ  لګ امشا ٚكٜ أماڗ  ي م اځ عمل  ٙڣ ڣالٖڣليغ بشكل فعاڋ من خاڋ امساهمغ ب
ٚكٜ أماڗ: ٙڅ بها م اځ العمل الت شا ٚٛ أٙڣ ١ب ڣمن أب ٚاػ ڣامنتٖياػ ڣالٙڤ تم  ام

  )ٚكٜ أماڗ ٚبغ م ٚقم )تج ي العصٚ ال لياػ حمايغ الطفل  لګ الجمعيغ الٖڣليغ  -أس٠ ڣ قغ عمل مقٖمغ  ٙڣ
 ة5ة5فبڇيٚ  ثت-2تالٖڣحغ  -اڋ لحمايغ اأطفاڋ من سڤ امعاملغ ڣاإهم

  تمٚ الٖڣحغ الٖڣلي لإعاقغ ڣالتنميغ ي م ٙكغ  ١ الخم٠ السابقغ لڢب 2تة5ٕيسمبڇ -2-ثامشا  ڣالٙڤ

   ٚين عاما عاڗ ڣمنهاه عمل بيجيڗ بعٖ خمسغ ڣعش ي تنفي٘   ٛٚ ٙفيع امستڤڥ حڤڋ التقٖم امح ٚبي  تمٚ الع ام
 2تة5نڤفمبڇ 

 ي ااجتماٵ التش ٙكغ  ٜباٙ امشا ٜن ڬ منظمغ خطڤ٭ الطفل امسانٖع ب  2تة5نڤفمبڇ  ث-2اٙڣ

  ٚي قطٚ اكتڤب ٙفاه الطفل  ٛاػ  ٚع ڣع٩ٚ انجا ي نٖڣع معهٖ الٖڣحغ الٖڣلي لأس ٙكغ    2تة5امشا

  ٚبي لحمايغ الطفل بمسقٰ سبتمبڇ تمٚ الع ٙكغ بام  2تة5امشا

 ي تن ٚيٚ ااقليم  ي اجتماٵ الخبڇا مناقشغ التق ٙكغ  ٚيٚ بيجيڗ بيڇڣػ سبتمامشا  2تة5بڇ في٘ اعاڗ منهاه تق

  ٙجيغ اغسط٠ ٙع الخا ا ي نٖڣع عن اتفاقيغ حقڤځ الطفل مع ٛڣ ٙكغ    2تة5امشا

  ٚٙيٚ ٕڣلغ قط ٙسميغ مناقشغ تقا ي الجلسغ الغيڇ  ي ااجتماعاػ التنسيقيغ منظماػ امجتمع امٖني  ٙكغ  امشا
 جنيڀ  – 2تة5للجنغ السيٖاڣ يڤليڤ 

  ٙ ي امشا  2تة5يڤنيڤ  ستڤكهڤلږكغ باجتماٵ امنظمغ الٖڣليغ لخطڤ٭ مسانٖع الطفل 

  ٚيل ڬ الشامل لٖڣلغ قطٚ جنيڀ اب ٚا٩ الٖٙڣ ي جلسغ ااستع ٙكغ    2تة5امشا
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  ٙٚڣ ي ااحتفاڋ بم ٙكغ  ٚأع  ةتامشا ٚ  –سنڤاػ علګ اتفاقيغ القضا علګ جميع اشكاڋ التمييڈ ضٖ ام يل جنيڀ اب
  2تة5

  ي ٙكغ  ٙا امشا ٚأع حڤڋ التمكيڗ ڣالتحٖياػ بكتا ي ملتقى قلږ ام قغ عمل    2تة5ماٝٙ  ثتقٖيږ ٙڣ

  ٝٙ ي جامعغ قطٚ ما قغ عمل عن تطڤيٚ ڣاستٖامغ الخٖماػ امقٖمغ للطفل  ٙكغ بٙڤ   2تة5امشا

 ٚتمٚ حمايغ الطفل بالكڤيـ فبڇاي ي م ٙكغ   2تة5امشا

  ٙ ٚيغ للعمل ااجتماعي بڤ سسغ القط ٙكغ مع ام شغ عمل اقليميغ حڤڋ امبإ التڤجيهيغ إعٖإ امشا
ٚاضاػ الڤطنيغ امتعلقغ بتنفي٘ اعاڗ ڣمنهاه عمل بيجيڗ بعٖ   اأمږ امتحٖعب -2تة5عاما  ينايٚ  52ااستع

  ڗ تنفي٘ أحكام العهٖين الٖڣلييڗ ٙيٚ اأڣليغ لٖڣلغ قطٚ بش عٖإ ڣمناقشغ التقا ي اللجنغ امعنيغ ب ٙكغ  امشا
 2تة5ساڗ نڤفمبڇ لحقڤځ اإن

  ي اجتماعاػ منظمغ خطڤ٭ مسانٖع الطفل بكنٖا نڤفمبڇ ٙكغ    2تة5امشا

  ٙاػ الٖڣلغ لحمايغ حقڤځ ااطفاڋ ٚا٩ الڤطن الطڤعي لٖڣلغ قطٚ حڤڋ مبإ ي ااستع تضميڗ معلڤماػ 
 2تة5ڣحمايغ ااطفاڋ من العنڀ يڤليڤ 

 ي ت ٚبي لٖٙڣ امجتمع امٖني  تمٚ الع ي ام ٙكغ  ٚيل امشا  بتتة5نفي٘ اجنٖع التنميغ امستٖامغ أب

 

ٚمژها  - ٚاػ التفاهږ الت أب ٚاكاػ ڣتبإڋ الخبڇاػ ڣامعلڤماػ من خاڋ تفعيل م٘ك هميغ الش ٚكٜ أماڗ ب من م ي
ٚيغ ڣقٖ بلغ عٖٕها  سسغ القط ي تلڊ  ت5ام ه  ٚكٜ أماڗ جاهٖا  علګ تفعيل ٕٙڣ ٚع تفاهږ، حين عمل م م٘ك

ٚاػ من خاڋ خطٰ  طاٙ تكامل اإٔڣاٙ نحڤ تقٖيږ أفضل ام٘ك ي  سسيغ  ٕ ام ٖ الجهڤ ي ڣتعضي ٚا التڤسع الجغ
 الخٖماػ للمستفيٖينب

يغ ٗاػ الصلغ بصميږ عملڢ أهمها: - اػ التشاٙڣ ٚكٜ أماڗ بتنظيږ مجمڤعغ من املتقياػ ڣاللقا  قام م

 سسغ اإنتاه البڇامج ٙكغ م ٙاما بمشا ي ااعام ڣالٖ ٚأع  ٚ ملتقى العنڀ ضٖ ام  بيي امشًڇڅ لٖڣڋ الخليٌ الع

 اللقا التفاعلي تبالتمكيڗ نڤاجڢ العنڀت 

 ٚائٖع تمكيڗت ٚأع تإٔعږ مجتم۫ي ك  ملتقى العنڀ ضٖ ام

 ي اأماكن العامغ  نٖڣع تطڤيٚ سياسغ حمايغ اأطفاڋ 

 منغت  ملتقى تطفڤلغ 

 لياػ حمايغ الطفلت  ملتقى ت

 

ٚكٜ أماڗ عام  - ي امنظمغ العاميغ علګ منصظ اممثليغ اا 2تة5حصل م ٚيقيا  ٚځ اأڣسٰ ڣشماڋ أف قليميغ للش
لګ عام  ي امنظمغ تعٕڤ  ٚكٜ أماڗ  ڗ عضڤيغ م ي معظږ  2ةة5لخطڤ٭ مسانٖع الطفلب علما  ب ٚكٜ  ٙڅ ام ڣقٖ شا

يغ الت أقامژها امنظمغب ٚاػ التشاٙڣ تم  ام

هيل ااجتماعي للفئا - ٜيٜ منظڤمغ الحمايغ ڣالت ٚا عٖع بحڤف لتع ي ٕڣلغ قطٚ لفئغ اأطفاڋ ج ػ امسژهٖفغ 
ٚضيڗ ل٘لڊ؛ مثل: ٚڬ ڣامع حايا العنڀ ڣالتصٖٵ اأس  ڣالنسا 
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  ٚڬ ي امجتمع القط حاياه من فئغ اأطفاڋ  ٚهة نتائجڢ علګ  ٚڬ أسبابڢ ڣأث ٙاسغ التصٖٵ اأس  بٕ

 ٚڬب ي امجتمع القط ثيڇ الحصاٙ علګ اأسٚ  ٙاسغ ت ٕ 

   ٙاسغ العنڀ ضٖ اأطفاڋ ٚاهقيڗ ڣعاقژها بالًڇبيغ الڤالٖيغٕ  ڣام

  ٚه ليصبح ٌ تڤعڤڬ ڣتږ تطڤي ٚنام ٚ بيڗ اآبا ڣاأبنا ڣهڤ ب لګ تقڤيغ اأڣاص حملغ تڣصل عيالڊت ڣالت ڴهٖف 
ٙكغ مع معهٖ  ٙاسغ بامشا ب الٖڣحغٕ ٚع بٖعږ من صنٖڣځ البحن العلم  الٖڣلي لأس

ٚكٜ أماڗ ضمن منظڤمغ الخطغ ااسًڇاتيجيغ  - ٙتباطا   2من خاڋ  55ة5-2تة5الڤطنيغ يعمل م ٚتبٰ ا ٙيع ت مشا
ي قطاٵ الحمايغ ااجتماعيغ ڣالت تخٖم  ٚا بتحقيڄ اأهٖاف ااسًڇاتيجيغ الڤطنيغ  أهٖاف اسًڇاتيجيغ  3مباش

هيل ڣتڤعيغ امجتمع ڣفڄ منهج حقڤځ اانساڗب ٚكٜ ڣهي حمايغ ڣت  للم

 
 
 
 

طنم لحق اعنسل   اللان ال

ي تحقيڄ التثقيڀ امجتم۫ي بحقڤځ اإنساڗ تب٘ڋ  ا  كبيڇا   اللجنغ الڤطنيغ لحقڤځ اإنساڗ ٕٙڣ
ي الٖڣلغ لًڇسئ مبإ  سساػ ڣ الجهاػ  حين أخ٘ػ اللجنغ علګ عاتقها تثقيڀ العٖيٖ من ام
ي جميع  ٚجمغ مبإڥ حقڤځ اإنساڗ  ي مختلڀ امجااػ ڣ اأطياف ڣ الح٥ٚ علګ ت حقڤځ اإنساڗ 

ي مجاڋ حقڤځ اإنساڗ التالي :امم ي التثقيڀ  ٛاػ اللجنغ  نجا  ٛٚ ٙساػ ڣ السياساػ ڣ من أب  ا

لګ جانظ  - ٚاػ  تم ٙكاػتنظيږ النٖڣاػ ڣام ١ ڣ النٖڣاػ،  امشا  مثل:الٖڣليغ ڣ تنظيږ الٙڤ

 ٚبي: بيڗ الڤاقع ڣالطمٍڤ ت بال ي العالږ الع ٚأڬ ڣالتعبيڇ  ٚيغ ال عاڣڗ تتنظيږ النٖڣع ااقليميغ حڤڋ ت ح
ي  ٚع  ٜي  مب2تة5ماٝٙ 53 -55مع شبكغ الج

  ٚأع تنظيږ يغ ٕينيغ ڣقانڤنيغ -نٖڣع الحقڤځ السياسيغ للم  –يغ قسږ العلڤم النفستبالتعاڣڗ مع  ٙ
 م ب2تة5ماٝٙ  2تكليغ الًڇبيغ جامعغ قطٚ 

 ٚاكغ نٖڣع  تنظيږ ح بالتعاڣڗ ڣالش خا٥ ٗڣڬ ااعاقغ اانتخاب ڣالًڇ الحقڤځ السياسيغ لأ
ٚكٜ مع ي للمكفڤفيڗ  م ٚيل  ث5قطٚ ااجتماعي ڣالثقا  م ب2تة5ب

  ح  نٖڣعتنظيږ خا٥ ٗڣڬ ااعاقغ اانتخاب ڣالًڇ ٚاكغ معالحقڤځ السياسيغ لأ  بالتعاڣڗ ڣالش
ي للصږ   ٚكٜ قطٚ ااجتماعي ڣالثقا  مب2تة5مايڤ  ةتم

  سساػ الڤطنيغ لحقڤ ٚيكي للم ٚبي اايبڇڬ اأم تمٚ الحڤاٙ الع غ ځ اإنساڗ حڤڋ مناهضتنظيږ م
ٚف الثالن  ٚاهيغ ڣالتط  مب2تة5سبتمبڇ  تت-2تخطاب الك

  ح  نٖڣعتنظيږ خا٥ ٗڣڬ ااعاقغ اانتخاب ڣالًڇ ٚاكغ معالحقڤځ السياسيغ لأ  بالتعاڣڗ ڣالش
ي للصږ   ٚكٜ قطٚ ااجتماعي ڣالثقا  مب2تة5مايڤ  ةتم
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  سساػ ٚيكي للم ٚبي اايبڇڬ اأم تمٚ الحڤاٙ الع الڤطنيغ لحقڤځ اإنساڗ حڤڋ مناهضغ تنظيږ م
ٚف الثالن  ٚاهيغ ڣالتط  مب2تة5سبتمبڇ  تت-2تخطاب الك

  ي التعامل مع تحٖياػ حقڤځ اإنساڗ قليم حڤڋ ت ٕٙڣ امفڤضيغ الساميغ لحقڤځ اإنساڗ  تمٚ  تنظيږ م
ٚبيغ   بتتة5ينايٚ 2ت-3تبامنطقغ الع

  ي ي اإسام  ي مع٩ٚ حقڤځ اإنساڗ  ٙكغ  ي فبڇايٚ امشا  مبتتة5جنيڀ 

  ي ٜع الشهيٖ علي حسن الجابٚ   مبتتة5ماٝٙ  2تتنظيږ جائ

  ي ٚسڤڋ )عليڢ الصاع ڣالسام(  ي حظ ال ٚجاڗ  ي مه ٙكغ  ٚيل  ةتامشا  مبتتة5ب

  ي سسغ حمٖ الطبيغ  شغ العمل الڤطنيغ اأڣلګ لحمايغ الطفل بتنظيږ م ي ٙڣ ٙكغ  ٚيل  ة5امشا  مبتتة5ب

  ي  تنظيږ مع٩ٚ حقڤځ ٙي٠  ي با ي ااسام  ٚيل  52اإنساڗ   مبتتة5ب

  ٚي فبڇاي ي جنيڀ  ي اإسام علګ هام٤ اجتماٵ مجل٠ حقڤځ اانساڗ   مبتتة5افتتاٍ مع٩ٚ حقڤځ اإنساڗ 

  ٙيغ لًڇقيغ حقڤځ اإنساڗ سساػ الڤطنيغ لحقڤځ اإنساڗ مع اللجنغ الڤطنيغ ااستشا ٚبيغ للم ـ الشبكغ الع نظم
شغ عمل حڤڋ  عٖإ ٙڣ ٚكٜ الڤطن لحقڤځ ت  شغ العمل الت عقٖها ام ي ٙڣ ٚكٜ الڤطن جلسغ افتتاحيغ  نظږ ام

ٙكغ امنسڄ الحكڤمي  أنساڗ بالتعاڣڗ مع مكتظ امفڤضيغ الساميغ لحقڤځ اإنساڗ ڣمكتظ بيڇڣػ ڣبمشا
ٕٙنيغ الهاشميغ  ي امملكغ اأ  بتتة5أغسط٠  2-2لحقڤځ اإنساڗ 

 ع ال ي الٖٙڣ ٙكغ  ي امشا ٚين  ي مملكغ البح ٜيٜ ڣحمايغ اإنساڗ  لياػ اإقليميغ ڣالٖڣليغ امعنيغ بتع ٙيبيغ حڤڋ  تٖ
 مبتتة5مايڤ  2ت-2ت

  ٚي فبڇاي ٚبيغ  ي امنطقغ الع ٚاٵ  ي مڤاجهغ حااػ الص ٙباػ حقڤځ اانساڗ  تمٚ اإقليم حڤڋ مقا  -55-ت5ام
 بثتة5

 ي أاماكن ام حغ ڣالسامغ  ي تنظيږ نٖڣع حڤڋ تال  بثتة5ة مايڤ 53ٚتفعغت 

  ٚيغ التعبيڇ: نحڤ مڤاجهغ امخاطٚت من تمٚ الٖڣلي حڤڋ ت ح  بثتة5يڤليڤ  52-52ام

  ي خا٥ ٗڣڬ اإعاقغت  حلقغ نقاشيغ حڤ ت تطڤيٚ ااسًڇاتيجياػ ڣالخٖماػ لٖعږ العي٤ امستقل لأ
 بثتة5ةتتة52

  ميتشا ٚ تم ي م ٙكغ  ٙاػ 2تة5امشا ي العمل اإنساني بامٖينغ التعليميغ ڣبتنظيږ م امعن ببنا قٖ الشباب 
ٚڬ ڣالعٖيٖ من  ڣڗ الاجئيڗ ڣمنظمغ التعليږ فڤځ الجميع، ڣالهاڋ اأحمٚ القط امفڤضيغ الساميغ لش

سساػ ااقليميغ ڣالٖڣليغ خاڋ الفًڇع من   مب2تة5نڤفمبڇ  ت5نڤفمبڇ الګ  55ام

 ٚيٚ التنميغ ٚجعيغ عن تق قغ م ٙكغ بٙڤ ٙع ااحصا  امشا ا ٚيغ الخام٠ لٖڣلغ قطٚ بالتنسيڄ مع ٛڣ البش
 ڣالتخطيٰ التنمڤڬب

  ٚي ڣضع اسًڇاتيجيغ التنميغ الڤطنيغ الثانيغ لٖڣلغ قط ٙكغ  ٙع 55ة5-2تة5امشا ا م بالتنسيڄ مع ٛڣ
 ااحصا ڣالتخطيٰ التنمڤڬب

  ٚي ٕڣلغ قط ي لجنغ تحليل الفجڤع فيما يخ٨ أڣضاٵ حقڤځ اإنساڗ  ٙكغ   كجٜ من عمليغ ڣضعامشا
ٙجيغب  ٙع الخا ا  اسًڇاتيجيغ ڣطنيغ لحقڤځ اإنساڗ تقڤم علګ تنفي٘ها ٛڣ
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  ي مع٩ٚ الٖڣحغ الٖڣلي للكتاب من ٙكغ  م ڣالحضٙڤ 2تة5ٕيسمبڇ  2ةم الګ 2تة5نڤفمبڇ  52امشا
ٙاػ جٖيٖع للقسږب صٖا  ب

  ٙئ تنظيږ نٖڣع حڤڋ تحقڤځ ٗڣڬ اإعاقغت بمقٚ اللجنغ الڤطنيغ لحقڤځ م 2تة5ينايٚ  3اإنساڗ بتا
 ٍٚ ٚيڀ بحقڤځ ه٘ الفئغ ڣط ڣڗ القانڤنيغ بحين تږ التع ٙع الش ٕا بالتعاڣڗ مع ڣحٖع العاقاػ العامغ ڣ

ٙسغ حقڤقهږ بصفغ عإيغب خا٥ ٗڣڬ ااعاقغ من مما  اإشكااػ امختلفغ الت تعيڄ اأ

  ي اأ ٙع البڇامٌ ڣالتثقيڀ ڣاأمانغ العامغ  ٕا ٙٝ  ثتالګ  2تيام من نظمـ كل من  م ڣبالتعاڣڗ مع 2تة5ما
١ عمل  حڤبغ بٙڤ ي الثقافغ اإساميغ م ٚضا للڤحاػ حقڤځ اإنساڗ  ي أسبانيا مع ٚيغ  ٙع القط السفا
ي الثقافغ  ٚيڀ بجڤهٚ حقڤځ اإنساڗ  علګ هام٤ مع٩ٚ الكتاب ڣقٖ هٖفـ ه٘ه الفعاليغ الګ التع

كيٖ علګ أڗ ٕين ااسام قٖ لګ اليڤم ٕعامغ قڤيغ منظڤمغ حقڤځ اإنساڗ  اإساميغ ڣالت ٙيخيا ڣ مثل تا
ٚڥب ي الٖياناػ السماڣيغ اأخ  مثلها مثل با

  ي ثاٙ الحصاٙ ڣنتائجڢ علګ ٕڣلغ قطٚ ت بالتعاڣڗ مع متحڀ الفن ااسامي  شغ عمل حڤڋ ت  ت5تنظيږ ٙڣ
خٚ مستجٖاػ الحصاٙ ا2تة5فبڇايٚ  شغ حڤڋ  ي ه٘ه الٙڤ لجائٚ علګ ٕڣلغ قطٚ م، حين تږ التباحن 

ٚڣٙ  سيا  2بعٖ م لڊ بتنظيږ مشًڇڅ بيڗ اللجنغ الڤطنيغ لحقڤځ اانساڗ ڣمنتٖڥ  ٙيخڢ ٗڣ أشهٚ من تا
 باسيفيڊب

  ي ي ٕڣلغ قطٚ حڤڋ قانڤڗ العمل ڣاإقامغ  ٚيل  52تنظيږ نٖڣع للجاليغ الهنٖيغ  ڣالت سلطـ م 2تة5أب
ٜمغ القڤانيڗ الجٖيٖع الت تږ سنها  ٚڣف عمل الڤافٖين ڣخاصغ الضڤ علګ ح ي الٖڣلغ ڣالت تخ٨ ظ

ٙقږ  ٙقږ 2تة5لسنغ  ت5القانڤڗ  قامژهږ ڣالقانڤڗ  ٚڣه الڤافٖين ڣ لسنغ  2تم امتعلڄ بتنظيږ ٕخڤڋ ڣخ
هږ الحقڤځ الت يتمتع بها العامل الڤافٖ ثتة5 ٚيڀ ب لڊ من أجل التع ٛڋ ٗڣ ي امنا ڗ امستخٖميڗ  م بش

 ڣاالًڈاماػ امحمڤلغ عليڢب

 ٚڣه ت ٜايا القانڤڗ الجٖيٖ لتنظيږ ٕخڤڋ ڣخ ي ٕڣلغ قطٚ ڣم شغ عمل حڤڋ ت حقڤځ العمالغ  نظيږ ٙڣ
ٙئ  قامژهږت بمقٚ اللجنغ الڤطنيغ لحقڤځ اإنساڗ بتا ي 2تة5مايڤ  2ةالڤافٖين ڣ م بحين تږ التع٩ٚ 

تاحغ نب ي ٕڣلغ قطٚ اضافغ الګ  ي العمل ڣحقڤځ العمالغ  شغ الګ ڣضعيغ الحڄ  ٚيفيغه٘ه الٙڤ  ٘ع تع
ي ٕيسمبڇ  قامژهږ ال٘ڬ سيٖخل حيڈ النفاٗ  ٚڣه الڤافٖين ڣ للقانڤڗ الجٖيٖ امتعلڄ بتنظيږ ٕخڤڋ ڣخ

شغ بتڤصياػ للجهاػ الحكڤميغ امعنيغ ثتة5 ـ الٙڤ ٚ ه٘ا القانڤڗ علګ حقڤځ العماڋ الڤافٖين ڣانژه م ڣأث
 بالعمل ڣحقڤځ العمالغ ڣامجتمع امٖنيب

 شغ عمل خاصغ بت ٙئ تنظيږ ٙڣ خا٥ ٗڣڬ اإعاقغ بتا م بمقٚ اللجنغ 2تة5يڤنيڤ  ث5حليل ڣاقع اأ
ٙكغ ثلغ من مقٖمي الخٖماػ له٘ه الفئغ ڣامختصيڗ بحين تمـ مناقشغ  الڤطنيغ لحقڤځ اإنساڗ بمشا

ٕماجهږب  أڣضاعهږ ااقتصإيغ ڣااجتماعيغ ڣتحليل احتياجاڴهږ من أجل صياغغ خطغ ڣطنيغ تعن ب

 شغ خاصغ ب ٙئ تنظيږ ٙڣ ٚياػ بتا سسغ قطٚ للعمل 2تة5يڤليڤ  تتاأمهاػ القط م بالتعاڣڗ مع م
ٙقږ  لڊ من تتة5لسنغ  تتااجتماعي ڣقٖ تږ فيها تسليٰ الضڤ علګ القانڤڗ  حغ النفسيغ ٗڣ ڗ ال م بش

هب ٚٛ مميڈاتڢ ڣبنٕڤ ب ٚيڀ ب حغ النفسيغ ڣالتع ٚياػ بال  أجل تثقيڀ اأمهاػ القط
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 ٙيبيغ مڤظفي شغ تٖ ٚكٜ مٖڥ للتكنڤلڤجيا امساعٖع  تنظيږ ٙڣ ٙيٚ حڤڋ اماحم ٚيقغ كتابغ التقا ظاػ عن ط
ٙئ  ي ااتفاقياػ العاميغ بتا ٕٙع   مب2تة5نڤفمبڇ  52الڤا

  ٙاػ ڣبي لتحالڀ الحضا ٚبي ااٙڣ ي منتٖڥ الشباب الع ٙكغ  ٚع بعنڤاڗ 2تة5نڤفمبڇب ث5-55امشا م بمحاض
ٚسئ ثقافغ حقڤځ اانساڗ(ب  )امڤاطنغ ڣت

 ٙئ ام ي جلسغ نقاشيغ حڤڋ امساعٖع القانڤنيغ بمكتبغ قطٚ الڤطنيغ بتا ٙكغ   مب2تة5نڤفمبڇ  52ڣ ث5شا

  شغ حڤڋ تاآلياػ الٖڣليغ لحقڤځ اإنساڗ ڣالًڈاماػ قطٚت بالتعاڣڗ مع مكتظ امفڤ٩ السامي تنظيږ ٙڣ
ي مقٚ اللجنغ الڤطنيغ لحقڤځ اإنساڗب2تة5مايڤ  ةتالګ  تلحقڤځ اإنساڗ من    م 

  ٚع لغغ، ڣكتيظ حٖڥ عش ي ٕڣلغ قطٚ ب صٖاٙ كتيظ تجيظ العاملت حڤڋ أحكام العمل ڣاإقامغ  تږ 
ٙتبا٭ الڤثيڄ بيڗ امفهڤميڗ، ڣكتيظ تحـ  بعنڤاڗ تالتعاي٤ السلم ڣحقڤځ اانساڗ ت ڣبحن الكتيظ اا

ي العالږ ڣتع ٚكغ النسڤيغ  ٙيخيغ عن الح ٚأعت ڣال٘ڬ يعطي نب٘ع تا تسليٰ ٚيڀ التمكيڗ ڣ عنڤاڗ تتمكيڗ ام
ٚأع ڣأسسها القانڤنيغ ثږ ع٩ٚ أڣجڢ ڣسبل التمكيڗب   الضڤ علګ حقڤځ ام

  ٜام ڣاالًڈام ت ڣكتاب صٖاٙ كتاب تحقڤځ اإنساڗ، بيڗ التنظيڇ، اإل ميغ حقڤځ اانساڗ ڣالتن“ك٘لڊ تږ 
 امستٖامغت، ڣكتاب حڤڋ تمنع ااتجاٙ بالبشٚتب

 ٚٙين الخڤا ٜيٜ حقڤځ اإنساڗ تنٖڣع حڤڋ ت ٕٙڣ امق ي حمايغ ڣتع  ٥ باأمږ امتحٖع 

 ع السإسغ ت ٜڬ للٖٙڣ ٚك ٚاقبغ انتخاباػ امجل٠ البلٖڬ ام شغ حڤڋ ت م  ٙڣ

 ٙا التنفي٘ييڗ منتٖڥ اآسيا باسيفيڊ ڣامحيٰ الهإڬت  تاجتماٵ للمٖ

 املتقى الطابي اأڣڋ حڤڋ حقڤځ اإنساڗ 

   بمقتض ٚ شغ عمل ت الًڈاماػ قط ٖ الٖڣلي الخا٥ الحقڤځ امٖنيغ ڣالسياسيغ ٙڣ لګ كل من العه انضمامها 
 ڣالعهٖ الٖڣلي الخا٥ بالحقڤځ ااقتصإيغ ڣااجتماعيغ ڣالثقافيغت

 ٚأع ت ٚكٜ امــاڗ بمناسبغ ت اليــــڤم العالم للم ٚع مع م ٚأع ڣتماسڊ اأس  نٖڣع ام

 ع السإس ٜڬ للٖٙڣ ٚك  غ ت جامعغ قطٚنٖڣع ت اانتخاباػ امجل٠ البلٖڬ ام

  ٚبي لحقڤځ اإنساڗت ي السكن الائڄت بمناسبغ تاليڤم الع  نٖڣع حڤڋ ت الحڄ 

 حغت حيغ بمناسبغ ت اليــــڤم العالم لل ٚعايغ ال ٙيبيغ مڤظفيڗ ال  نٖڣع تٖ

 لغ الٖڣليغ ت لياػ امسا ٚٙ تحـ اسږ ت مكافحغ اافاػ من العقاب نحڤ تنشيٰ  تمٚ السنڤڬ امق  ام

  ٙ ع تٖ ٚڣه الڤافٖين ٕٙڣ ٜايا القانڤڗ الجٖيٖ لتنظيږ ٕخڤڋ ڣخ يبيغ بالتعاڣڗ مع الجاليغ النيباليغ حڤڋ تم
 ڣاقامژهږت بمناسبغ ت يڤم العماڋ العالم ت

 شغ عمل تحـ عنڤاڗ ت حقڤځ ڣڣاجباػ الجالياػ بٖڣلغ قطٚ, بيڗ امعاييڇ الٖڣليغ ڣالقڤانيڗ الڤطنيغت  ٙڣ

 ٙقيغ اإعٖإيغ للبن ٙسغ  ٚع بمٖ ٚڬ(محاض  اػ للمستڤڥ السابع )بعنڤاڗ: حقڤځ ڣڣاجباػ امڤاطن القط

 )حساڗ عايغ كباٙ السن ) ٚكٜ تمكيڗ ٙڣ ٚاكغ مع م  نٖڣع بمناسبغ اليڤم العالم لكباٙ السن بالش
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  ٙع حقڤځ اإنساڗ ٕا ٚاكغ مع  ٚڬ لحقڤځ اإنساڗ بالش شغ بمناسبغ اليڤم القط ٙع الٖاخليغ حڤڋ  –ٙڣ ا ٛڣ
لياػ الحمايغ الڤطني ي  –غ لحقڤځ اإنساڗ ت  ٚبغ ڣامعطياػ بهٖف تسليٰ الضڤ حڤڋ اآلياػ  التج

 ٕڣلغ قطٚت

  ٚڥ السنڤيغ الثاثيڗ اتفاقيغ حقڤځ ي الحلقغ النقاشيغ بمناسبغ ااحتفاڋ بال٘ك ٙكغ كمتحٖف  امشا
 الطفل

 ي مجاڋ حقڤځ اإ ٚيڄ التثقيڀ  لياػ تمكيڗ الشباب عن ط شغ عمل حڤڋ سبل ڣ ي ٙڣ ٙكغ  ساڗ ) نامشا
 تڤن٠ (

 )ٖي اإسام مطاٙ حم  بااحتفاڋ بيڤم العالم لحقڤځ اانساڗ )مع٩ٚ حقڤځ اانساڗ 

 

اػ  - ي مجاڋ حقڤځ تنظيږ الٖٙڣ سساػ اإعاميغ للتثقيڀ  ي ٗلڊ ام سساػ بما  ٙيغ للم ٙيبيغ ڣالجلساػ الحڤا التٖ

 مثل: اإنساڗ

  هيل ٚيغ للحمايغ ڣالت سسغ القط ٙي٠ ڣام ٙيبيغ حڤڋ الخطڤ٭ الساخنغ بالتعاڣڗ مع بڤا ع تٖ ٕٙڣ
    مب2تة5فبڇايٚ 2-تااجتماعي

  ٙيبيغ حڤڋ ع تٖ ٙاػ التعاڣڗ الٖڣلي   ٕٙڣ ٕا ٙاػ  ٜيٜ قٖ  مب2تة5مايڤ ث - 2تع

 لياػ الٖڣليغ لحمايغ حق ٙيبيغ حڤڋ اإطاٙ اأمثل لكيفيغ التعامل مع  ع تٖ  ت5-52ڤځ اإنساڗ ٕٙڣ
 مب2تة5مايڤ

  ي مجاڋ حقڤځ اإنساڗ ٙيبيغ للسإع أئمغ ڣخطبا امساجٖ  ع تٖ  مب2تة5أكتڤبٚ 2-ثٕٙڣ
  لياػ الحمايغ الٖڣليغ للعماڋ ٙيبيغ حڤڋ  ع التٖ بالتعاڣڗ مع معهٖ حقڤځ اانساڗ بجامعغ ليڤڗ ٕٙڣ

ٚنسيغ  2تة5نڤفمبڇ  ةت – 2 الف

 ٙيغ حڤڋ التنميغ القائمغ ٚيغ  جلساػ حڤا سسغ القط علګ مبإ حقڤځ اإنساڗ بالتعاڣڗ مع ام
 مب2تة5نڤفمبڇ تت-2تللعمل ااجتماعي 

  ٚيعاػ الخاصغ ٚيڀ بالتش ٚطغ حڤڋ  التع جاڋ الش ٙيبيغ أعضا النيابغ العامغ، ڣالقضاع، ٙڣ ع تٖ ٕٙڣ
ي ٕڣلغ قطٚ  لياػ تطبيقها   مب2تة5نڤفمبڇ ة3 -52بمكافحغ ااتجاٙ بالبشٚ ڣ

  لياػ تطبيقها ٚيمغ ااتجاٙ بالبشٚ ڣ ٚيعاػ الڤطنيغ مكافحغ ج ٙيبيغ الثانيغ حڤڋ التش ع التٖ الٖٙڣ
ٙع العمل  قطٚ مفتش بٖڣلغ  ا  م ب  2تة5ٕيسمبڇ  ث-تٛڣ

  عضا اللجنغ الڤطنيغ لحقڤځ اإنساڗ ٙيغ خاصغ ب  م ب2تة5ٕيسمبڇ 2جلسغ  حڤا

   ٛماػ ي اا شغ اقليميغ حڤڋ الحمايغ الٖڣليغ  ٚاكغ مع امفڤضيغ الساميغ لاجئيڗ  ٙڣ اإنسانيغ بالش
ٚيا٩   مب2تة5ٕيسمبڇ  2ت-2تمكتظ ال
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ٙفع الڤعي ڣالتثقيڀ بمبإ ڣمعاييڇ بحقڤځ اإنساڗ الت قامـ بها اللجنغ لبع٬ امٖاٝٙ ڣالكلياػعٖإ  - ٚامٌ   ب

 كالتالي:

  ي ٚيغ  ٚع لطاب كليغ أحمٖ بن محمٖ العسك  مب2تة5ينايٚ  2محاض

  ي ٙسغ أبڤ عبيٖع اإعٖإيغ امستقلغ للبنيڗ  ٚع لطاب مٖ  مب2تة5ينايٚ  ة5محاض

  ي ٙسغ اإيماڗ الثانڤيغ امستقلغ للبناػ  ٚع لطاب مٖ  مب2تة5فبڇايٚ 52محاض

  ي ٜيٜ الثانڤيغ امستقلغ للبنيڗ  ٙسغ عمٚ بن عبٖ الع ٚع لطاب مٖ ٙٝ  2محاض  مب2تة5ما

  ٚحمن بن ٙسغ عبٖال ٚع لطاب مٖ ي مقٚ اللجنغ   جاسږ اإعٖإيغمحاض ٙٝ  5تامستقلغ للبنيڗ  ما
 مب 2تة5

  ي ٚع للمعهٖ الٖين اإعٖإڬ الثانڤڬ للبنيڗ   ٙٝ 5تمحاض  مب2تة5 ما

  ي ٙسغ حفصغ اإعٖإيغ امستقلغ للبناػ  ٚع  مٖ  مب2تة5ماٝٙ 2تمحاض

  ي ٙسغ ابن سينا امستقلغ  ٚع  مٖ  مب2تة5ماٝٙ 2تمحاض

 ٙسغ علي ٚع مٖ ي  محاض  مب2تة5مايڤ  تبن جاسږ بن محمٖ الثانڤيغ للبنيڗ  

  ٚع الثانڤيغ امستقلغ للبنيڗ ٙسغ الڤك ٚع تڤعڤيغ لطاب مٖ  مب2تة5ي أكتڤبٚ 55محاض

  ٙسغ اأقص  ااعٖإيغ امستقلغ للبناػ تحڤڋ ٕٙڣ اللجنغ ڣمفاهيږ ٚع تڤعڤيغ للطالباػ بمٖ محاض
ي  مب2تة5أكتڤبٚ  ةتحقڤځ اإنساڗ 

  ٚع تڤ ي محاض  5تعڤيغ لطاب العيإع القانڤنيغ لطاب كليغ القانڤڗ بجامعغ قطٚ بمقٚ اللجنغ 
 مب2تة5أكتڤبٚ 

  ٚيڀ باللجنغ الڤطنيغ لحقڤځ اإنساڗ ڣالطبيعغ القانڤنيغ ت بكليغ ٚتيڗ بعنڤاڗ ت التع تقٖيږ محاض
ي  ٚطغ   مب 2تة5نڤفمبڇ  2ت، تتالش

 ٙيغ ڣحقڤځ اإنس ع التعلږ حڤڋ اأعماڋ التجا ي  -اڗٕٙڣ ي تايانٖ،   2-2منتٖڥ اآسيا باسيفيڊ 
 مب2تة5ماٝٙ

  ي مانيا ع حڤڋ التحقيڄ ڣتڤثيڄ التع٘يظ امنعقٖع  ٚيل لغايغ  ة5ي  -الفلبيڗ –ٕٙڣ ٚيل 52اب  مب2تة5اب

 ٙيبيغ ع تٖ ي  ٕٙڣ ي سلطنغ عماڗ   م 2تة5نڤفمبڇ  52-53ضمن تبإڋ الخبڇاػ 

  ٚين خاڋ ٙصٖ أماكن احتجاٛ امهاج ع  ي ماليڈياب2تة5ٕيسمبڇ  3 -نڤفمبڇة3الفًڇع من ٕٙڣ  م  

  ٙاسژها ٚيعاػ الت تږ ٕ شغ عمل حڤڋ التش ٚيل  2-2ٙڣ  مبتتة5ب
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  ي النظام الٖڣلي بالتعاڣڗ مع منتٖڥ ها  ٙڣ ٙي٠ ٕڣ سساػ الڤطنيغ ڣفڄ مبإ با نشا ام ٙيبيغ حڤڋ  ع تٖ ٕٙڣ
سساػ الڤطنيغ لحقڤځ اإ ٚبيغ للم ٚيل  2ت-تتنساڗ سيا باسيفيڊ ڣالشبكغ الع  مبتتة5ب

  سسغ حمٖ الطبيغ شغ العمل الڤطنيغ اأڣلګ لحمايغ الطفل بتنظيږ م ٚيل  ة5ٙڣ  متتة5ب

  سسغ الڤطنيغ لحقڤځ اإنساڗ ٚاكغ مع ام ٚين بالش ي مملكغ البح ٙيبيغ مشًڇكغ  ع تٖ  مبتتة5مايڤ  تتٕٙڣ

 لياػ الٖڣليغ ڣالڤط ٙيبيغ سنڤيغ للمنظماػ اأهليغ حڤڋ  ع تٖ سبتمبڇ  55-ت5نيغ لحمايغ حقڤځ اإنساڗ ٕٙڣ
 مبتتة5

  ٙهاب ي سياځ مكافحغ اإ ٙاػ لحمايغ حقڤځ اإنساڗ  شغ عمل لبنا امها  مبتتة5أكتڤبٚ  ت5-52ٙڣ

  لياػ حمايغ حقڤځ العماڋ ي العمل ڣ شغ عمل حڤڋ الحڄ   مبتتة5نڤفمبڇ  2ت-3تٙڣ

  اػ بالقيإع العامغ للقڤاػ ٙيظ ڣالٖٙڣ ٚع معهٖ التٖ ي محاض ٚيغ   مبتتة5فبڇايٚ  53امسلحغ القط

  ي ٙسغ عائشغ بنـ أبي بكٚ الثانڤيغ للبناػ  ٚع لطاب مٖ  مبتتة5فبڇايٚ  52محاض

  ي ٚحمن بن جاسږ ااعٖإيغ امستقلغ للبنيڗ  ٙسغ عبٖال ٚع لطاب مٖ  .متتة5فبڇايٚ  52محاض

  ي ٜيٜ الثانڤيغ امستقلغ للبنيڗ  ٙسغ عمٚ بن عبٖالع ٚع لطاب مٖ ٙٝ  5محاض  مبتتة5ما

  ي ٙسغ اإيماڗ الثانڤيغ امستقلغ للبناػ  ٚع لطاب مٖ  مبتتة5ماٝٙ  ةتمحاض

  ي ٙسغ الٖڣحغ اإعٖإيغ امستقلغ للبنيڗ  ٚع لطاب مٖ ٙٝ  ثتمحاض  بتتة5ما

  ي ٚع لطاب جامعغ قطٚ   مبتتة5ماٝٙ  55محاض

  ي ٚع لطاب جامعغ قطٚ   مبتتة5ماٝٙ  52محاض

  ٙسغ صا ٚع لطاب مٖ ي محاض ٚيل  52ٍ الٖين اايڤبي   مبتتة5ب

  ٔٙي ٚع لطالباػ كليغ القانڤڗ لبڇنامٌ العيإع القانڤنيغ بتا ٚيل  52محاض  مبتتة5ب

  ٔٙي ٚع لطالباػ العيإع القانڤنيغ بتا ٚيل  ت5محاض  مبتتة5ب

  ٚكٜ تمٖڥت من قبل اللجنغ الڤطنيغ لحقڤځ اانساڗ حڤڋ اتفاقيغ حقڤ ي م ٙيبيغ للعامليڗ  شغ تٖ خا٥ ځ اأٙڣ
 بثتة5ةةتة52ٗڣڬ اإعاقغ، 

  ٚي امٖاٝٙ اابتٖائيغب يناي ٙاسغ حڤڋ ٕمٌ الطلبغ ٗڣڬ ااحتياجاػ الخاصغ   بثتة5اعٖإ ٕ

  ،ٙسغ البياڗ امستقلغ اابتٖائيغ للبناػ ٚع معلماػ مٖ  بثتة5ة3ةت5محاض

  ،ٙسغ البياڗ امستقلغ اابتٖائيغ للبناػ ٚع لطالباػ مٖ  بثتة5ة3ة55محاض

 جيغ اابتٖائيغ، محا ٙسغ الڤفا النمٗڤ ٚع معلماػ مٖ  بثتة5ة3ة55ض

  ،جيغ اابتٖائيغ ٙسغ الڤفا النمٗڤ ٚع لطاب مٖ  بثتة5ة3ة53محاض

 ،ٙاساػ ٙيظ طاب من منتسب معهٖ الٖڣحغ للٖ  بثتة5ةةتة2تٖ

ي امجتمع كالتالي: - ٜكيغ مفهڤم حقڤځ اإنساڗ   تنظيږ الحماػ التڤعڤيغ ڣالتثقيفيغ بهٖف ت

  حمي حقلني 
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نظږ قسږ التڤعيغ ڣالتثقيڀ  بالتعاڣڗ مع ڣحٖع العاقاػ العامغ ڣ اإعام حملغ تڤعڤيغ تثقيفيغ تحـ عنڤاڗ 
ٙفع مستڤڥ ثقافغ حقڤځ ڣڣاجظ  ٚػ طيلغ شهٚ ماٝٙ ڣاسژهٖفـ  تحقاني )ڣاجظ ڣحڄ التعليږ( ت ، ڣالت استم

هږ  ٙٝ ڣأڣليا أمٙڤ ي مجاڋ التعليږ لطاب امٖا ي امٖاٝٙ الطاب  ي  ڣالكإٙ التعليم ڣأيضا نشٚ ميثاځ حقڤ
عـ علګ العٖيٖ  ٚجع لكل امعلميڗ ڣالطاب ڣأڣليا اأمٙڤ ڣقٖ شملـ ه٘ه الحملغ العٖيٖ من امڤاضيع ڣالت تٛڤ كم

خا٥ ٗڣڬ ااعاقغ ڣالح حغ ڣ حقڤځ اأ ي ال ي امڤاطنغ ڣالحڄ  ي التعليږ ڣ الحڄ  ٚاٙ الحڄ  ٙٝ  علګ غ  ڄمن امٖا
 ٝٙ ٚاػ تڤفيڇ لعبغ حقڤقيغ لأطفاڋ بامٖا ٜامن مع ه٘ه امحاض ٚڬ ڣالهڤيغ كما ت ي البنا اأس ي بيئغ سليمغ ڣالحڄ 
ي ه٘ه الحملغ بالتعاڣڗ مع ڣحٖع العاقاػ العامغ ٙكيڗ ڣامتعاڣنيڗ  ٚيږ جميع امشا  بڣتږ اختتام ه٘ه الحملغ بحفل تك

 

يل ف بل والعح :البرنلمج  المل  يأب الصل  الللل ي ليعثقم في مجل  حق اعنسل
 

ٜيإع السكانيغ الكبيڇع  اػ العٖيٖع الت اتخ٘ڴها الٖڣلغ  ڣغيڇ امسبڤقغتمثل ال ٚغږ من التطٙڤ تحٖيا  للٖڣلغ فعلګ ال
ٚي۫ي  يعلګ امستڤڥ التش سس  ڣالتڤعڤڬ  ٜيٜ حقڤځ مجاڋ حمايغ  ڣام ٜيإع الت ڣصلـ  ڣتع لګ اإنساڗ، اا أڗ ال

ٙيع  %ةةتأكٌڇ من  ي تتطلع الٖڣلغ لتحقيقه ڣاأهٖاف التخاڋ السنڤاػ اأخيڇع خلقـ تحٖيا  أمام تحقيڄ امشا ا 
ي السنڤاػ اأخيڇع للعٖيٖ من امعاهٖاػ اأساسيغ لحقڤځ  اإنساڗبمجاڋ حقڤځ  ضافغ الي اڗ انضمام الٖڣلغ 

 فضلأه٘ه التحٖياػ من خاڋ ااستفإع من  علګ الٖڣلغ للتغلظالجهاػ امعنيغب ڣتس۫ي  علګاانساڗ شكل عبئا 
ٙساػ  ڣااستفإع من البڇامٌ التقنيغ للڤكااػ امتخصصغ لأمږ امتحٖعب كما ڣاڗ اڗ الٖڣلغ تعكڀ حاليا علګ امما

ٜيٜ ڣحمايغ حقڤځ اانساڗ م ي مجاڋ تع ٚيڄ  ٙطغ ط ضمنا تاعٖإ خطغ عمل ڣطنيغ لحقڤځ اانساڗ لتكڤڗ بمثابغ خا
ي مجاڋ حقڤځ اانساڗب  ٗلڊ التثقيڀ 

 

 
 
 

 


