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 قدمةم

دة مظخللت لخلىق ؤلاوظاناإلاإطظاث الىهىُت  ص خلىق ؤلاوظان ، ًهي َُئاث ؿٍس أولئً  والدؿاع عًخم جأطِظها لخعٍص

مىذ اإلاإطظاث ولرلً،  عللت بدلىق ؤلاوظان.اإلاخ االتزاماتهعلى ؤلاًـاء بالخيىماث  وخثالرًً ًدخاحىن للخماًت 
ُ
ج

 :الىهىُت لخلىق ؤلاوظان ؿالخُاث كاهىهُت مً أحل

 ؛الدولت ؤلاحساءاث التي جخخرَائلى حاهب زؿد خالت خلىق ؤلاوظان في البالد   •

  ؛اومدلُ ادولُ لىؿاء بالتزاماتها اإلاخعللت بدلىق ؤلاوظانإلاظاعدتها على اجلدًم اإلاؼىزة للدولت  •

 ؛خلهامداولت جللي الؼياوي اإلاخعللت باهتهاواث خلىق ؤلاوظان والخدلُم ؿيها و   •

 و؛البرامج الخعلُمُت لجمُع كواعاث اإلاجخمعجىٌُم بدلىق ؤلاوظان مً خالٌ  الخىعُتعلى دصجُع ال  •

 .الدولتئلى لتي كد جلدم الخىؿُاث ا لخىـُر وخؼد الدعمإلزازة الللاًا اإلالخت هخسان مع اإلاجخمع الدولي لا   •

جدز ؤلاػازة َىا ئلى ٍ َر امىدهج، ولرلً لت عً الخيىمتأن اإلاإطظاث الىهىُت حعمل هجصء مً الدولت ، ولىنها مظخل ٍو

عاث والظُاطاث واإلامازطاث الخيىمُت ؿالخُت الخدلم مً مدي مالءمت  ُتلاطخلالل معاًحر خلىق ؤلاوظان.  معالدؼَس

 .لـعالُتها مـخاح بمثابت والعملُاجُت تاللاهىهُ ُتلاطخلالل حعخبر ولهرا الظبب،

 

 في خُاة لخلىق لاوظان ًمىً للمإطظاث الىهىُت ”
ً
 خلُلُا

ً
 ما جيىن و مً حمُع ألاعماز والخلـُاث.  ألاؿسادأن جددر ؿسكا

ً
ػالبا

ألاهثر عسكت وألاؿساد باليظبت للـئاث  العدالتالىؿٌى ئلى اإلاإطظاث الىهىُت لخلىق ؤلاوظان هي الظبُل الىخُد للخـٌى على الخماًت و 

 “.  للتهمِؽ باإلاجخمع

 

 



ألاؿساد ، وخاؿت في البلد لاؿسادججاٍ حمُع جىـُر والًتها اإلاإطظاث الىهىُت لخلىق ؤلاوظان مظإولُت  ًلع على عاجم

م بؼيل مددد . جلع َرٍ اإلاظإولُت ثر عسكت الهتهاواث خلىق ؤلاوظانألاه والـئاث  اإلاإطظت الىهىُت ئدازةعلى عاجم ؿٍس

 . 2وهباز اإلاظإولحن الخىـُرًً 1علاءألا : بما في ذلً

 الىهىُت لخلىق ؤلاوظان تإلاإطظا عملؿاعلُت وهـاءة ا للمان معً  الخىـُرًًن وهباز اإلاظئىلحن ى اإلاـىك ًيبغي أن ٌعمل

هباز  ًإدي اإلاـىكىن ودلىق ؤلاوظان في البالد. ؿُما ًخعلم بإلالخت لخددًاث اا مىاحهتعلى بـىزة ججعلها لديها اللدزة 

. جلىم عالكت العمل الـعالت على ؿهم ول هسؾ واخترام ودعم دوز مخياملتأدواًزا مخخلـت ولىنها  اإلاظإولحن الخىـُرًً

ً هباز اإلاظإولحن الخىـُرًً )ومً خالٌ هباز اإلاظإولحن الخىـُرًً ت بحن اإلاـىكحن و آلاخس. حعخبر العالكالوسؾ  واإلادًٍس

ً( ذاث أَمُت خاطمت لـعالُت اإلاإطظت الىهىُت لخلىق ؤلا  .وظانآلاخٍس

َعملىن بهرٍ و ، عملُت لاخخُازعلب ئحساء  3ىُت مً كبل الخيىمتبؼيل عام ، ًخم حعُحن اإلاـىكحن في اإلاإطظاث الىهو 

، ، وفي خاالث كلُلتولُاتهم في الدطخىز ٍمىً جددًد مظإ و جتراوح عادة بحن زالر وخمع طىىاث.  الــت لـترة مدددة

ؼمل ذلً على هواق واطع  ، وؤلاػساؾ على ىهىُتالخىحه لاطتراجُجي للمإطظاث ال جددًدبمىحب مسطىم زةاس ي. َو

ت ئلى البر  وزؿع، ـُر بسهامج عمل اإلاإطظاث الىهىُتجى س طىٍى ص في إلاان خٌى حهىد اإلاإطظاث الىهىُت جلاٍز وخماًت حعٍص

 .إلاإطظاث الىهىُتباالعملُاث الُىمُت  جِظحر  بعم اإلاـىكحن بؼيل مباػس في ًىخسنكد و خلىق ؤلاوظان. 

ل بهاعملُاث الق ؤلاوظان إلدازة مً ِكبل اإلاإطظاث الىهىُت لخلى  هباز اإلاظإولحن الخىـُرًًعحن ٌ ُف والخمٍى ، مثل الخًى

ُئاث اإلاجخمع اث الخيى ، بما في ذلً الهُئهىُت مع أصخاب اإلاـلخت السةِظُحنوئدازة عالكاث اإلاإطظاث الى  مُت َو

ساإلاـىكحن  هباز اإلاظإولحن الخىـُرًً دعمًاإلادوي. هما  سؿعىن ئليهم الخلاٍز  ."ئدازةمجلع هدوزَم "ئهاز ، في ٍو

دة بعم في  ىهىُتالإطظاث اإلاب ٍتالعالكاث ؤلاداز  جخخلف، للمإطظاث الىهىُت لخلىق ؤلاوظان وبظبب الوبُعت الـٍس

على اللُادة و ؤلادازة أمام َرٍ العالكاث جددًاث كد حؼيل ػسواث اللواع الخاؾ. و الىشازاث  ًعالجىاهب الخاطمت 

 .خد طىاء

 

                                                           
1
َرٍ الىزُلت، ٌظخخدم مـولح "اإلاـىكىن" همسادؾ إلاـولح "أمىاء وبُعت اإلاإطظت الىهىُت لخلىق ؤلاوظان، كد ًخم حعُحن مـىكحن أو أمىاء مٌالم. في وؿلا ل 

 اإلاٌالم" لىحىد الىمىذححن في مىولت آطُا واإلادُى الهادب.
2
 .. الخ. محن العام .وؿلا لوبُعت اإلاإطظت الىهىُت لخلىق ؤلاوظان، جخلمً اإلاظمُاث التي جىدزج جدذ مـولح هباز اإلاظإولحن الخىـُرًً: اإلادًس الخىـُري أو ألا     

3
 ًمىً أًلا أن ًخم الخعُحن مً كبل البرإلاان، أو مً كبل زةِع الدولت، مً كبل خيىمت اللاةمت أو بالدؼاوز بحن َرٍ الهُئاث.   



     

 

 

 

 

 

 الحأكيد على مبادئ باريس

لت عمل ئوؼاء ُت اث الىهىُت"( بؼيل عام هُـ)"اإلابادب اإلاخعللت بمسهص اإلاإطظ4 مبادب باَزعجددد  اإلاإطظاث وهٍس

َُيلت اإلاإطظاث الىهىُت لخلىق ؤلاوظان. خٌى هُـُت  5مدددةأي همىذج أو مجمىعت هماذج  ؿسق، دون الىهىُت

 .6الىهني اإلاىاطب الري ًدىاطب مع الظُاق جىمىذالوبالخالي ًمىً للدٌو أن جخخاز 

لىـع  وؿلا بعم اإلاإطظاث جيؼأ وكد، واخد أولي ىمىذجؤلاوظان وؿلا لاإلاإطظاث الىهىُت لخلىق  العدًد مًجيؼأ 

 آلاخس؛عىاؿس مً همىذج آخس. مً اإلاهم أًًلا ئدزان أهه ال ًىحد همىذج واخد أهثر ؿعالُت مً  عدة الىمىذج مع ئدماج

 .وكعفة ليل منها هلان كى وأن 

"مىخب أو  ،همىذج "اللجىت" لدؼملاإلاإطظاث الىهىُت لخلىق ؤلاوظان في مىولت آطُا واإلادُى الهادب  جدىىع َُاول

 للهُاول اإلاخىىعت للمإطظاث الىهىُت لخلىق "اإلاجلع"، أو "أمحن مٌالم
ً
على ًوبم اجباع ههج واخد ؿان  ؤلاوظان،. وهٌسا

. ھ العملُاجُت اإلاظاةلإلاعالجت  الجمُع
ً
هیت ونلث اططاؤلماحه والجي جاکت زلمػجث ایادلجخن امدد عن هالً ًيىن مىاطبا

 .معًااإلاظإولحن الخىـُرًً العمل على معالجتها هباز و اإلاجالع ء عكام وأاليلما هاءمن وأكیولمـا ًيبغي علىلجي او 

  الاسحقاللية

ع أو الدطخىز اطخلاللُت مً اإلاخولباث ألاطاطُت إلابادب باَزع َى أن  اإلاإطظاث الىهىُت لخلىق ؤلاوظان. ًىـل الدؼَس

اإلاإطظاث الىهىُت لخلىق  جخمخع، ًجب أن البرإلاانًلولع بها ػالبا والتي  ،ُتلالطخلاللاللاهىهُت  اثاللماهحاهب ئلى 

لت الفي  باالطخلاللُتؤلاوظان  حعمل اإلاإطظاث الىهىُت بـىزة مظخللت وأن حظعى للعمل . ًجب أن التي حعمل بهاوٍس

 .اهتهاواث خلىق ؤلاوظان في البالد أخوس  ٌعالجبرهامج عمل ل وؿلا مظخلل،بؼيل  بدصم
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ع بمىحب كساز الجمعُت العامت لألمم اإلاخددة في عام    .الىهىُت وؿعالُتها وحعخبر الُىم همعُاز دولي ًلاض علُه اطخلاللُت اإلاإطظت 1993جم اعخماد مبادب باَز

5
ً، ٌظاعد هٌام ًـعب جـيُف اإلاإطظاث الىهىُت لخلىق ؤلاوظان في ؿىزة هماذج مدددة هًٌسا لعدم وحىد جـيُف واخد مالةم لجمُع اإلاإطظاث الىهىُت. ومع ذل 

التي حعمل بها عىد جأطِظها. ًددد هٌام الخـيُف ألاهثر الخـيُف في ؿهم مجمىعت الخُازاث اإلاخاخت ؿُما ًخعلم باوؼاء اإلاإطظاث الىهىُت لخلىق ؤلاوظان والوسق 

 واطخخداًما عدة هماذج على الىدى الخالي: اللجىت/ اإلاـىكُت، مىخب أمحن اإلاٌالم، اإلاجلع لاطدؼازي واإلاعهد.
ً
 ؿاةدة

6
، الـلسة A / CONF.157 / 23ئعالن وبسهامج عمل ؿُِىا،    . 36، الجصء ألاٌو

س َرا الدلُل  م للمسة ألاولىأولئً وخاؿت  هباز اإلاظإولحن الخىـُرًً،مازطاث الجُدة مً أحل دعم خٌى اإلا العملُاحيجم جوٍى وذلً  ،الرًً ًلولعىن بأدواَز

ت ومظخللت وؿعالت اثبىاء مإطظبهدؾ   .وهىُت كٍى

ظدىد الدلُل اإلاازل ئ ألاعلاء باإلاىخدي هباز اإلاإطظاث مً ، والتي جلم ممثلحن شبكة كبار املسؤولين الحنفيذيين لى ألاؿياز والخبراث واإلامازطاث الجُدة ألعلاءَو

 هم الظىىي الري اوعلد فيفي احخماع الخىـُرًًهباز اإلاظئىلحن  ػبىت اإلاازل مً كبلمىكىع الدلُل  مىاكؼتجم مإطظت. ن و وعؼس  تأزبعوالري ًبلؽ عددَم 

 .2017أػظوع 

ص  مىبرا حعخبر وهي ، 2001جأطظذ في عام اإلاىخدي، خُث  أَم الؼبياث اإلاهىُت في الخىـُرًً مًحعد ػبىت هباز اإلاظئىلحن  لخبادٌ اإلاعلىماث والخبراث ولخعٍص

هباز اإلاظإولحن  ً اإلاعلىماث عً ػبىتم د. إلاٍصؤلاوظاناإلاإطظاث الىهىُت لخلىق بدازة ؤلا الجماعُت على مىاحهت الخددًاث الدؼؼُلُت التي جىاحهها  اللدزة

ازة اإلا  networks/seo-collaboration/professional-http://www.asiapacificforum.net/support/promoting-ؤلالىترووي للمىخدي: ىكعالخىـُرًً، ًسجى ٍش

network/  

http://www.asiapacificforum.net/support/what-are-nhris/paris-principles/
http://www.asiapacificforum.net/support/promoting-collaboration/professional-networks/seo-network/
http://www.asiapacificforum.net/support/promoting-collaboration/professional-networks/seo-network/


 ؟َرا الظُاقجلدًم الدعم في  لىباز اإلاظإولحن الخىـُرًًهُف ًمىً 

س ب  • ا مً البدىر والخدلُالث ؿُما ًخعلم ب سهامج عمل مظخلل ، مدعىم ببُاهاثدعم اإلاـىكحن لخوٍى الؼياوي وػحَر

 ؛ذاث الـلت

ا مً اإلاىازدجخـُف ادعم جىـُر بسهامج عمل مظخلل مً خالٌ جلدًم اإلاؼىزة بؼأن   • بـىزة  إلاىازد اإلاالُت وػحَر

 كذ؛واؿُت ومالةمت مً هاخُت الى 

لحن   • ـحن مَإ م حعُحن مًى م اإلانهي  بؼيلدعم جىـُر بسهامج عمل مظخلل عً هٍس َس  وكمان جوٍى
ً
بـىزة مىاطبا

 .مظخمسة

 حعدديةال

 "حعاون ؿعاٌ" مع ئكامتَى كمان كدزة اإلاإطظاث الىهىُت على مً الخعددًت  الهدؾ ألاطمى ، ؿانبادب باَزعإلا وؿلا

ً َامحن: ؿهي حعصش اطخلاللُت اإلاإطظت ومـداكُتها  الىُاهاث اإلاخعددة في الخيىمت واإلاجخمع. حعد الخعددًت والخىىع أمٍس

ًالخعاون واجسؿع ؿسؾ أنها هما  وؿعالُتها؛ بـىزة اإلاظاواة باإلاإطظت  اَخمام، وجثبذ لخعاكد مع أصخاب اإلاـلخت آلاخٍس

 .حدًت

عملُت خُث أهه لِع َرا َى الخاٌ داةًما  ذلً،جىىع اإلاـىكحن اإلاعُىحن في اإلاإطظاث الىهىُت. ومع ي جىعىع الخعددًت ف

اإلايؼأة ، كد ًيىن لدي اإلاإطظاث الىهىُت اإلاإطظاث الىهىُت. عالوة على ذلًخازحت عً طُوسة  كد جيىن الخعُحن 

 .7/ أمحن مٌالم واخد ؿلىمـىق همىخب أمحن مٌالم

ـىن ًيبغي  ذلً،ومع   حؼىُللخعددًت في ا كد حعصش اإلاإطظت الىهىُت لخلىق ؤلاوظان. جدذ جـسؾ أن ًيىن اإلاًى

ـحن  إلاإطظاث التزام اإلاإطظاث الىهىُت بالخىىع وجإزس بؼيل ئًجابي على مـداكُت وؿعالُت أوؼوت اؿىزة مً اإلاًى

 .، بما في ذلً معالجت الؼياوي والخدلُلاثالىهىُت

 ؟جلدًم الدعم في َرا الظُاقلىباز اإلاظإولحن الخىـُرًً هُف ًمىً 

ُف في اإلاإطظت الىهىُت لجيىن كمان أن   • س  -خلىق ؤلاوظان حمُع حىاهب عملُت الخًى  الىؿف بما في ذلً جوٍى

ُـي و اةف وئحساء اإلالابالث عً الؼىاػس  ؤلاعالنالًى ٌ للمان  ومِظسةػاملت  -مع اإلاخلدمحن لؼؼل الًى مجمىعت  وؿى

لحن م  .مىاطب بؼيلخىىعت مً ملدمي الولباث اإلاَإ

ت   • مً اإلاجخمع ، عٍسم كواع  خبراث ئلى حظدىدظاث الىهىُت لخلىق ؤلاوظان إلاإطباحصجُع ئوؼاء أؿسكت اطدؼاٍز

م ئليها للىٌس ؿيها والخعلُم عليها لخددد  .الللاًا التي ًيبغي لـذ اهدباٍ أعلاء الـٍس
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 .مىاء اإلاٌالمأل هادب مىـب هاةب واخد أو ازىحن بعم اإلاإطظاث الىهىُت لخلىق ؤلاوظان في مىولت آطُا واإلادُى ال جدُذ 

ت التي أوؼأَا   أمحن اإلاٌالم في طامىامىخب مثاٌ على اإلامازطاث الجُدة: اللجىت لاطدؼاٍز



 

ص   • ع حعٍص  اإلاىاد التي حعصش الخثلُفالبدثُت والىدواث و  الخعددًت في اخخُاز اإلاىاكُع الخاؿت باإلاؼاَز

ص الخعددًت   • ً للىزغ أو الـعالُاث التي حعلدَحعٍص ، ومجمىعاث اإلاإطظت الىهىُت لخلىق ؤلاوظانا عىد اخخُاز اإلاِظٍس

ً للخلىز   وأماهً اوعلادَا.ألاشخاؾ اإلادعٍى

 لمـىكحن الجددلدعم جلدًم ال

 ما 
ً
على ؛ ؿمً الخلـُاثهاةـت واطعت  مًالىهىُت لخلىق ؤلاوظان اإلاـىكىن الجدد اإلاعُىىن في اإلاإطظت  ًأحيػالبا

، دًيُحن شعماءاإلاجخمع اإلادوي أو أوادًمُحن أو  في هاػوحنكد ًيىهىن كلاة طابلحن أو مظإولحن خيىمُحن أو  اإلاثاٌ،طبُل 

 .اإلاعسؿت واإلاهازاث والعالكاث التي ًمىً أن حعصش عمل اإلاإطظت الىهىُت لخلىق ؤلاوظان بدزحت هبحرةممً جخىؿس لديهم 

 ػحر 
ً
دة للمإطظاث الىهىُت لخلىق ومع ذلً ، كد ًيىن اإلاـىكىن اإلاعُىىن خدًثا د والىالًت الـٍس ملمحن بالدوز الـٍس

 عً مظإولُ
ً
اإلاـىكحن الجدد في وكع  وحىدُلمً بىاء َرٍ اإلاعسؿت ط. اتهم اللاهىهُت اإلادددة هأعلاءؤلاوظان ، ؿلال

ن حظهم حؼُحر وهُف ًمىً أاخدار  لاوظانًمىً للمإطظت الىهىُت لخلىق ومتى ؿهم أًً وهُف ًمىنهم مً حُد 

 .للمىٌمت لاطتراجُجُت جدلُم لاَداؾبـعالُت أهبر في 

 ؟جلدًم الدعم في َرا الظُاقلىباز اإلاظإولحن الخىـُرًً  ًمىًهُف 

س بسهامج جىحُهي ػامل مً ػأهه لمـىكحن الجدد مً خالٌهباز اإلاظإولحن الخىـُرًً الدعم ل ًلدمًمىً أن   جوٍى

اث العمل الخاؿت باإلاإطظت الىهىُت لخلىق ؤلاوظان. ًمىً أن ب خعٍسفال الجىاهب ألاطاطُت لإلهاز اللاهىوي وأولٍى

جي خالٌ ألاػهس باجباع ههج الري ًخم جىـُرٍ و ، الخىحُهيًخلمً َرا البرهامج  ، الللُلت ألاولى مً والًت اإلاـىق جدٍز

 :بؼأنئخاهاث 

مل خالري كد ٌؼ) الخأطِس ي كاهىنها، بما في ذلً إطظت الىهىُت لخلىق ؤلاوظاناللاهىوي اإلاخعلم بدوز ومهام اإلا ؤلاهاز   •

، وعالكتها بمإطظاث الدولت ومعاًحر خلىق ؤلاوظان اإلاىـىؾ عليها في ؤلاعالن هباز اإلاظإولحن الخىـُرًً( التزاماثعلى 

ا ؿيها الدولتالتي جيىن ان لىق ؤلاوظخواإلاعاَداث الدولُت لالعالمي لخلىق ؤلاوظان 
ً
 .هسؿ

، بما في ذلً مبادب باَزع ودوز اإلاإطظاث الىهىُت لخلىق ؤلاوظان ؿُما ًخعلم بمجلع لخلىق ؤلاوظانؤلاهاز الدولي   •

الخاؿت ، وؤلاحساءاث يؼأة بمىحب معاَداث خلىق ؤلاوظان، والهُئاث اإلاىق ؤلاوظان الخابع لألمم اإلاخددةخل

، وهرلً مع الهُئاث الىهىُت وؤلاكلُمُت اإلاعىُت باإلاإطظاث الىهىُت لخلىق ؤلاوظان ، بما ولاطخعساق الدوزي الؼامل

 ؛8للمإطظاث الىهىُت لخلىق لاوظانوالخدالف العالمي  مىخدي آطُا واإلادُى الهادب في ذلً

                                                           
8
د مً اإلاعلىماث خٌى َرا اإلاىكىع في    مىخدي آطُا ) ت والىٌام الدولي لخلىق ؤلاوظانخلىق ؤلاوظان الدولُدلُل اإلاإطظاث الىهىُت لخلىق لاوظان خٌى ًخىؿس اإلاٍص

 (.2012واإلادُى الهادب، 

http://www.asiapacificforum.net/resources/manual-on-international-human-rights-system/


اث و ألا   • اجُجُت أو الخوت الىدى اإلابحن في الخوت لاطتر ، على ت الىهىُت لخلىق ؤلاوظانلمإطظل اللاةمتبرامج الولٍى

ت اللاةمت التي ، والؼياوي والخدلُلاث السةِظُت بادزاث اإلاإطظاث الىهىُت الظابلتمً م اإلاىبثلت، وألاعماٌ الظىٍى

ا مً ال كامذ بها  ؛لمإطظت الىهىُتلمىكع اَخمام  حؼيلللاًا التي كد اإلاإطظت الىهىُت لخلىق ؤلاوظان وػحَر

ـيمظإو   • ت  ، بما في ذلًاإلاإطظاث الىهىُت لُاث مًى واإلاظإولُاث الخاؿت  الداخليحظلظل اإلاظإولُت ؤلاداٍز

 و ؛السةِظُت باإلاىاؿب

 .في مجاٌ لاعالمامج الخدٍزب لً ما ئذا واهىا طِظخـُدون مً بس ، بما في ذاإلاظإولُاث ؤلاعالمُت للمـىكحن  •

 

 

 

 

 

 

 ثحديد ألادوار واملسؤوليات

بسهامج عمل اإلاإطظاث جىـُر واضخحن بؼأن دوز ول منهم في  هباز اإلاظإولحن الخىـُرًًًجب أن ًيىن اإلاـىكىن و 

سالىهىُت لخلىق ؤلاوظان  لىهىُت اظت لمإطا عملًلمً ث لمظئىلُادواز واألارٍ ٌجىكُذ . ئن ولابالغ واعداد الخلاٍز

اثطُاطاث د حىو في، ءةلىـاوالـعالُت اممىً مً ز كد بأهبر نإلهظاق الدلى لاث  اطتراجُجُت داخلُت، وأولٍى وجـٍى

س مدددة لسؿعاءاث حسوئواضخت   إلاعالجتالالشمت ظاث الىهىُت اللدزة اللُادًت اإلاإط ًخىؿس لديهما ًلمً أن ، الخلاٍز

 .ت بـىزة عاحلتلإلادخمماث الداخلُت أو الخازحُت اش ألا 

 ؟جلدًم الدعم في َرا الظُاق لىباز اإلاظإولحن الخىـُرًًهُف ًمىً 

السةِع واإلاـىكحن  مً والًتفي مسخلت مبىسة الالشم أن ًخم جخـُف الىكذ  الخىـُرًًًجب أن ًلمً هباز اإلاظئىلحن 

 :إلاىاكؼت وجىكُذ ألادواز واإلاظإولُاث ؿُما ًخعلم بما ًلي

، بما في ذلً وكع واعخماد الخوت لاطتراجُجُت وخوت ي للمإطظت الىهىُت لخلىق ؤلاوظانجددًد الخىحه لاطتراجُج  •

ت  ؛العمل الظىٍى

س الظىىي والخظاباث اإلاالُت اإلاساحعتتزاماث ؤلابالغ الىهىُت والدولُتالىؿاء بال  •  ؛، بما في ذلً ئعداد الخلٍس

ـحن واإلاىازدئدا  •  بـىزة واضخت؛ ؤلابالغ وحظلظلإلاظإولُاث ا، بما في ذلً جددًد زة ومساكبت اإلاًى

لاثحسجُل   • لاث، بما في ذلً السطمُت الخـٍى ـحنب اإلاخعللت وجلًاإلاالُت  الخـٍى  ؛اإلاًى

 ؛ و، خظب لاكخلاءُاطاث الخىٌُمُت اللاةمت وعملُت جىحُه وكع طُاطاث ئكاؿُتجىـُر الظ  •

 في  زؿُع اإلاظخىي  احخماعامىخدي آطُا واإلادُى الهادب  ًىٌم
ً
خٌى  خىاز إلػسان اإلاـىكحن اإلاعُىحن خدًثا

حن في اإلاإطظٍ ٍِظس و ًىمحن إلادة لاحخماع  ٌظخمس مظإولُاتهم وأَداؿهم الـسدًت والجماعُت.   اثخبراء اطدؼاٍز

ؼوي (مـىكىن طابلىن )الىهىُت لخلىق ؤلاوظان  التي ًجب أن جخىؿس في مثل العىاؿس السةِظُت  مىكىعاث َو

كدزاث بىاء  دعمو  والدولُت،، ومظإولُاتهم الىهىُت الـعالت، ودوز ومظإولُاث اإلاـىكحن ث الىهىُتطظاإلاإ ا

 .ىخدياإلاإطظاث الىهىُت في مىولت آطُا واإلادُى الهادب مً خالٌ اإلا



ت وعملُاث   • س مإػساث أداء كٍى  .خلُُمالسؿد و الجوٍى

 

 

 للمؤسسة الىطنية لحقىق إلانسان الاستراثيجي الحىجهثحديد 

ت أو اإلاالُت  -ال جملً أي مإطظت وهىُت لخلىق ؤلاوظان اإلاىازد   وبالخالي،لللُام بيل ما كد جسػب في اللُام به.  -البؼٍس

اث ألا ؿان ألامس مترون للُادة اإلاإطظت الىهىُت لخلىق ؤلاوظان لخددًد  دلىق ؤلاوظان في البالد التي جخعلم بولٍى

اث مً خالٌ الخوت ، خُث حؼُحر إلخدارمىازدَا  وجددًد أؿلل الظبل التي ًمىً بها جخـُف ًخم جىكُذ َرٍ ألاولٍى

 .للمإطظت الىهىُت لخلىق ؤلاوظان لاطتراجُجُت

 لاطتراجُجي الخىحهاطخعساق وجىلُذ حمُع أعلاء اللجىت في هـع الىكذ، ؿلد ًيىن مً اإلاىاطب  ئذا جم حعُحن

م ال. ئذا جم حعُحن أخد اإلاـىكحن لالهلمام ئلى حعُُنهمبعد ُت لخلىق ؤلاوظان في وكذ مبىس للمإطظت الىهى  لادازي ـٍس

ٌ ، ؿلد ًيىن مً اإلاىاطب مىاكؼت اإلاـىق ي اإلاإطظت الىهىُت لخلىق ؤلاوظانف اللاةم أؿلل الظبل التي ًمىً أن  خى

اث اإلاىٌمت للـترة اإلاخبلُت مً الخوت لاطتراجُجُت ومً زم اإلاظاعدة فجىـُر ٌظاَم بها في  ي حؼىُل الخوت أولٍى

 .لاطتراجُجُت الالخلت

ت في الخىحه لاطتراجُجي للمإطظاث الىهىُت لخلىق  هباز اإلاظإولحن الخىـُرًً ٌعصش ًمىً أن  الؼعىز باالطخمساٍز

ص ؿهم اإلاإطظاث الىهىُت لخلىق ؤلاوظان ؤلاوظان، بحن أصخاب اإلاـلخت واإلاجخمع. ًجب على هباز  ودعمها مً أحل حعٍص

أًلا جلدًم اإلاؼىزة للمـىكحن خٌى كدزة اإلاإطظت الىهىُت لخلىق ؤلاوظان على الىؿاء  الخىـُرًًاإلاظئىلحن 

ًجب  ذلً،الللاًا ػحر اإلاخىكعت عىد ًهىزَا. باإلكاؿت ئلى  ومعالجتبااللتزاماث اإلاىـىؾ عليها في الخوت لاطتراجُجُت 

 لابالغودعم مخولباث  لاطتراجُجُتـُر الخوت لسؿد جى مدىمتوحىد عملُت ًلمً هباز اإلاظإولحن الخىـُرًً  أن

 .الخاؿت باإلاإطظاث الىهىُت

 ؟الظُاقلىباز اإلاظإولحن الخىـُرًً جلدًم الدعم في َرا هُف ًمىً 

 ؛زطمُا مً كبل اإلاـىكحن ًخم اعخمادٍ والري، لاطتراجُجي هاجىحهو  اإلاإطظت الىهىُت كُمزؤٍت و جىـُر اإلاظاَمت في   •

س الخوت هـالت  • للمإطظت الىهىُت لخلىق  لاطتراجُجُتخـٌى اإلاـىكحن على أخدر البُاهاث والخدلُالث إلزساء جوٍى

 ؛ؤلاوظان

ت للمان جىاؿس اإلاىازد الياؿُت لخىـُر الخوت لاطتراجُجُت للمإطظاث الىهىُت  •  ؛جىؿحر الخبرة ؤلاداٍز

 ؛َاوأزس  ت للمإطظاث الىهىُتالخوت لاطتراجُجُ مدي جلُُم مً أحل وكع ئهاز للسؿد   •

س عملُت   • ئلى  الخىؿُاثجلُُم الللاًا الخـاعلُت التي حظترعي اهدباٍ اإلاإطظت الىهىُت لخلىق ؤلاوظان وجلدًم جوٍى

 ؛اإلاـىكحن بؼأن الللاًا التي ًيبغي مخابعتها



إلاؼىالث الخـاعلُت عىد ا معالجتجخـُف وكذ ومىازد واؿُت ختى جخمىً اإلاإطظت الىهىُت لخلىق ؤلاوظان مً  •

 .ًهىزَا

 

 

 

 

 

 لمؤسسات الىطنيةلصداقية املبناء الثقة و 

ص زلاؿت جىٌُمُت حعىع مبادب خلىق ؤلاوظان التي  وهباز اإلاظإولحن الخىـُرًًجلع على عاجم اإلاـىكحن  مظإولُت حعٍص

جيىن أن ، و ؤلاوظان مخاخت للجمهىز ىُت لخلىق على هواق أوطع. ًيبغي أن جيىن اإلاإطظت الىهاإلاإطظت الىهىُت حعصشَا 

ـيها للعمل بأؿلل ما لديهم مً كدزاث ا وجدعم مًى َس  .مظإولت أمام البرإلاان، وجدظم بالؼـاؿُت في جلاٍز

بىاء الثلت في  فيئدازة عملُاث اإلاإطظت الىهىُت لخلىق ؤلاوظان في لاةم على خلىق ؤلاوظان الىهج الاطخخدام ٌظاعد 

مع  ًيىن هباز اإلاظإولحن الخىـُرًً مخجاوبحناإلاإطظاث الىهىُت لخلىق ؤلاوظان بحن أصخاب اإلاـلخت. هما ًجب أن 

، اتها مع أصخاب اإلاـلخت السةِظُحنبعالك جلس ق مـداكُت اإلاإطظت الىهىُت لخلىق ؤلاوظان أو جلى كد الللاًا التي 

 .دازة جلً الخاالثاطتراجُجُاث كاةمت إل  وأن ًيىن لديها

 ؟لىباز اإلاظإولحن الخىـُرًً جلدًم الدعم في َرا الظُاقهُف ًمىً 

س اإلاإطظاثلؼسق اعداد جمع البُاهاث وجدلُلها عىد اللُام بؿازمت  وحىد ئحساءاثكمان   •  باالطدىاد، الىهىُت جلاٍز

 .ئلى مبادب الجزاَت واإلاظاءلت والؼـاؿُت

واإلاجخمع اإلادوي( وبىاءة مع أصخاب اإلاـلخت في اإلاإطظاث الىهىُت )الخيىمت وكواع ألاعماٌ  ػـاؿتبىاء عالكاث   •

تمعالجت مؼازهت اإلاإطظاث الىهىُت في وحصجُعهم على  ٍس  .الللاًا الجَى

ا  -اإلادخملت للمخاهس معسؿت اإلاجاالث   • ًُ ا وخازح ًُ ت واجخاذ خوىاث اطدباكُت للخخـُف مً َرٍ اإلاخاهس وخماً -داخل

 طمعت اإلاإطظت الىهىُت لخلىق ؤلاوظان

ـي اإلاإطظت الىهىُت لخلىق   •  .، مع الترهحز على جلبُت الخىكعاث العالُت للجمهىز لاوظانحصجُع ودعم مًى

 

 عمل إيجابيةات عالق إقامة

مىذ اإلاإطظت الىهىُت أوطع والًت 
ُ
عي،بىكىح في هف دطخىزي أو  ممىىت، جدددجىف مبادب باَزع على أن "ج  حؼَس

لت حؼىُلها لخددد ص وخماًت خلىق ؤلاوظان. مها". ًجب أن حؼمل َرٍ الىالًت ومجاٌ اخخـاؿ هٍس ظإولُت حعٍص

ص ًمىً أن ٌؼمل  ت أو اطخخدام وطاةل  الخثلُفجدابحر مثل  الخعٍص س أو الخعامل مع وطاةل ؤلاعالم ؤلاخباٍز أو وؼس الخلاٍز

 .ً  جخلمًهما الخىاؿل لاحخماعي للمان ؿهم ألاؿساد إلاعاًحر خلىق ؤلاوظان ومظإولُتهم في اخترام خلىق آلاخٍس

 .ياوي أو مساكبت خالت خلىق ؤلاوظانوحىد آلُاث ؿعالت للخدلُم في الؼ أن جىـل اإلاإطظت الىهىُت الخماًت



اللدزة على ئخدار ؿسق  ، خُث جخىؿس لديهمكىي للخؼُحر عامل ًمىً أن جيىن اإلاإطظاث الىهىُت اإلاظخللت والـعالت

ت واإلادظلت هي حجس اللُادة احعخبر . الـئاث ألاهثر عسكت الهتهاواث خلىق لاوظان ال طُما ألاؿساد،داةم في خُاة  للٍى

ت   .ـعالتالىهىُت الإطظاث للمالصاٍو

س الخىـُرًىن  ن هباز اإلاظإولى ًدؼازن اإلاـىكىن و  ترهحز العمل ئًجابُت. ًلمً َرا الخعاون  اثعالك وئكامتمظئىلُت جوٍى

ٌعخبر الىهج الخعاووي ، للمإطظت الىهىُت لخلىق ؤلاوظان لاطتراجُجُتواضح على أؿلل الظبل لخدلُم ألاَداؾ بؼيل 

لت إلاعالجت  .الخددًاث والعلباث أؿلل هٍس

 ؟جلدًم الدعم في َرا الظُاقحن واإلاـىك ًمىً لىباز اإلاظإولحن الخىـُرًًهُف 

 الحخماع السةِع مع هباز اإلاظإولحن الخىـُرًً  على أطاض مىخٌمجددًد مىعد   •

 ، طىاء بؼيل ؿسدي أو حماعيالخىـُرًًهباز اإلاظئىلحن مع  إلاـىكحن الحخماع ا على أطاض مىخٌمجددًد مىعد   •

ـحن مع إلاـىكحن ا جددًد مىعد الحخماع  • م مً اإلاًى  ػحَر

 واضح إلدازة الخىكعاثجِظحر لاجـاٌ بؼيل مىخٌم و   •

 اثالجخاذ اللساز  مددد أو جخـُف وكذأوانها  حساءاث فيؤلا  اجخاذ  •

ـحن لخبادٌ و ، للاًا خلىق ؤلاوظانؿُما ًخعلم ب خبرة اإلاـىكحنمجاالث جددًد وؿهم   • التي ًمىً جلاطمها مع اإلاًى

 اإلاعسؿت 

ت واللاةمت على  ؿُما ًخعلم هباز اإلاظإولحن الخىـُرًً جأهُد دوز ومظإولُاث  • ، اإلاؼسوعاثبمخخلف الللاًا ؤلاداٍز

ىمل دوز اإلاـىكحنم ًدع ًمىً لهرا الدوز أن وهُف  .ٍو


