
اإلنسان  حقوق  مجال  يف  والتوثيق  للتدريب  املتحدة  األمم  مركز  نظّم 

لجنوب غرب آسيا واملنطقة العربية ورشة عمل تدريبية إقليمية حول 

الدبلوماسية و حقوق اإلنسان واآلليات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان، 

ملدة  تنظيمة  تم  باملركز  برنامج سنوي خاص  من  يعد جزء  اللقاء  هذا 

خمس سنوات متتالية حتى اآلن، هذا العام تم تنظيم الربنامج بالتعاون 

يف   2016 مايو   26 إىل   23 من  التونسية  الخارجية  الشؤون  وزارة  مع 

العاصمة التونسية تونس.
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كان الغرض من عقد هذه الورشة التدريبية اإلقليمية هو »تعزيز معرفة الدبلوماسيني العرب 

يف مجال حقوق اإلنسان وفهمهم لعمل اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان وكيفية التفاعل معها«.

حقوق  إدماج  تعزيز  هو  العرب  الدبلوماسيني  لربنامج  الرئييس  الهدف  كان  أخرى،  ناحية  من 

اإلنسان يف الدبلوماسية وجعل العمل الدبلومايس أكرث فعالية فيام يتعلق بحقوق اإلنسان، يف 

حني واصل الربنامج التدريبي الخامس املناقشات بغية تبني نهج إقليمي دبلومايس يفيض إىل 

وضع قامئة من املسائل ذات الصلة بحقوق اإلنسان ميكن استخدامها عند التفاوض بشكل ثنايئ 

أو متعدد األطراف.

ومتثلت األهداف الخاصة من الربنامج التدريبي فيام ييل:

توضيح مكونات النظام واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان.	 

مناقشة وتقديم أساليب العمل الحالية يف إطار النظام الدويل لحامية حقوق اإلنسان.	 

التعريف باآلليات الدولية واإلقليمية ودورها يف حامية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تسليط 	 

الضوء عىل بعض التجارب واملامرسات الناجحة.

مناقشة التزامات الدول ومسؤوليتها الحرتام وحامية وإعامل حقوق اإلنسان.	 

تسليط الضوء عىل أهمية إدماج حقوق اإلنسان يف العمل الدبلومايس واالعتامد عىل أمثلة 	 

عىل كيف ميكن للدبلوماسيني للمساهمة يف حامية حقوق اإلنسان.

البرنامج التدريبي السنوي الخامس للدبلوماسيـين العرب
تتمة
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اإلقليمي  املتحدة  األمم  منتدى  ُعقد 

وحقوق  التجارية  باألعامل  الخاص  آلسيا 

اإلنسان )منتدى آسيا( يف الفرتة من 20-19 

من  نُظم  قطر.  الدوحة،  يف   2016 أبريل  

حقوق  مبسألة  املعني  العامل  الفريق  قبل 

اإلنسان والرشكات عرب الوطنية وغريها من 

املتحدة  األمم  )فريق  األعامل  مؤسسات 

وحقوق  التجارية  باألعامل  املعني  العامل 

اإلنسا( بالتعاون مع مكتب املفوض السامي 

لحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة )مفوضية 

حقوق اإلنسان(.

جذب منتدى آسيا حوايل 400 مشارك من 

60 بلدا مع برنامج شمل 30 جلسة مختلفة. 

التجارية  باألعمال  الخاص  آلسيا  اإلقليمي  المتحدة  األمم  منتدى 
وحقوق اإلنسان

األحداث القادمة،
ورشة عمل حول دور المؤسسلت الوطنية لحقوق اإلنسان في مكافحة االتجار باألشخاص	 

برنامج تدريبي خاص بالدبلوماسيـين لجنوب غرب آسيا	 

برنامج تدريبي خاص بالدبلوماسيين الكويتيين )بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية(	 

وقد تضمن الربنامج اآليت:

جلستني عامتني رفيعتي املستوى )افتتاح 	 

وإختتام(.

أربع جلسات تدريبية.	 

الفريق 	  قبل  من  موازية  جلسة   20

العامل ومفوضية حقوق اإلنسان بقيادة 

الواليات املتحدة األمريكية.

قبل 	  نظمت من  أربعة جلسات جانبية 

أصحاب املصلحة الخارجيني.

ركز برنامج منتدى آسيا عىل الركائز الثالث 

التوجيهية بشأن األعامل  للمبادئ  املشكلة 

التجارية وحقوق اإلنسان، وهي:
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اإلنسان . 1 حقوق  حامية  يف  الدولة  واجب 

من آثار األعامل التجارية ذات الصلة.

حقوق . 2 احرتام  عن  الرشكات  مسؤولية 

اإلنسان.

انتهاكات . 3 لضحايا  فعال  عالج  إىل  الحاجة 

حقوق اإلنسان املتصلة باألعامل التجارية.

بحث  ليومني،  استمر  الذي  املؤمتر  خالل 

املشاركون القضايا التجارية البارزة واملتعلقة 

بحقوق اإلنسان  يف جميع أنحاء آسيا، وحددوا 

بد  ال  حيث  الوطني  املستوى  عىل  املناطق 

والرشكات  الدول  من  املتسارع  العمل  من 

ملنع ومعالجة الرضر املتصل بحقوق اإلنسان 

الخاص باألعامل التجارية.

ومن القضايا البارزة التي تم التطرق إليها:

حقوق العامل املهاجرين.	 

آثار استمالك األرايض عىل نطاق واسع.	 

سالسل التوريد يف قطاع املالبس.	 

عمل األطفال الجربي واالتجار بالبرش.	 

اآلليات 	  خالل  من  عالج  إىل  الوصول 

القضائية وغري القضائية.

األحداث الرياضية الضخمة.	 

املدافعون عن حقوق اإلنسان.	 

حقوق املرأة يف سياق األعامل.	 

حقوق الشعوب األصلية. 	 

الوطني  التطبيق  أيضا  املشاركون  ناقش  كام 

واإلقليمي لقضايا األعامل التجارية العاملية و 

حقوق اإلنسان، مثل خطط العمل الوطنية، 

أصحاب  وإرشاك  الواجبة،  العناية  التقارير، 

كفاعل  الدولة  ودور  املتعددة،  املصالح 

اقتصادي.

التي  آسيا-  قارة  عرب  املسائل  لتنوع  ونظرا 

متتد من اململكة العربية السعودية يف غرب 

آسيا،  رشق  جنوب  يف  إندونيسيا  إىل  آسيا، 

واليابان يف رشق آسيا-كانت بعض الجلسات 

تضم جلسات إقليمية فرعية، و / أو الرتكيز 

القطاعي القائم عىل الحقوق من أجل دراسة 

املشاكل وتحديد الحلول بطريقة ملموسة.
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التعليم  في  الحق  بحماية  المتعلقة  الصغيرة  للمشروعات  مالية  منح 
واجتماع تقييمي للمراجعة 

يف مارس 2015، قدم كل من مركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق ومركز حامية التعليم يف انعدام األمن 

والرصاع )PEIC( منح مالية تقدر بـــ 49000 دوالر أمرييك لثالثة منظامت من منطقة الرشق األوسط 

هي: مركز إبداع املعلم )TCC(، واملنظمة الدولية للدفاع عن األطفال )DCI-P(، وجامعة دهوك.

مركز إبداع املعلم )TCC(، واملنظمة الدولية للدفاع عن األطفال )DCI-P( أنجزوا املشاريع الخاصة بهم 

وقاموا بتنفيذ جميع األنشطة املتعلقة بها، وركز مرشوع مركز إبداع املعلم عىل املساهمة بقوة يف تعزيز 

دور القانون والقانون اإلنساين الدويل لحامية الحق يف التعليم يف فلسطني. وكان الهدف الرئييس منه هو 

قادرة عىل  القانون  الدويل -كهيئات  اإلنساين  والقانون  القانون  والتقدير ومامرسة  والفهم  الوعي  تعزيز 

حامية الحق يف التعليم-. استهدف املرشوع وأنشطته حوايل 30 منطقة وحي يف الضفة الغربية وقطاع 

غزة. وبعض من منظامت املجتمع املدين )أعضاء “االئتالف الفلسطيني” للتعليم(، ومسؤويل وزارة الرتبية 

والتعليم والشباب )وبعض طالب الصف الحادي عرش يف فلسطني(.

أما مرشوع املنظمة الدولية للدفاع عن األطفال )DCI-P( فقد بادر لخلق بيئات املدارس الصديقة للطفل، 

وكان الهدف الرئييس من أجل املساهمة يف خلق بيئة مدرسية صديقة للطفل يف اليمن وتونس وفلسطني 

والعراق ومرص من خالل 1( تعزيز معرفة األطفال يف القانون الدويل ذي الصلة بالحق يف التعليم أثناء 

انعدام األمن والرصاعات املسلحة، 2( تعزيز مهارات األطفال واملواقف كفاعلني يف األنشطة االجتامعية 

ومتكينهم من املشاركة الفعالة يف مجتمعاتهم، و3( تحمل مسؤولة حامية والدفاع عن حقوق الطفل يف 

التعليم بشكل رئييس أثناء النزاعات املسلحة باتخاذ جميع التدابري الالزمة للقيام بذلك.

أما بالنسبة للجامعة دهوك، املفوضية ال تزال تنتظر توقيعها عىل اتفاق من أجل البدء يف تنفيذ املرشوع 

يف العراق.

ملزيد من املعلومات حول املشاريع الصغرية، يرجى زيارة موقعنا عىل االنرتنت: 

www.protecteducationmena.org

www.protecteducationmena.org
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اجتماع المراجعة
نظم مركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق بالرشاكة مع )PEIC(، “اجتامع مراجعة” خاص مبرشوع 

حامية الحق يف التعليم أثناء حالة انعدام األمن والرصاع املسلح يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

إفريقيا. االجتامع عقد يف الدوحة، قطر بتاريخ 30 مايو 2016 وحرضه حوايل 18 مشاركاً مركز األمم 

التي تلقت املنح، ومجموعة من  املتحدة للتدريب والتوثيق، )PEIC(، ومدراء مشاريع املنظامت 

الخرباء املستقلني يف التعليم وممثلني ملنظامت بارزة مثل املعهد العريب لحقوق اإلنسان ومعهد راؤول 

فالنربغ لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين.

وكان الغرض الرئييس من هذا االجتامع هو جلب أصحاب املصلحة القانونية اإلقليمية املختلفة معا 

مبا يف ذلك املانحني والداعمني للمرشوعات الصغرية إلجراء تقييم كامل لتأثري أنشطة املرشوع والنظر 

يف ثالث قضايا رئيسية هي: 1( إعادة النظر يف جدوى املوارد وتنفيذ توصيات املنتدى اإلقليمي،

2( مناقشة الدروس املستفادة وأفضل املامرسات الناشئة عن مشاريع املنحة، و 3( مناقشة الخطوات 

املقبلة.

قدم مراجع املرشوع استنتاجاته األولية عىل هذا املرشوع، فيام قدم مدراء مشاريع املنظامت التي 

كانوا  االجتامع  املشاركون يف  واألثر.  والتحديات  األنشطة  حصلت عىل منح عرضا ملشاريعها شمل: 

متحمسني جداً فيام يتعلق باإلنجازات التي حققها املرشوع عىل الرغم من العقبات التي تم التغلب 

عليها. يف الوقت نفسه، كان هناك دعوة باإلجامع لهذا املرشوع لالستمرار نظراً للحاجة داخل املنطقة 

حققتها  التي  باإلنجازات  أعجابهم  عن  أعربوا  قد  املشاركني  جميع  وأن  التعليم.  يف  الحق  لحامية 

املشاريع الصغرية، واجمعوا معا من أجل التوصل إىل خطط عمل ملموسة ميكن أن يضمن استمرار 

مرشوع حامية الحق يف التعليم أثناء انعدام األمن والنزاعات املسلحة يف منطقة الرشق األوسط.

املرشوع  تقييم  منه هو  الغرض  رسمي  مراجعة  تقرير  تكون  لالجتامع سوف  الرئيسية  النتيجة  إن 

وأنشطته: تأثري، ونقاط القوة والتحديات والدروس املستفادة والتوصيات. تم تكليف مراجع مرشوع 

محرتف لتحقيق هذا الغرض وسيتم نرش النسخة النهائية من التقرير وإتاحتها بحلول نهاية يونيو 

حزيران.
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آسيا  غري  لجنوب  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  والتوثيق  للتدريب  املتحدة  األمم  مركز  نظم 

واملنطقة العربية بالتعاون مع رشكاء آخرين  )مكتب اليونسكو الخاص بدول الخليج واليمن، 

مركز الرشوق للدميقراطية وحقوق اإلنسان، قناة الجزيرة و دار الصحافة( برنامج تدريبي 

مهام خاص بالصحفيني، هدف الربنامج لتعزيز دور وسائل اإلعالم يف دعم حقوق اإلنسان 

الصحفيني  من  العديد  مع  اتصاالتهم  الرشكاء   عزز  الربنامج،  هذا  خالل  الصحفيني.  وأمن 

 - وقع يف طنجة  الحدث  نظم  إفريقيا،  األوسط وشامل  الرشق  منطقة  اإلعالم يف  ووسائل 

املغرب وتألف من:

ورشة عمل تدريبية اقليمية ملدة أربعة أيام - من 30 مايو إىل 2 يونيو 2016.	 

ندوة يف 3 يونيو 2016.	 

مختلف  ميثلون  محليا  صحفيا   20 صحفيا:   30 مجمله  ما  التدريبية  العمل  ورشة  وحرض 

تم  التدريب،  أثناء  العربية.  املنطقة  من  صحفيني   10 و  املغربية،  اإلعالم  وسائل  وكاالت 

تعريف املشاركني عىل خمسة محاور رئيسية تتصل بعملهم وهي:

حقوق اإلنسان للصحافيين
30 مايو - 3 يونيو 2016، طنجة - المغرب
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بشكل خاص عىل 	  الرتكيز  مع  الصحفيني  لحامية  املتاحة  املتحدة  لألمم  الدولية  اآلليات 

الخطة العاملية لألمم املتحدة للعمل من أجل سالمة وحامية الصحفيني.

الحق يف الحصول عىل املعلومات وحرية الرأي من القانون الدويل لحقوق اإلنسان، ويف 	 

سياق اآلليات اإلقليمية لحقوق اإلنسان.

نهج قائم عىل حقوق اإلنسان يف التغطية اإلعالمية.	 

العالقة بني الحق يف الوصول إىل املعلومات، وتطبيق مفاهيم العدالة االنتقالية يف سياق 	 

ما بعد الرصاع.

السالمة واألمن يف امليدان، وهذا املوضوع األخري تركز عىل اإلجراءات األمنية التي ينبغي 	 

اتخاذها يف هذا املجال لضامن سالمة الصحفيني.

وأعقب ورشة العمل ندوة عقدت يوم 3 يونيو 2016، حول املسؤوليات القانونية و األخالقية 

التي يجب احرتامها، فضال عن تعزيز الوعي حول مكافحة اإلفالت من العقاب كانت أهم 

وسالمة  أمن  عىل  الضوء  تسليط  تم  ذلك،  إىل  وباإلضافة  للنقاش.  الرئيسية  املوضوعات 

الصحفيني باعتبارها واحدة من القضايا تحدي حرية اإلعالم وحرية التعبري.

حقوق اإلنسان للصحافيين
تتمة
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آخر منشورات المفوضية
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Contracts_HR_PUB_15_1_AR.pdf
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ments/Publications/HR-PUB-14-2_ar.pdf

Download: http://ohchr.org/Documents/
Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_Practi-
calGuide.pdf

Download: http://ohchr.org/Documents/
Publications/Land_HR-CaseLaw.pdf
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