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ورشة عمل اقليمية متقدمة حول » المقاربة القائمة على حقوق اإلنسان في مكافحة اإلتجار 
بالبشر« عمان – األردن، 5- 6 يونيو/ حزيران 2012

بسمة  األميرة  سمو  برعاية 
األمم  مركز  نظم  طالل،  بنت 
والتوثيق  للتدريب  املتحدة 
األمن  مديرية  مع  بالتعاون 
 –  5 تاريخ  من  األردن  في  العام 
العمل  ورشة  حزيران  يونيو/   6
املقاربة  حول   اإلقليمية 
اإلنسان  حقوق  على  القائمة 
بالبشر.  األجتار  مكافحة  في 
إلى  التدريبية  الورشة  هدفت 
باملبادئ  املشاركني   تعريف 
املوصي  واملبادئ  التوجيهية 
بالبشر  اإلجتار  ملكافحة  بها 
الواقع  في  تطبيقها  وكيفية 
ورشة  وحضر  العملي. 
من  مشاركني   عدد  العمل 
األوسط  الشرق  في  دولة    18
عدد   وميثلون  افريقيا  وشمال 
ملكافحة  الوطنية  املؤسسات 
أفراد  ومن  بالبشر   اإلجتار 
بإنفاذ  واملكلفني   الشرطة 
طاقم  الى  باإلضافة  القانون 
األمم  مفوضية  مكتب  من 
املتحدة حلقوق اإلنسان في كل 

من جنيف والدوحة. 
في كلمتها االفتتاحية أشارت 
سمو األميرة بسمة الى مدى 
ظاهرة  مبكافحة  اهتمامها 
على  بالتأكيد  بالبشر  اإلجتار 
األولى  "القضية  قضيتني 
بالبشر  اإلجتار  بظاهرة  تتعلق 
االجتماعي  النوع  حسب 
والذي يعتبر شكال من أشكال 
النساء  ضد  والعنف  التمييز 
والفتيات، إذ تشير اإلحصاءات 
الساحقة  الغالبية  أن  إلى 
هم  لإلجتار  تعرضوا  الذين  من 
وفي  واألطفال".   النساء  من 
االجتار  ظاهرة  على  تعليقها 
"هذه آفة وجرمية عاملية  قالت 
وال  واحلواجز  احلدود  تتجاوز 
العالم  في  دولة  أية  توجد 
تكون  ان  ميكن  أو  عنها،  مبنأى 
يعتقد  ومن  ضدها،  محصنة 
محصنة  العربية  دولنا  ان 
كبير"  وهم  في  يعيش  ضدها 
اما القضية الثانية " فتتعلق 
الى  يهاجرون  الذين  بالشبات 

غير  بصورة  بلدانهم  خارج 
ظروفهم  لتحسني  شرعية 

املعيشية الصعبة". 

االفتتاحية  كلمتها  وفي 
رشماوي  منى  السيدة  أشارت 
رئيس إدارة سيادة القانون ومنع 
املفوض  مكتب  في  التمييز 
الدولية  اجلهود  إلى  السامي 
اجلرمية،  مكافحة  في  والتطور 
"خالل  انه  الى  اشارت  حيث 
مسألة  بدأت  املاضية  العقود 
تتصدر  باألشخاص  االجتار 
وحتول  الدولي،  اجملتمع  اهتمام 
االهتمام بها من مجرد كونها 
اعتبارها  إلى  جنائي  فعل 
ومن  االنسان"  حلقوق  انتهاكا 
ناحية أخرى أشارت إلى جهود 
من  السامي  املفوض  مكتب 
خالل اصدار املبادئ التوجيهية 
ملكافحة  بها  املوصى  واملبادئ 
والتي  باألشخاص  االجتار 
وتيسير  تعزيز  الى  تهدف 
اإلنسان  حقوق  منظور  إدماج 
والسياسات  القوانني  في 
باألشخاص"   لإلجتار  املناهضة 
التدريبي  البرنامج  اطار  وفي 
بالوسائل  املشاركني  تزويد  مت 
املبادئ  لتطبيق  العملية 
أنشطة  في  التوجيهية 
باألشخاص  اإلجتار  مكافحة 
التركيز على: أولوية  من خالل 
التمييز،  منع  اإلنسان،  حقوق 
مساعدة  الضحايا،  حماية 
الضحايا والتحقيق في قضايا 

اإلجتار بالبشر.

صاحبة السمو األميرة بسمة تتسلم نسخة من مطبوعة المفوضية الخاصة بمكافحة االتجار 
باألشخاص من  السيدة. منى رشماوي
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النشرة اإلخبارية لمركز األمم المتحدة للتدريب والتوثيق

رسالة من مدير مركز األمم المتحدة للتدريب والتوثيق

د. الُعبيد أحمد الُعبيد
     

مدير مركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق
في مجال حقوق اإلنسان جلنوب غرب آسيا واملنطقة العربية

ينادي مفهوم املقاربة  القائمة على حقوق اإلنسان في محاربة االجتار باألشخاص 
الظاهرة  هذه  حملاربة  واملطلوبة  اإلنسانية  املهارات  اإلنسان ضمن  بإدراج حقوق 

التي تشكل أحد أنواع االستغالل املهينة واحملطة للكرامة االنسانية.

وكما أشرنا في أعداد سابقة فإن املفوضية قد أصدرت العام املاضي النسخة 
العربية من "املبادئ املوصى بها واملبادئ التوجيهية  فيما يتعلق بحقوق اإلنسان 
املركز  في  قمنا  وقد  النشرة(.  من  والثاني  األول  العدد  )أنظر  بالبشر"  واالجتار 
باالعتماد على هذه املبادئ التوجيهية في تطوير برامج إقليمية لبناء القدرات 
الوطنية الالزمة لتبني مفهوم املقاربة القائمة على حقوق اإلنسان عند محاربة 

االجتار باألشخاص وقد قمنا بتنظيم ثالثة أنشطة حتى اآلن.

النشاط األول كان عبارة عن لقاء تشاوري حول اخلطة العربية ملكافحة االجتار 
قطر  دولة  في  املاضي  العام  طليعة  في  بتنظيمها  قمنا  والتي  باألشخاص 
آثار هذا  أهم  ومن  باألشخاص   االجتار  القطرية ملكافحة  اللجنة  وبالتعاون مع 
وأيضا  املقاربة  مفهوم  لتعكس  االستراتيجية  بنود  بعض  تعديل   النشاط 

تعطينا حيزاً كافياً حلقوق اإلنسان اخلاصة بالضحايا.

النشاط الثاني متثل في دورة تدريبية متهيدية ملفهوم املقاربة القائمة على حقوق 
اإلنسان عند مكافحة االجتار باألشخاص ومت تنظيم هذه الدورة بالتعاون مع إدارة 
حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية بدولة اإلمارات العربية املتحدة وقد قمنا بإطالق 

التسمية العربية الورقية للمبادئ التوجيهية في هذه الدورة التدريبية.

مواضيع  على  ركز  والذي  لألول  املكّمل  التدريب  هو  فكان  الثالث  النشاط  أما 
. ومت تنظيم  اإلنسان  القائمة على حقوق  املقاربة  وتطبيقات متقدمة ملفهوم 

التدريب بالتعاون مع مديرية األمن العام باململكة األردنية الهاشمية.

نحن اآلن بصدد تقييم هذه األنشطة بغرض تطوير برنامج سنوي طموح مبني 
على املبادئ التوجيهية ويركز بصورة أكبر على حقوق الضحايا.

من أهم مخرجات عملنا هي:

أوالً: أننا متكنا من خلق شراكة بني املركز ومعظم الفاعلني في مجال مكافحة 
االجتار باألشخاص في املنطقة العربية.

برامجنا املستقبلية في  إيجاد خبرات عربية متكننا من تطوير  ثانياً: متكنا من 
مجال مكافحة االجتار باألشخاص.

د. الُعبيد أحمد الُعبيد
مدير مركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق     
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ورشة عمل حول الخطط الوطنية لتعليم حقوق اإلنسان، الدوحة - قطر
 29 – 30 يناير، 2012

نظم مركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق 
املدني  اجملتمع  تنمية  معهد  مع  بالتعاون 
ورشة عمل  السودان   – النيل  بكلية شرق 
لتعليم  الوطنية  اخلطط  حول  اقليمية 
الفترة من 29 الى 30  حقوق اإلنسان  في 
يناير 2012 في العاصمة القطرية الدوحة. 
والوقوف  مناقشة  الى  الورشة  وهدفت 
على جهود وخطط البلدان إلدماج مفاهيم 
التعليمية  برامجها  اإلنسان ضمن  حقوق 
حقوق  لتعليم  العاملي  للبرنامج  وفقاً 
املشاركون  وناقش   .2014  -  2010 اإلنسان 
التالية:  املوضوعات  العمل  ورشة  في 
اإلقليم،  في  اإلنسان  حقوق  تعليم  واقع 
واملمارسات اجليدة  والتجارب  اخلبرات  تبادل 
مستوى  على  اإلنسان  حقوق  تعليم  في 

اإلقليم. 
على  املشاركني  عمل  الورشة  سياق  وفي 
حتليل املعيقات والتحديات والفرص املتاحة  
اإلنسان  حقوق  تعليم  برامج  تطوير  امام 

النقاشات  العربية. من خالل  املنطقة  في 
بالتعرف  للمشاركني  الفرصة  سنحت 
على اخلطة العربية لتعليم حقوق اإلنسان 
والتي ترعاها جامعة الدول العربية. وقدم 

حول  قيمة  معلومات  املشاركني  جميع 
حقوق  لتعليم  الوطنية  واملبادرات  اخلطط 

اإلنسان على املستوى الوطني.

النشرة اإلخبارية لمركز األمم المتحدة للتدريب والتوثيق

تشاور إقليمي لتطوير برنامج تدريبي حول الدبلوماسية وحقوق اإلنسان، 
اإلمارات العربية المتحدة - 19 أبريل، 2012

بوزارة  اإلنسان  حقوق  إدارة  مع  بالتعاون 
اخلارجية في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
املتحدة  األمم  مركز  نظم   ،2012 أبريل   19
يوم  ملدة  تشاوري  لقاء  والتوثيق  للتدريب 
التدريبي  البرنامج  مناقشة  بغرض  واحد 
املقترح من قبل مركز األمم املتحدة واخلاص 
النظام  العرب على  الدبلوماسيني  بتدريب 
اللقاء  حضر  اإلنسان.  حلقوق  الدولي 
في  اإلنسان  حقوق  مكاتب  وممثلي  مدراء 
باإلضافة  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول 
الناطق  رشدي،  عمر  السفير  سعادة  الى 
والذي  املصرية  احلكومة  باسم  الرسمي 
اخلاصة  املداوالت  في  بفاعلية  ساهم 
األمم  مركز  قدم  اللقاء  في  بالبرنامج. 
التدريبي  البرنامج  من  األهداف  املتحدة 
والتي تتمثل في 1( توضيح هيكل وطريقة 
اإلنسان،  حلقوق  املتحدة  األمم  نظام  عمل 
للدبلوماسية  إقليمي  مفهوم  تطوير   )2
املساهمة  تطوير   )3 اإلنسان،  وحقوق 
أجل  من  الدبلوماسية  حركة  في  العربية 

حقوق اإلنسان. 
ناقش املشاركني مضمون البرنامج التدريبي 
ومت اقتراح مجموعة من املالحظات لضمان 
جناح البرنامج وحتقيق الغرض املنشود والتي 
تتعلق بـ مضمون مدة البرنامج الزمنية – 
عدد االيام التدريبية، املواد التدريبية، املوارد 

املستهدفة.  والفئات  املدربني،   – البشرية 
األمم  مركز  يعكف  املالحظات،  لتلك  ووفقا 
تطوير  على  والتوثيق  للتدريب  املتحدة 
الى  مستندا  املقترح  التدريبي  البرنامج 
في  تنفيذه  سيتم  والذي  املالحظات  تلك 

الربع األخير من العام 2012.

جانب من أعمال الورشة

صورة جماعية للمشاركين في اللقاء التشاوري
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ورشة تدريبية حول المرحلة الثانية من االستعراض الدوري الشامل – اإلمارات 
العربية المتحدة، 17- 18 ابريل، 2012

الفترة من 17 - 18 أبريل 2012، نظم  في 
والتوثيق  للتدريب  املتحدة  األمم  مركز 
بوزارة  اإلنسان  حقوق  إدارة  مع  وبالتعاون 
اخلارجية في دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
املرحلة  حول  األولى  التدريبية  الورشة 
الشامل.  الدوري  االستعراض  من  الثانية 
مدراء  التدريبية  الورشة  اعمال  في  شارك 
اخلارجية  وزارات  اإلنسان  في  إدارات حقوق 
باإلضافة  اخلليجي  التعاون  مجلس  لدول 
في  اإلنسان  حقوق  مكتب  مدير  الى 

مجلس التعاون. 
على  للورشة  التدريبي  البرنامج  ركز 
الالزمة  باملعلومات  املشاركني  تزويد 
للتعرف على نظام حقوق اإلنسان في األمم 
التعاهدية،  اآلليات   ( ومكوناته  املتحدة 
االستعراض  وآلية  اخلاصة،  اإلجراءات 
الدوري  االستعراض  آلية  الشامل(،  الدوري 
األولى  املرحلة  بني  واالختالفات  الشامل 

حقوق  مجلس  وقرارات  الثانية  واملرحلة 
الى  باإلضافة  بذلك.  املرتبطة  اإلنسان 
املرحلة  في  االستعراض  آلية  عمل  طرائق 
للمشاركني  العمل  ورشة  أتاحت  الثانية. 

ببلدانهم  اخلاصة  والتجربة  اخلبرة  تبادل 
االستعراض  من  األولى  املرحلة  أعقاب  في 

وكذلك االستعدادات للمرحلة الثانية. 

النشرة اإلخبارية لمركز األمم المتحدة للتدريب والتوثيق

ورشة عمل لبناء القدرات للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان – سلطنة عمان
6 - 7 فبراير، 2012

في إطار جهوده لبناء القدرات للمؤسسات 
الوطنية، نظم مركز األمم املتحدة للتدريب 
والتوثيق في مقرة بالدوحة ورشة تدريبية 
الوطنية  اللجنة  وحدات  مبدراء  خاصة 
وذلك  ُعمان،  سلطنة  في  اإلنسان  حلقوق 
الورشة  بتاريخ 6 - 7 فبراير 2012. هدفت 
التنظيم  قدرات  تعزيز  الى  التدريبة 
حقوق  ألنشطة  التخطيط  ومهارات 
اليوم  الوطنية. كُرس  اللجنة  اإلنسان في 
منهجيات  حول  املشاركني  لتدريب  األول 
اإلعداد حلمالت  عند  والتنظيم  التخطيط 
ومت  اإلنسان  بحقوق  اخلاصة  التوعية 
حتليل  كيفية  التالية:  املوضوعات  تغطية 
وضع حقوق اإلنسان في سلطنة ُعمان مع 
االستعراض  توصيات  االعتبار  بعني  األخذ 
املالحظات  الى  باإلضافة  الشامل  الدوري 
بشأن  التعاهدية  الهيئات  من  اخلتامية 
ُعمان.  سلطنة  قبل  من  املقدمة  التقارير 
منهجية  وتطبيق  من  االستفادة  كيفية 

والضعف عند تطوير  القوة  حتليل مواطن 
للتحقيق  قابلة  أهداف  وصياغة  خطط 
ووضع خطط تتسم بالواقعية وكذلك في 
اخلطط.  لتلك  والتنفيذ  التنسيق  كيفية 
على  املشاركني  عمل  الثاني  اليوم  في 

اخلطة  على  التخطيط  مفاهيم  تطبيق 
اخلاصة باللجنة لسنتي 2011 - 2013. 

جانب من أعمال الورشة

جانب من أعمال التدريب

ُ
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مركز األمم المتحدة يستقبل طالب من المرحلة الثانوية في قطر، 16 و 21 
فبراير، 2012

للتدريب  املتحدة  األمم  مركز  استقبل 
وطالبات  طالب  من  مجموعة  والتوثيق 
البرنامج  ضمن  وذلك  الثانوية  املرحلة 
التطوعي الذي تنظمه املؤسسة القطرية 
الزيارة  نُظمت  بالبشر.  اإلجتار  ملكافحة 
وشارك   2012 فبراير   16 بتاريخ  األولى 
الزيارة  نُظمت  بينما  طالبة   21 عدد  فيها 
الثانية بتاريخ 21 فبراير وشارك فيها عدد 
تعريف  مت  الزيارات  تلك  وخالل  طالباً.   15
على  والطالبات  الطالب  من  املشاركني 
اإلنسان  وحقوق  لقيم  مبسطة  مفاهيم 
حلقوق  العاملي  اإلعالن  تضمنها  ملا  وفقا 
اإلنسان. ومت التركيز على تشجيع الطالبات 
قواعد  مدونة  وتبني  تنمية  على  والطالب 
للسلوك على صعيد املدرسة تعكس قيم 

النشرة اإلخبارية لمركز األمم المتحدة للتدريب والتوثيق

تدريب حول المقاربة القائمة على حقوق اإلنسان في التغطية الصحفية، طرابلس،  
ليبيا 3 – 7 مايو 2012

بالتعاون بني كل مركز األمم املتحدة للتدريب 
وحقوق  العامة  احلريات  وقسم  والتوثيق 
الدوحة  ومركز  اجلزيرة  بقناة  اإلنسان 
الثانية  املركز فعاليته  اإلعالم، نظم  حلرية 
الصحافة  حلرية  العاملي  اليوم  مبناسبة 
والتي تصادف الثالث من مايو من كل عام 
 2012 مايو   7 الى   3 من  الفترة  في  وذلك 
في العاصمة الليبية طرابلس. ومن اجلدير 
بالذكر ان تلك الفعالية تعتبر الثانية التي 
االحتفالية  نُظمت  حيث  املركز  ينظمها 
بيروت  في مايو 2011 بالتعاون  األولى في 
للمفوض  اإلقليمي  املكتب  مع  والتنسيق 

السامي في بيروت. 

تضمن  جزأين.  من  الفعالية  تكونت   
مايو   3 يوم  ندوة  تنظيم  االول  اجلزء 
على  القائمة  "املقاربة  عنوان  حتت   2012
اإلعالمية"  التغطية  في  اإلنسان  حقوق 
وسلطت الضوء على أهمية إدماج وضمان 
خالل  من  اإلنسان  حقوق  قضايا  تغطية 
تغطية  اهمية  الى  باإلضافة  الصحافة، 
ما  مرحلة  في  االنتقالية  العدالة  مفهوم 
بعد الصراع والتي تعيشها بعض البلدان 
الفعالية  من  الثاني  اجلزء  وفي  العربية. 

في  تدريبية  عمل  ورشة  املركز  نظم 
واستهدفت  مايو   7 الى   3 بني  ما  الفترة 
عدد 42 صحفياً من ضمنهم 15 صحفياً 
باإلضافة  اجلزيرة  قناة  من  دولياً  ومراسالً 
الليبية  اإلعالم  وسائل  من  الى مشاركني 
مت  التدريبية  الورشة  سياق  وفي  احمللية.  
العالقة  وذات  التالية  املواضيع  تغطية 
قضايا  تغطية  في  الصحفيني  بعمل 
على:  التركيز  مت  حيث  اإلنسان،  حقوق 
للمقاربة  وتطبيقية  عملية  مفاهيم 

القائمة على حقوق اإلنسان، دور الصحافة 
االنتقالية  العدالة  مفهوم  تعزيز  في 
بعض  تعيشها  التي  التحول  مرحلة  في 
تعزيز  في  الصحافة  دور   ، املنطقة  بلدان 
القانوني  السياق  ونزيهة،  حرة  انتخابات 
الى مفاهيم  باإلضافة  الصحفيني  حلماية 
امليداني  بالعمل  املرتبطة  والسالمة  األمن 

للصحفيني. 

التمييز  عدم  اآلخر،  قبول  املتبادل،  االحترام 
والتعاون.

جانب من أعمال التدريب

صورة لزيارة الطالب لمركز األمم المتحدة للتدريب والتوثيق
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دورة تنشيطية ألعضاء اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في قطر                     
20- 21 مايو 2012

الوطنية  اللجنة  ألعضاء  تنشيطية  دورة 
حلقوق اإلنسان في قطر  20- 21 مايو 2012. 
حلقوق  الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون 
اإلنسان، نظم مركز األمم املتحدة للتدريب 
اللجنة  ألعضاء  تنشيطية  دورة  والتوثيق 
 20 بتاريخ  وذلك  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
الوطنية  اللجنة  مقر  في   2012 مايو   21-

بالدوحة. 

متثل الغرض الرئيسي من البرنامج التدريبي 
اللجنة  في  القيادي  اإلطار  معرفة  تعزيز 
الدولية  باملعايير  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
ومهام  عملها  واليات  اإلنسان  حلقوق 
وفقا  اإلنسان  حلقوق  الوطني  املؤسسات 
ملبادئ باريس، اضافة الى التعريف بالنظام 
في  احلماية  ونظام  اإلنسان  حلقوق  الدولي 
البرنامج  أعمال  في  شارك  املتحدة.  األمم 
اعضاء  ميثلون  مشاركاً   14 عدد  التدريبي 

النشرة اإلخبارية لمركز األمم المتحدة للتدريب والتوثيق

ورشة عمل تدريبية حول ادماج النوع االجتماعي لرؤساء المكاتب الميدانية – مكتب 
المفوض السامي  29 – 31 مايو 2012، قطر

للتدريب  املتحدة  األمم  مركز  استضاف 
االقليمية  التدريبية  الورشة  والتوثيق 
واخلاصة بإدماج النوع االجتماعي في عمل 
السامي  املفوض  ملكتب  امليدانية  املكاتب 
حلقوق اإلنسان  بتاريخ 29 – 31 مايو 2012 

– الدوحة – قطر. 

املشاركني  لتزويد  التدريبي  البرنامج  هدف 
النوع  مفهوم  ادماج  ووسائل  باليات 
املكاتب  وأنشطة  برامج  في  االجتماعي 
وكذلك  السامية،  للمفوضية  امليدانية 
املفوضية  خطة  تطبيق  كيفية  تبيان 
املساواة  بسياسة  اخلاصة  السامية 
اخلطة  وكذلك   2011 لعام  اجلندرية 
برامج  في   2013-  2012 االستراتيجية 
االوسط  الشرق  في  اإلقليمية  املكاتب 
مراجعة  على  العمل  افريقيا،  وشمال 
املفاهيم األساسية املتعلقة باملرأة وحقوق 

اإلنسان والنوع االجتماعي. 

مدراء  التدريبية  الورشة  اعمال  في  شارك 
الشرق  في  السامية  املفوضية  مكاتب 
الى  باإلضافة  افريقيا  وشمال  األوسط 
النوع  عن  في كل مكتب  االتصال  حلقات 

تونس،  موريتانيا،  من،  كل  من  االجتماعي 
العراق، لبنان، فلسطني، قطر وجنيف. 

من  وعدد  اإلنسان  الوطنية حلقوق  اللجنة 
الطاقم الفني في اللجنة الوطنية. 

اتسم  الذي  التدريبي  البرنامج  اطار  وفي 
من  مجموعة  تقدمي  مت  اجلاد،  بالتفاعل 
مفاهيم  بتوضيح  املتعلقة  املوضوعات 
حقوق اإلنسان وكيفية تطبيقها على ارض 
تشكل  التي  باريس  مببادئ  تعريف  الواقع، 

املؤسسات  لتشكيل  التحتية  البنى 
التعريف  وكذلك  اإلنسان  الوطنية حلقوق 
اإلنسان  حلقوق  املتحدة  األمم  مبنظومة 
التعاهدية  األليات  التعامل  وكيفية 

ومجلس حقوق اإلنسان. 

صورة جماعية للمشاركين في التدريب

جانب من أعمال الدورة


