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العرب  للدبلوماسيين  األول  اإلقليمي  التدريبي  البرنامج 
حول حقوق اإلنسان

صورة جامعية للمشاركني يف الربنامج التدريبي

برنامجه  للتدريب  املتحدة  األمم  مركز  نظم 

العرب  للدبلوماسيني  األول  اإلقليمي  السنوي 

الفرتة  األردنية عامن يف  العاصمة  والذي استضافته 

من 23 إىل 27 ديسمرب 2012، وذلك بالتعاون مع 

األردنية  اململكة  يف  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املركز 

الهاشمية. ركز مضمون الربنامج التدريبي عىل كيفية 

اإلنسان  لحقوق  املتحدة  األمم  آليات  استخدام 

اإلنسان عىل  بحقوق  الخاص  الحامية  نظام  وكذلك 

مستوى األمم املتحدة. وقد صمم الربنامج لتغطية 

ثالث محاور رئيسية: األول، مفهوم حقوق اإلنسان 

وتطوره التاريخي عىل الصعيد الدويل، الثاين، نظام 

حامية حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة مع إعطاء 

لحامية  واإلقليمية  الدولية  لآلليات  خاصة  أولوية 

حقوق اإلنسان، أما املحور الثالث فقد سلط الضوء 

اإلنسان،  حقوق  الدبلوماسيةو  بني  العالقة  عىل 

وحامية  تعزيز  الدبلومايس  للعمل  ميكن  وكيف 

حقوق اإلنسان من خالل مسارات تفاوضية مختلفة. 

املتخصصني  الخرباء  من  عدد  الربنامج  استضاف 

واملتحدثني الضيوف والذين اثروا الربنامج التدريبي 

مبجموعة من املداخالت القيمة والعملية واملرتبطة 

بجوانب ذات عالقة مبارشة بقضايا حقوق اإلنسان، 

السامي  املفوض  مكتب  ممثيل  خربات  إىل  إضافة 

لحقوق اإلنسان ( الدكتور إبراهيم سالمة، والدكتور 

الدكتور  الربنامج  استضاف  العبيد).  أحمد  العبيد 

والذي  الدامئة  العربية  اللجنة  رئيس  املري  عيل 

امليثاق  وتطوير  لتحسني  الحاجة  عىل  الضوء  سلط 

العريب لحقوق اإلنسان والدكتور عبد السالم املجايل 

األسبق  الخارجية  ووزير  األردين  الوزراء  رئيس 

ومتطلبات  الدبلوماسية  الخيارات  ناقش  والذي 

الربنامج  أعامل  يف  شارك  كام  الهادفة.  الدبلوماسية 

الدكتور عامر الزمايل الخبري الدويل يف مجال القانون 

الدولية  للجنة  اإلقليمي  واملمثل  اإلنساين  الدويل 

ناقش  والذي  عامن،  يف  الدويل  األحمر  للصليب 

القانون  إطار  يف  اإلنسان  لحقوق  املتوفرة  الحامية 

األربع  جنيف  اتفاقيات  سياق  يف  اإلنساين  الدويل 

أعامل  يف  شارك  امللحقة.  اإلضافية  والربوتوكوالت 

الدبلوماسيني  من   21 عدد  التدريبي  الربنامج 

املهنية  مناصبهم  ترتاوح  والذين  الناشئني  العرب 

والوظيفية من منصب سكرتري أول إىل سكرتري ثالث 

ويتفاعلون بشكل مبارش مع ملفات حقوق اإلنسان 

خالل  ومن  املتحدة.  األمم  آليات  مع  والتعاون 

تقييم املشاركني للربنامج التدريبي ومدى االستفادة 

التي تحصلوا عليها، أشاروا يف تقييمهم إىل ايجابية 

الربنامج التدريبي يف االستجابة الحتياجاتهم املهنية 

املشاركون  وقدم  اإلنسان.  بحقوق  العالقة  ذات 

الربنامج  لتحسني  التوصيات  من  مجموعة  أيضا 

واملوضوعات التدريبية التي هم بحاجة اليها. وأكد 

مركز األمم املتحدة للتدريب عىل تبنيه للتوصيات 

تصميم  أثناء  الحسبان  يف  أخذها  سيتم  والتي 

الربنامج .السنوي الثاين يف العام 2013.
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إىل  استنادا  تونس  يف  بالبرش  اإلتجار  وأشكال  ألمناط  املختلفة  لألشكال 

التجارب واألحداث التي واجهها وتعامل معها املكلفون بإنفاذ القانون يف 

وزارة الداخلية التونسية. إضافة إىل كيفية تطوير الخطة الوطنية التونسية 

استنادا إىل املبادئ املتعلقة بالوقاية، الحامية، املقاضاة والتعاون الدويل.

 ويف سياق تطوير الخطة الوطنية أبدى املشاركون مجموعة من التوصيات 

املتعلقة بعدد من الخطوات لتطوير الخطة الوطنية منها:

 أوال: تحديد ضحايا اإلتجار بالبرش،

 ثانيا: معاقبة ومالحظة القامئني عىل اإلتجار باألشخاص. ومن ناحية أخرى 

رضورة تحديد حاالت عملية ال مناط اإلتجار وأخريا تنظيم برنامج تدريبي 

متخصص يف آليات الوقاية والحامية واسرتاتيجيات التحقيق يف اإلتجار.

وزارات  ميثلون  متدربا   40 عدد  التدريبية  الورشة  أعامل  يف  شارك   

وزارة  الخارجية،  الشؤون  وزارة  الداخلية،  وزارة   : حكومية  ومؤسسات 

التجارة. ومن املنظامت الدولية ومنظامت املجتمع املدين شارك ممثلون 

عن منظمة الهجرة الدولية واملؤسسة الوطنية ملراقبة اإلتجار بالبرش.

التعريف  يف  الهامة  املعلوماتية  القنوات  احد  التدريبية  الورشة  اعتربت   

بقضايا اإلتجار بالبرش والتي سلطت الضوء عىل الحاجة والرضورة لإلرساع 

يف إقرار القانون الوطني ملكافحة اإلتجار باألشخاص.

ورشة عمل تدريبية متقدمة في مكافحة االتجار باألشخاص “ المقاربة القائمة 
على حقوق اإلنسان في مكافحة االتجار باألشخاص” - تونس

جانب من أعامل الورشة

ومكتب  تونس،   – الداخلية  بوزارة  اإلنسان  حقوق  إدارة  مع  بالتعاون 

املتحدة  األمم  مركز  نظم  تونس،  يف  اإلنسان  لحقوق  السامي  املفوض 

للتدريب برنامجا تدريبا حول مكافحة ظاهرة االتجار باألشخاص يف تونس 

ويف الفرتة من 26 إىل 27 نوفمرب 2012.

 خصص اليوم األول من الفعالية التدريبية لتنظيم ندوة عامة حول أمناط 

من  عدد  األول  اليوم  يف  تونس، وشارك  باألشخاص يف  االتجار  و ظاهرة 

املسؤولني الحكوميني والنشطاء يف املنظامت غري الحكومية والذين ابدوا 

وجهات نظرهم فيام يتعلق بظاهرة اإلتجار باألشخاص يف تونس. 

وقد خصصت فعاليات اليومني الثاين والثالث من الربنامج لتنظيم ورشة 

القدرات املتعلقة مبكافحة االتجار وكيفية  بناء  عمل تدريبية ركزت عىل 

التعامل معه من منظور حقوق اإلنسان وذلك من خالل تقديم املقاربة 

بناء  وكذلك  باألشخاص،  اإلتجار  مكافحة  يف  اإلنسان  حقوق  عىل  القامئة 

القدرات يف كيفية تطوير الخطة الوطنية ملكافحة اإلتجار باألشخاص.

 يف إطار الربنامج التدريبي عمد مركز األمم املتحدة إىل مشاركة ودعوة 

ممثلني عن اللجان الوطنية ملكافحة اإلتجار بالبرش يف كل من دولة األمارات 

العربية املتحدة واململكة األردنية الهاشمية بغرض تبادل التجربة واملعرفة 

يف كيفية بناء اللجان الوطنية والترشيعات الناظمة لعملها، وإعداد خطط 

مع  واالنسجام  بالتناغم  الوطني  املستوى  عىل  تنفيذها  وكيفية  العمل 

الخطة العاملية ملكافحة اإلتجار بالبرش.

 وعالوة عىل ذلك ويف سياق الربنامج التدريبي، تم مناقشة حاالت عملية 
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لقاء تشاوري حول األقليات

جانب من اللقاء التشاوري

أقليات  إىل  املنتمني  األشخاص  حقوق  إلعالن  العرشين  بالذكرى  احتفاال 

قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية، استضاف  مركز األمم املتحدة للتدريب 

لقاء تشاوريا يومي 19 - 20 نوفمرب 2012 حول حقوق األقليات.

جنيف  يف  املفوضية  مكتب  مع  بالتعاون  الحدث  هذا  تنظيم  تم  وقد   

تحت عنوان “ ضامن التعددية يف عملية اإلصالحات الدستورية يف الرشق 

األوسط وشامل إفريقيا”، وقد كان الهدف من اللقاء التشاوري، تحديد 

التعاون بني  الجيدة لتعزيز وحامية حقوق األقليات، وتعزيز  املامرسات 

آليات حقوق اإلنسان عىل الصعيدين الدويل واإلقليمي والوطني بهدف 

الترشيعات  يف  ومساهمتها  األقليات  حقوق  حامية  بني  التكامل  تشجيع 

والدساتري والسياسات.

وقد ركزت املشاورات عىل اإلصالحات الدستورية يف منطقة الرشق األوسط، 

وإىل أي مدى ميكن لهذه الفئات املشاركة يف اإلصالحات السياسية. 

الرشق  منطقة  دول  مختلف  من  خبريا  وعرشون  اثنا  اللقاء  حرض  وقد 

األوسط وشامل إفريقيا.

تدريب حقوق اإلنسان للشرطة القطرية

األمم  مركز  نظم  الداخلية،  وزارة  يف  اإلنسان  حقوق  إدارة  مع  بالتعاون 

قطر يف  الرشطة يف  أيام ألفراد   5 ملدة  تدريبية  للتدريب ورشة  املتحدة 

الفرتة من 9 إىل 13 ديسمرب 2012.

 شارك يف حضور الورشة التدريبية عدد 26 مشاركا من الرتب املتوسطة يف 

الرشطة القطرية ميثلون أقسام حقوق اإلنسان، مكافحة املخدرات، رشطة 

الجوازات والجنسية، األدلة الجنائية، وقسم إدارة املعلومات.

 هدفت الورشة التدريبية إىل زيادة معرفة املشاركني من أفراد الرشطة يف 

كيفية إدماج مبادئ حقوق اإلنسان ذات العالقة بالعمل الرشطي ضمن 

مهام العمل اليومية يف عمل الرشطة.

املشاركون  أشار  مجموعات  عمل  خالل  ومن  التدريبي  الربنامج  خالل   

اإلنسان وبني  العالقة بحقوق  الدولية ذات  املبادئ  بني  املوامئة  إىل مدى 

عىل  تنفيذها  يتم  التي  اإلجراءات 

املستوى الوطني. 

ويف تصميم الربنامج التدريبي عمل 

مركز األمم املتحدة للتدريب عىل 

تطبيق دليل األمم املتحدة “ دليل 

حيث  للرشطة”  اإلنسان  حقوق 

قدم عدد 17 جلسة تدريبية ومتت 

الوحدات  من  مجموعة  تغطية 

حقوق  مفاهيم  بإدماج  املتعلقة 

اإلنسان يف عمل الرشطة من خالل تسليط الضوء عىل املبادئ األخالقية 

ملجموعات  اإلنسان  حقوق  إىل  التطرق  وتم  الرشطة  عمل  يف  واملهنية 

محددة مثل الالجئني، غري املواطنني واملرأة والطفل. 

كام غطى الربنامج التدريبي جوانب موضوعية متعلقة بقضايا وإشكاليات 

واالضطرابات  الفوىض  حاالت  مع  التعامل  الرشطي،  العمل  يف  التمييز 

أبدى  الضحايا.  النارية وحامية  القوة واألسلحة  استخدام  املدنية، معايري 

خالل  من  جليا  ذلك  وبدى  التدريبية  باملوضوعات  اهتامما  املشاركون 

معايري  تطبيق  كيفية  استيضاح  يف  والرغبة  والتفاعل  باملشاركة  االهتامم 

حقوق اإلنسان يف عملهم اليومي.
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معرض فني إحياء لليوم العالمي لحقوق اإلنسان 2012

إحياء ذكرى اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يوم 10 ديسمرب 2012، نظم 

مركز األمم املتحدة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان معرضاً 

فنياً إلحيلء  الذكرى الثالثة والستني لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.

شارك عدد 20 من الفنانني القطريني واملقيمني يف قطر  بتقديم اعامل فنية 

مميزة متثلت يف رسومات ذات داللة عىل حقوق اإلنسان وصور واعامل 

إخترنا لكم من منشورات المفوضية ..

التعليم  عملية  بأنه  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  التثقيف  تعريف  ميكن 

والتدريب واإلعالم الرامية إىل إرساء ثقافة عاملية يف مجال حقوق اإلنسان. 

فالتعليم الجيد يف مجال حقوق اإلنسان ال يزود باملعارف املتعلقة بحقوق 

الرضورية  املهارات  أيضاً  يُنمي  بل  فحسب،  حاميتها  وبآليات  اإلنسان 

لتعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها وتطبيقها يف الحياة اليومية. ويعزز 

التثقيف يف مجال حقوق اإلنسان املواقف وأوجه السلوك الالزمة لضامن 

متتع جميع أفراد املجتمع بحقوق اإلنسان. 

وينبغي أن تشيع أنشطة التثقيف يف مجال حقوق اإلنسان القيم األساسية 

ترابط هذه  تأكيد  جانب  إىل  التمييز،  وعدم  كاملساواة  اإلنسان،  لحقوق 

املبادئ وعدم قابليتها للتجزئة وعامليتها. وينبغي أن تكون األنشطة عملية 

يف الوقت ذاته، أي أن تربط حقوق اإلنسان بالخربة املستمدة من حياة 

اإلنسان  حقوق  مبادئ  إىل  االستناد  من  فتمكنهم  الحقيقية  الدارسني 

املوجودة يف بيئتهم الثقافية. ويتمكن الدارسون، بواسطة هذه األنشطة، 

عن  والبحث  اإلنسان  مجال حقوق  احتياجاتهم يف  ومعالجة  تحديد  من 

مجال  يف  التثقيف  أن  كام  اإلنسان.  حقوق  معايري  مع  تتامىش  حلول 

حقوق اإلنسان ينّمي قدرات املضطلعني مبسؤولية احرتام حقوق اآلخرين 

وحاميتها وضامن التمتع بها. وينبغي أن تتبلور مبادئ حقوق اإلنسان يف 

الربنامج العاملي للتثقيف يف مجال

حقوق اإلنسان

فنية ومنحوتات اشارت اىل “ لصويت قيمتة “ وذلك يف اطار زيادة الوعي 

بحقوق اإلنسان بشكل عام وتعزيز مفهوم املشاركة بشكل خاص.

 استمر املعرض ملدة اربع ايام حيث شارك يف افتتاح اليوم األول عدد كبري 

من املدعوين من اعضاء السلك الدبلومايس والصحفيني وطالب الجامعات 

وفعاليات املجتمع املدين يف قطر.
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مضمون التعلّم ويف طريقة تعلّم هذا املضمون، وأن يجري فيهام تشجيع 

املشاركة وتهيئة بيئة تعلّم ال يكتنفها اإلحباط والخوف.

أعلنت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف 10 كانون األول/ديسمرب 2004 

الربنامج العاملي للتثقيف يف مجال حقوق اإلنسان )2005 - مستمر( من 

يف  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  التثقيف  برامج  تنفيذ  يف  قدماً  امليض  أجل 

جميع القطاعات.

وإن الربنامج العاملي الذي اسُتكمل بجهد تقنيني محدد جديد، أال وهو 

حقوق  مجال  يف  والتدريب  التثقيف  بشأن  املتحدة  األمم  إعالن  إعداد 

اإلنسان، يستند إىل األسس التي أرسيت ، وهو يعرب بذلك - خالل عقد 

عن   )2004  -  1995( اإلنسان  حقوق  مجال  يف  للتثقيف  املتحدة  األمم 

اعرتاف املجتمع الدويل املتزايد بأن التثقيف يف مجال حقوق اإلنسان قد 

يفيض إىل نتائج بعيدة األمد. ويساهم التثقيف يف مجال حقوق اإلنسان 

الطويل من خالل تعزيز  العنيفة عىل األمد  يف درء اإلساءات والنزاعات 

احرتام الكرامة اإلنسانية واملساواة ومن خالل املشاركة يف اتخاذ القرارات 

بصورة دميقراطية.

لحقوق  السامية  املفوضية  موقع  من عىل  كامال  املنشور  تحميل  ميكنكم 

اإلنسان 

من خالل الرلبط التايل:

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/
HR_PUB_12_03_ar.pdf

اإلنسان  حقوق  تدريب  حول  تقييمي  لقاء 
للدبلوماسيين العرب

املتحدة  األمم  مركز  نظم 

مجال  يف  والتوثيق  للتدريب 

اإلثنني  يوم   ، اإلنسان  حقوق 

25 مارس 2013، لقاء تقييميا 

العرب  بفندق  للدبلوماسيني 

ابتداء   ، الدوحة  كوبثورن 

صباحا  التاسعة  الساعة  من 

بعد  الرابعة  الساعة  ولغاية 

عدد  بحضور  وذلك  الزوال، 

من الدبلوماسيني الذين شاركوا سابقا يف الربنامج التدريبي اإلقليمي األول 

الذي استضافته العاصمة األردنية عامن يف ديسمرب  2012.

التدريبي األول لبناء قدرات  الربنامج  اللقاء يف تقييم  الغرض من  يتمثل 

الدبلوماسيني العرب يف مجال حقوق اإلنسان والذي نظم يف األردن وكذا 

تطوير الربنامج التدريبي اإلقليمي الثاين املزمع تنظيمه يف الكويت يف شهر 

يونيو 2013

وقد تم اقرتاح إدراج مواضيع تدريبية أخرى مثل: 

• إختصاص املحكمة الجنائية الدولية 	

• كيفية اسهام الدبلومايس العريب يف صنع القرار 	

• دور الدبلومايس العريب يف التأثري عىل قرارات األمم املتحدة	

• اإلنسان 	 لحقوق  الوطنية  املؤسسات  بدور  الدبلوماسيني  تعريف 

ومنظامت املجتمع املدين 

كام تم اقرتاح أن يوازى بني الجانب العميل والنظري يف الربنامج القادم . 

اقرتاح منهجية دراسات حاالت حيث يفرتض أن يطلب من املشاركني أن 

الحالة  أو  أجوبتهم  مناقشة  تتم  و  جلسة  كل  قبل حضور  واجبا  ينجزوا 

اإلنسان  حقوق  مجلس  زيارة  فكرة  أثريت  وقد  قدموها،  التي  الدراسية 

والتي من شأنها ترسيخ عمل املجلس يف أذهان املشاركني وإعطائهم فكرة 

مبارشة وواضحة عن عمل املجلس وذلك ضمن املرحلة الثالثة من الربنامج 

التدريبي لنفس الفئة من املشاركني.

طابعا  أخد  العرب  للدبلوماسيني  التقييمي  اللقاء  أن  القول  ميكن  وأخريا 

مهنيا عاليا حيث أن املشاركني أبدوا آرائهم يف جو أخوي فعال  وقد جاء 

التقييم  عن طريق إعطاء مالحظات من طرف كل مشارك عىل حدى ويف 

لتفاديها يف  اقرتاح محاوالت  انتقادات ومن تم  تقديم  بعض األحيان تم 

الربنامج التدريبي الثاين مام جعل اللقاء ناجعا ومثمرا وبالتايل برهن عن 

اهتامم الجميع بتطوير الربنامج التدريبي الثاين.
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الموقع اإللكتروني لمركز األمم المتحدة 
للتدريب والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان
عىل  والتوثيق  للتدريب  املتحدة  األمم  ملركز  اإللكرتوين  املوقع  أٌطلق 

الرسمية  الصفحة  إطالق  ويأيت   .2012 العام  من  ديسمرب  يف  اإلنرتنت  

ملركز األمم املتحدة يف إطار سعيه لتعزيز التواصل مع مختلف منظامت 

املجتمع املدين واملؤسسات الحكومية ومختلف الخرباء والعاملني يف مجال 

النسخة اإلنجليزية  العمل للتحضري إلطالق  حقوق اإلنسان، ويجري االن 

من املوقع.

يوفر هذا املوقع السهل والرسيع التعريف مبركز األمم املتحدة للتدريب 

الذي   135/60 رقم  العامة  الجمعية  وقرار  التنظيمي  وهيكله  والتوثيق 

مبوجبه تم انشاء املركز، يتمتع املوقع بتصميم عرصي وملون ويوفر تغطية 

فأرة  عىل  واحدة  بنقرة  املركز.  بها  يقوم  التي  واألنشطة  للربامج  مفصلة 

الحاسوب لديك حق الوصول إىل املنشورات الصادرة عن مكتب املفوضية 

السامية لحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة  باللغة العربية. وكذلك منشور 

»العمل مع برنامج األمم املتحدة لحقوق اإلنسان: دليل للمجتمع املدين، 

وتعريف املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، ومبادئ باريس »التي هي 

املصدر الرئييس للقواعد األساسية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان«، 

كام تتوفر النرشات اإلخبارية التي تصدر من املركز للتحميل باإلضافة إىل 

نبذه عن الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان ومكوناتها.

والهدف األسايس من هذا املوقع يكمن يف التعريف مبركز األمم املتحدة 

للتدريب والتوثيق ودوره يف حامية ونرش ثقافة حقوق اإلنسان وتسهيل 

االتصال مع الجامعات املختلفة يف املجتمع. ميكن لزوار هذا املوقع توقع 

املعلومات التي تهدف إىل تبسيط وتسهيل فهم املبادئ األساسية لحقوق 

اإلنسان، وآليات وقواعد مختلف هيئات األمم املتحدة ملراقبة ورصد أداء 

البلدان عىل تنفيذ التزاماتها يف مجال حقوق اإلنسان .

التحديثات املنتظمة ملحتوى املوقع تساهم يف إثراء وإضفاء الطابع املحيل 

عىل  محتوى اإلنرتنت فيام يتعلق بتعزيز ونرش ثقافة حقوق اإلنسان. كام 

العربية  باللغة  التي تصدر  املفوضية  التعريف عىل منشورات  تساعد يف 

االنرتنت،  الدوحة عىل  مركز  مع  إليها.  والوصول  للتحميل  سهلة  وجعلها 

فإنه من السهل عرض األنشطة القادمة مع إمكانية تحميل كل املعلومات 

الرضورية عن الربنامج التي ينفذها املركز واالطار العام للربنامج  واستامرة 

التسجيل أو التسجيل مبارشة يف النشاط من خالل االنرتنت.

سيتم قريبا تحديث محتوى املوقع الحايل لتشمل معلومات عن البلدان 

التي يغطيها املركز وهي، لبنان، اليمن، عامن، إيران، أفغانستان، اإلمارات 

العراق،  مرص،  البحرين،  الجزائر،  موريتانيا،  الصومال،  املتحدة،  العربية 

سوريا،  السودان،  السعودية،  فلسطني،  املغرب،  ليبيا،  الكويت،  األردن، 

تونس، قطر، جيبويت، باكستان وجزر القمر. لكل من هذه البلدان املذكورة 

سيكون هناك:

• 	)UPR( تجميع التقارير الخاصة باالستعراض الدوري الشامل

• تجميع تقارير الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان	

• التقارير العملية الخاصة	

• املعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان التي تم التصديق عليها 	

لكل دولة عىل حدى.

كام يهتم مركز األمم املتحدة بالتواصل مع الجمهور العام من خالل مواقع 

الشبكات االجتامعية مثل الفيسبوك وتويرت كونها منطلقا ميكن من خالله 

التعبري عن األفكار ووجهات النظر واالقرتاحات كوسيلة للمشاركة بنشاط 

يف تنمية الجمهور العريب من خالل تسهيل الوصول إىل املعلومات الخاصة 

يف مجال حقوق اإلنسان.

صفحات املركز عىل شبكة اإلنرتنت هي كام ييل:

www.undohacentre.ohchr.org
www.facebook.com/UNDohaCentre
https://twitter.com/UNDohaCentre



7النشرة الإخبارية لمركز الأمم المتحدة

ملخص عام ألنشطة العام 2012

التاريخ المكان المدة الدول الممثلة عدد 
المشاركين الفئة المستهدفة الحدث

18 -17

 ابريل 2012

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

يومان اإلمارات العربية 
المتحدة 22 وزارة الشؤون الخارجية

عمل  طرائق  حول  عمل  ورشة  تنظيم 
اإلنسان  حقوق  مجلس  وإجراءات 

2012

19

 ابريل 2012

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

يوم واحد اإلمارات العربية 
المتحدة 22 وزارة الشؤون الخارجية

الخطوط  لمناقشة  تحضيري  اجتماع 
الخاص   التدريب  لبرنامج  العامة 
نسان للدبلوماسيين العرب« »حقوق اإلإِ

 27-23
ديسمبر 2012 األردن 5 أيام

اليمن، السودان، 
األردن، تونس، 
اإلمارات العربية 
المتحدة، الكويت، 

السعودية، البحرين، 
عمان، مصر، فلسطين

21 الدبلوماسيين الناشئين للدبلوماسيين  إقليمي  تدريبي  برنامج 
العرب حول حقوق اإلنسان

 6 – 5

يونيو 2012
األردن يومان 18 دولة من المنطقة 

العربية وشمال إفريقيا 26
ضباط شرطة وممثلون عن 
اللجان الوطنية المختصة في 

مكافحة االتجار بالبشر

ورشة عمل تدريبية متقدمة في مكافحة 
االتجار باألشخاص » المقاربة القائمة 
على حقوق اإلنسان في مكافحة االتجار 

باألشخاص«

26-28 نوفمبر 
2012 تونس 3 أيام تونس 40

مسؤولون حكوميون + 
المنظمة الدولية للهجرة 

+ نشطاء المنظمات غير 
الحكومية

حقوق  مقاربة   « حول  وطنية  فعالية 
اإلنسان في مكافحة االتجار بالبشر

13-9

 ديسمبر 2012
قطر 5 أيام قطر 26

ضباط من الرتب المتوسطة 
في الشرطة القطرية حقوق اإلنسان للشرطة

 7-4

مايو 2012
ليبيا 4 أيام ليبيا ودول أخرى 188

مسؤولون حكوميون وغير 
حكوميين ليبيين +مراسلون 

وصحفيون

اإلنسان  حقوق  على  القائمة  المقاربة 
في التغطية اإلعالمية

 7-6

فبراير 2012
قطر يومان عمان 4

رؤساء اللجان الوطنية 
العمانية لحقوق اإلنسان

الوطنية  المؤسسات  قدرات  تعزيز 
العمانية لحقوق اإلنسان

 21-20

مايو 2012
قطر يومان قطر 17

األعضاء الجدد للجنة 
الوطنية القطرية لحقوق 

اإلنسان

الوطنية  المؤسسات  قدرات  تعزيز 
القطرية لحقوق اإلنسان

30-29

 مايو 2012
قطر 3 أيام

فلسطين، قطر، 
تونس، لبنان، العراق، 

موريتانيا
15

مدراء المكاتب الميدانية 
ومنسقي النوع االجتماعي

لموظفي  االجتماعي  النوع  في  تدريب 
المفوضية السامية لألمم المتحدة

 20-19

مايو 2012
قطر يومان

المغرب، لبنان، 
مصر، السودان، 
تونس، فلسطين 22 خبراء حقوق اإلنسان 

وشؤون األقليات لقاء تشاوري حول األقليات 

 13-10
ديسمبر 2012 قطر 4 أيام من كل مناطق العالم 20 عام العالمي  اليوم  إلحياء  فني  معرض 

لحقوق اإلنسان
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مركز األمم المتحدة للتدريب والتوثيق
المنطقة الدبلوماسية / الخليج الغربي

الدوحة  - قطر

هاتف: 44935791 - 44932544 - 974+
فاكس: 44935790 - 974+، ص.ب: 23514

dohacentre@ohchr.org :بريد إلكتروني
تفضلوا بزيارتنا على موقعنا اإللكتروني:

www.undohacentre.ohchr.org
www.undohacentre.ohchr.org


