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البرنامج التدريبي اإلقليمي السنوي الثاني للدبلوماسيين 
العرب / 16 - 20 يونيو 2013، دولة الكويت

»الربنامج  عنوان  تحت  الحدث  تنفيذ هذا  تم 

التدريبي اإلقليمي السنوي الثاين للدبلوماسيني 

الربامج  من  واحد  هو  الربنامج  هذا  العرب«، 

الرائدة للمركز وجزء من نهج اسرتاتيجي للمركز 

جرى  الشباب،  العرب  الدبلوماسيني  عىل  يركز 

ديسمرب  األردن يف  األول يف  السنوي  التدريب 

خالل  من  املعرفة  بناء  عىل  ركز  حيث   ،2012

اآلليات  املتحدة«،  األمم  يف  اإلنسان  حقوق  »نظام  بــ  املشاركني   تعريف 

اإلقليمية لحقوق اإلنسان يف مناطق مختلفة، وأشكال واتجاهات الدبلوماسية 

للنهوض  الالزمة  املفاوضات  مهارات  وأساسيات  اإلنسان،  لحقوق  اإلقليمية 

بحقوق اإلنسان.

الهدف من الربنامج التدريبي هو تعزيز قدرة الدبلوماسيني العرب للمساهمة 

يف حامية حقوق اإلنسان وتعزيزها، من حيث املبدأ، هذا الهدف طويل األمد 

يتحقق من التشجيع عىل استحداث نُهج عربية لدبلوماسية حقوق اإلنسان، 

من  مجموعة  واستهداف  تدريبيا،  برنامجا  املركز  وضع  السياق،  هذا  ويف 

النظرية وآخر   العرب حيث تكون من قسمني، واحد يركز عىل  الدبلوماسيني 

ركز عىل املامرسة.

نظم املركز الربنامج التدريبي اإلقليمي السنوي الثاين للدبلوماسيني العرب من 

16 - 20 يونيو عام 2013، يف الكويت، وقد حرض الدورة 23 من الدبلوماسيني 

العرب، ومعظمهم كان قد حرض أيضا الربنامج التدريبي السنوي األول، انضم 

وموريتانيا،  وجيبويت  ليبيا  وهم  العام،  هذا  للربنامج  جدد  وبلدان  مشاركون 

تونس،  مرص،  والثاين:  األول  السنوي  التدريب  من  كل  يف  املمثلة  والبلدان 

واإلمارات  السعودية،  العربية  اململكة  البحرين،  اليمن،  فلسطني،  األردن، 

العربية املتحدة وعامن والكويت، والسودان، وقطر.

جرى برنامج هذا العام، مع الرتكيز عىل بناء مهارات املشاركني يف كيفية التفاعل 

وأعمدتها  اإلنسان  لحقوق  الدولية  املتحدة  األمم  منظومة  مع  والتعامل 
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البرنامج التدريبي اإلقليمي السنوي الثاني للدبلوماسيين العرب / تتمة

نظام  الشامل،  الدوري  )االستعراض  الثالثة  الرئيسية 

هيئات املعاهدات واإلجراءات الخاصة(.

للربنامج  الفقري  العمود  شكلت  اثنتني  حالتني  دراسة   

االستعراض   2012 عام  يف  حالة  أول  وكانت  التدريبي، 

العربية املتحدة، وأظهر  الشامل لدولة اإلمارات  الدوري 

تقديم  يف  املستخدمة  املنهجية  دقائق   10 مدته  فيلم 

قبل  املتحدة  العربية  لإلمارات   UPR الوطني  التقرير 

 / الدول  وتوصيات  تعليقات  للتقرير،  املجلس  مناقشة 

الفيلم  وأعقب  املعنية،  الدولة  وردود  التفاعيل  الحوار 

عرض قدمه ممثل الدولة الذي قدم الجهود الوطنية يف:  

أ( إعداد التقرير واملشاورات التي أجريت عىل املستوى 

الوطني،  ب( التواصل مع املفوضية واالستعداد لتقديم 

التقرير وأخريا؛ ج( تقديم التقرير يف الجلسة العامة. 

وكانت دراسة الحالة الثانية ذات صلة مع نظام هيئات 

إىل  اليمن  تقرير  كمثال  وأخذ  املتحدة  األمم  معاهدات 

لجنة مناهضة التمييز، تم تقديم التقرير مع الرتكيز عىل 

اليمن )األخدام( حيث قدم مسؤول  الفئات املهمشة يف 

بارز من وزارة حقوق اإلنسان يف اليمن التقرير، وأوضح 

مجمل العملية من االعداد إىل التقديم.

التدريبية بشكل جيد من قبل املشاركني  تلقي دورة  تم 

الذي قدموا أيضا قامئة بتوصيات لتعزيز الربنامج القادم 

املبارشة  الفوائد  من  اثنتني  إىل  هنا  ونشري   ،2014 عام 

من  أولية  شبكة  إنشاء  يف  ساهم  أنه   )1 للربنامج: 

الدبلوماسيني العرب يف مجال حقوق اإلنسان، و 2( أنه 

ساهم يف بناء أجواء من الثقة املتبادلة.

تابعوما عىل ...

http://www.facebook.com/UNTrainingCentre

http://twitter.com/untrainingcentr

http://www.undohacentre.ohchr.org

http://www.facebook.com/UNTrainingCentre
http://twitter.com/untrainingcentr
http://www.undohacentre.ohchr.org
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تدريب للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في المنطقة / 30 مارس - 1 أبريل 2013، قطر

»دور املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف التعامل مع 

آليات حامية حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة«، تحت هذا 

العنوان، نظم املركز باالشرتاك مع اللجنة الوطنية لحقوق 

للمؤسسات  العربية  والشبكة  قطر  دولة  يف  اإلنسان  

برنامجا  حديثا  أنشئت  التي  االنسان  لحقوق  الوطنية 

الوطنية  اإلنسان  حقوق  ملؤسسات  يومني  ملدة  تدريبيا 

 13 ميثلون  مشاركا   25 العمل  ورشة  َضمت  املنطقة،  يف 

مؤسسة وطنية من منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، 

)موريتانيا، الجزائر، تونس، ليبيا، مرص، األردن، فلسطني، 

العراق، عامن، اململكة العربية السعودية، البحرين، قطر 

- قطر، من  الدوحة  الورشة يف  أقيمت  والسودان(، وقد 

الشبكة  أبريل 2013، واستضافتها ورعتها  30 مارس - 1 

العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.

اطلع  يومني،  ملدة  استمرت  التي  العمل  ورشة  خالل 

بحقوق  املتعلقة  املوضوعات  من  عدد  إىل  املشاركون 

وتعزيز  حامية  يف  الوطنية  املؤسسات  دور  و  اإلنسان 

متاشيا  وذلك  الوطني،  املستوى  عىل  اإلنسان  حقوق 

تناولها  تم  التي  املوضوعات  وكانت  باريس.  مبادئ  مع 

الوطنية  املؤسسات  لظهور  مقدمة   )1 التايل:  النحو  عىل 

حامية  لنظام  مقدمة   )2 باريس.  مبادئ  مع  وعالقتها 

حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، والتي تتألف من ثالثة 

أركان هي: االستعراض الدوري الشامل، معاهدات حقوق 

الخاصة. عمل املشاركون يف  الدولية واالجراءات  االنسان 

األكرث  األولويات  وحددت  مجموعات،  يف  العمل  ورشة 

أهمية لتلك املؤسسات الوطنية لتعزيز دورها يف حامية 

حقوق اإلنسان، كدراسة حالة أحد املشاركني من األردن 

قدم محاكاة لدور املركز الوطني لحقوق اإلنسان يف األردن 

يف إعداد تقرير الظل إىل لجنة مناهضة التعذيب، وكان 

هذا درسا عمليا جيدا للمشاركني اآلخرين لفهم ما ميكن 

التعاون مع نظام  القيام به وكيفية  للمؤسسات الوطنية 

الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات األمم املتحدة.

حدث إقليمي لالحتفال باليوم العالمي لحرية اإلعالم / تدريب للصحفيين على المقاربة 
القائمة على حقوق اإلنسان في التغطية الصحفية / 5 - 9 مايو 2013، صنعاء - اليمن

اليمن،  نُظام يف  الحدثني  آخرين، هذين  باالشرتاك مع رشكاء  معا  تنظيم حدثني  تم  لإلعالم،  العاملي  باليوم  احتفاال 
ويتألفان من أ( ندوة يف 5 مايو 2013،  و ب( حلقة عمل تدريبية إقليمية تستمر أربعة أيام من 6 إىل 9 مايو 2013

• ندوة حول حرية الصحافة، 5 مايو 2013	

نظم مركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق بالتعاون مع »قناة الجزيرة«، و »مركز الدوحة لحرية اإلعالم«، ومكتب 

»اليونسكو يف الدوحة«، و »نقابة الصحفيني اليمنيني« ندوة ملدة يوم واحد لالحتفال “اليوم العاملي لحرية الصحافة”. تم 
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تنظيم هذا الحدث تحت عنوان “أمن وسالمة الصحفيني 

إىل  الندوة  هدفت  الحامية”.  وجهود  االنتهاكات  واقع 

العقاب، خطة  من  اإلفالت  مكافحة  بشأن  الوعي  تعزيز 

عمل األمم املتحدة لحامية الصحفيني باالضافة إىل الحق 

الرئيسية  املوضوعات  كانت  املعلومات  إىل  الوصول  يف 

للمناقشة. أيضا ُسلط الضوء عىل أمن وسالمة الصحفيني 

كواحدة من القضايا التي تطعن يف حرية اإلعالم وحرية 

التعبري.

املجتمع  يقرب من 150 مشاركا ميثلون  ما  الندوة  حرض 

عن  واملدافعني  الصحفيني  ذلك  يف  مبا  اليمن،  يف  املدين 

حقوق اإلنسان، واألكادمييني، وباإلضافة إىل ذلك كان هناك 

الذين  املسؤولني  كبار  من  كبري  عدد  جانب  من  مشاركة 

مكتب  ذلك  يف  مبا  اليمن،  يف  السلطات  مختلف  ميثلون 

الرئيس اليمني حيث تلقى الحدث تغطية إعالمية جيدة 

وكانت قناة الجزيرة قد انتجت وبثت اعالنات ترويجية 

قبل أسبوعني الحدث.

مبا يف  اليمنية  الوطنية  اإلعالم  وسائل  ذلك،  وعالوة عىل 

أيضا  املحلية  قامت  الصحف  التلفزيون وعدد من  ذلك 

مع  مقابالت  وأجرت  واسع  نطاق  عىل  الحدث  بتغطية 

بعض من موظفي املفوضية.

من  التوصيات  من  عددا  الورشة  يف  املشاركون  قدم 

التعبري،  وحرية  للصحفيني  القانونية  الحامية  توفري  أجل 

والوصول إىل املعلومات، كام شددوا عىل أهمية مكافحة 

اإلفالت من العقاب للذين يهاجمون الصحفيني، وقدمت 

هذه التوصيات رسميا إىل الرئيس اليمني.

• أربعة 	 ملدة  للصحفيني  إقليمية  تدريبية  عمل  ورشة 
أيام ، يف الفرتة من 6 - 9 مايو 2013

أيام،  أربعة  ملدة  تدريبية  عمل  ورشة  الندوة  وأعقب 

حرض ورشة العمل 30 صحفيا: 15 صحفيا ميثلون مختلف 

وكاالت وسائل اإلعالم املحلية اليمنية، و 15 صحفيا من 

ميثلون   5 و  الجزيرة  قناة  ميثلون   10 منها  اليمن،  خارج 

وسائل اإلعالم اإلقليمية.

مواضيع  خمسة  املشاركني  تعريف  تم  التدريب،  خالل 

رئيسية تتعلق بعملهم وهي: أ( اآلليات الدولية املتاحة 

يف األمم املتحدة لحامية صحفي مع الرتكيز بشكل خاص 

عىل الخطة العاملية لألمم املتحدة للعمل من أجل سالمة 

املعلومات  إىل  للوصول  الحق  ب(  الصحفيني،  وحامية 

وحرية الرأي من مقتىض القانون الدويل لحقوق اإلنسان، 

ج(  اإلنسان،  لحقوق  اإلقليمية  اآلليات  إطار  يف  وذلك 

املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان يف التغطية اإلعالمية، 

، د( العالقة بني الحق يف الوصول إىل املعلومات، وتطبيق 

الرصاع، ه(  بعد  ما  سياق  االنتقالية يف  العدالة  مفاهيم 

السالمة واألمن يف امليدان حيث ركز هذا املوضوع األخري 

املجال  اتخاذها يف هذا  ينبغي  التي  األمنية  التدابري  عىل 

لضامن سالمة الصحفيني.
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بناء عىل طلب من وزارة الخارجية اليمنية، نظم مركز األمم 

املتحدة للتدريب والتوثيق بالتعاون مع مكتب املفوضبة 

السامية لحقوق اإلنسان يف اليمن برنامجا تدريبيا وطنيا 

ملدة أربعة أيام حرضها 25 الدبلوماسيني اليمنيني الذين 

ميثلون مختلف اإلدارات يف وزارة الخارجية اليمنية. لقد 

للدبلوماسيني.  وطني  كربنامج  الربنامج  هذا  تصميم  تم 

إىل  اليمنيني  الدبلوماسيني  إدخال  عىل  مضمونه  تركز 

منظومة األمم املتحدة الدولية لحقوق اإلنسان، وعالوة 

ميكن  التي  الطرق  عىل  املشاركني  تعريف  تم  ذلك،  عىل 

األمم  يف  االنسان  حقوق  حامية  آليات  مع  التعامل  بها 

تدريب للدبلوماسيين اليمنيين / 11 - 14 مايو 2013، صنعاء - اليمن

اليمن  يف  الراهنة  السياسية  التغريات  واتخذت  املتحدة، 

بعني االعتبار، وفقا لذلك، تم تصميم جزء من التدريب 

الستكشاف االتجاهات والتحديات التي تواجه دبلوماسية 

أثري تساؤل  اليمن. وعالوة عىل ذلك،  اإلنسان يف  حقوق 

اليمن هل  األخرية يف  التطورات  التدريب يف ضوء  خالل 

مواضيع  مع  التعامل  يف  جديد  نهج  اتباع  يف  ستسهم 

املتحدة؟  األمم  آليات  مع  والتعاون  اإلنسان  حقوق 

حدد املشاركون يف حلقة العمل أيضا األولويات الوطنية 

واإلقليمية لسياستهم الخارجية من حيث صلتها بحقوق 

اإلنسان.

اخترنا لكم للقراءة ... 
والجهات  الحكومية  السلطات  إلرشاد  دقيقا  قانونيا  تحليال  الكتاب  هذا  يتضمن 

الفاعلة يف مجال حقوق اإلنسان والعمل اإلنساين والجهات األخرى بشأن تطبيق 

القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل لغرض حامية األشخاص 

املجموعتني  لهاتني  املتكامل  التطبيق  خاص  بوجه  يتناول  وهو  املسلح.  النزاع  يف 

من القوانني، وهو ال يهدف إىل تغطية جميع الجوانب ذات الصلة، ولكه يسعى 

بدال من ذلك إىل تقديم نظرة عامة عىل تطبيقها بصورة متزامنة. وهو يقدم أيضا 

املعلومات األساسية القانونية الرضورية وتحليال للمفاهيم ذات الصلة حتى يتسنى 

املرتتبة عىل  اآلثار  فهم  أفضل، وكذلك  فهام  املجموعتني  بني  العالقة  فهم  للقارئ 

تطبيقها املتكامل يف حاالت النزاع املسلح.

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_ar.pdf :رابط تحميل الكتاب
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خلفية عن املرشوع:

حامية  برنامج   ،2012 عام  أوائل  يف 

األمن  انعدام  فرتات  يف  التعليم 

األمم  مركز  و   )PEIC( والرصاعات 

اإلنسان  حقوق  مجال  يف  والتوثيق  للتدريب  املتحدة 

قررا عقد رشاكة  العربية   آسيا واملنطقة  لجنوب غرب 

لتصميم وتنفيذ مرشوع  للبدء يف وضع املورد القانوين 

ملرشوع التعليم فوق الجميع يف السياق املناسب و الذي 

التعليم  يف  للحق  القانونية  الحامية  بشأن  مؤخرا  صدر 

»حامية  بعنوان  والرصاعات  األمن  انعدام  فرتات  أثناء 

املسلحة:  والرصاعات  األمن  انعدام  فرتات  يف  التعليم 
كتيب القانون الدويل«

األهداف الرئيسية لهذا املرشوع املشرتك:

الرئيسيني . 1 القرار  صّناع  بني  الوعي  مستوى  رفع 

بالتعليم يف  املتصلة  باالنتهاكات  املصلحة  وأصحاب 

يف  والرصاعات  األمن  انعدام  من  املترضرة  املناطق 

املنطقة.

القانون . 2 انتهاكات  بأثر  الوعي  عىل  والحفاظ  زيادة 

الدويل املتصلة بالتعليم يف املناطق املتأثرة بانعدام 

األمن والنزاعات.

بني . 3 التامسك  من  ومزيد  والتنسيق  املشاركة  تعزيز 

انتهاكات  عىل  القانوين  الرد  يف  الفاعلة  األطراف 

القانون الدويل املتعلقة بالتعليم .

تحسني حامية التعليم ]مبا يف ذلك الحق يف التعليم[ . 4

خالل انعدام األمن والرصاعات.

مشروع: حماية الحق في التعليم أثناء فترات انعدام األمن والنزاعات المسلحة
)EAA( في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا / التعليم فوق الجميع

وسوف تشمل األنشطة الرئيسية للمرشوع التايل:

• عن 	 دراسة  لعمل  لجنة  تشكيل  استطالعية:  دراسة 

منطقة الرشق األوسط  وشامل افريقيا تهدف إىل: 

)1( وضع خريطة لألماكن التي تحدث بها انتهاكات 

القانون الدويل املتصلة بالتعليم يف املنطقة، )2( حيثام 

أمكن، وضع خريطة لآلثار املصاحبة لالنتهاكات، و 

النهج اإلقليمي املناسب  )3( تحديد والتوصية عىل 

بالتعليم،  املرتبطة  لالنتهاكات  القانونية  لالستجابة 

مثل  لتنفيذ  الرئيسيني  املصلحة  أصحاب  وتحديد 

هذه  مثل  لتنفيذ  الدخول  ونقاط  االستجابة،  هذه 

االستجابة.

• ورشة عمل: تتنظيم منتدى ملدة ثالثة أيام استنادا 	

عملية  يف  للبدء  االستطالعية  الدراسة  نتائج  إىل 

وضع الدليل يف السياق املناسب، بالتزامن مع املنع 

املتصلة  الدويل  للقانون  االنتهاكات  عن  واملساءلة 

بالتعليم داخل املنطقة.

• لخمس 	 املالية  املوارد  توفري  املالية:  املنح  توفري 

األنشطة  لتطوير  املدين  املجتمع  من  منظامت 

املتصلة  لالنتهاكات  القانونية  باالستجابات  املتعلقة 

املنح هو تشجيع  بالتعليم. والغرض من مثل هذه 

االستجابة  لتمكني  اإلقليمية  وبناء  قدرات  امللكية 

القانونية اإلقليمية املستدامة.


