
2014 ء  شتا و   2013 خريف 

النزاعات  ظروف  في  التعليم  في  الحق  حماية  حول  اإلقليمي  المنتدى 
إفريقيا وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  األمن  وانعدام  المسلحة 

19 - ٢1 يناير ٢٠1٤، البحر الميت – األردن

اإلنسان  حقوق  مجال  يف  والتوثيق  للتدريب  املتحدة  األمم  مركز  نظّم 

لحقوق  السامية  املفوضية  )مكتب  العربية  واملنطقة  آسيا  غرب  لجنوب 

اإلنسان يف الدوحة – قطر( بالتعاون مع مؤسسة حامية التعليم يف ظروف 

النزاع وانعدام األمن – إحدى برامج مؤسسة التعليم فوق الجميع بعنوان 

الأمن  وانعدام  المسلحة  النزاعات  في ظروف  التعليم  في  الحق  »حماية 

باألردن  امليت  البحر  يف  إفريقيا«،  وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  في 

من  أشخاص   ۱٠٤ االقليمي  املنتدى  يف  شارك   ،٢٠۱٤ يناير   ٢۱  –  ۱٩ من 

إفريقيا( وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  بلدان  من   ۱٩ )تشمل  بلداً   ٢٤

التتمة في صفحة 3
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وانعدام  المسلحة  النزاعات  ظروف  في  التعليم  في  الحق  حماية  حول  اإلقليمي  المنتدى 
األمن في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا - تتمة

الدكتور كيشور سينغ ، الدكتور العبيد أحمد العبيد و الدكتورة مارغريت سينكلري

ومستشارين  قرار  صانعي  املنتدى  يف  املشاركني  ضمن  من  وكان 

والخارجية  العدل  ووزارات  والتعليم  الرتبية  وزارات  من  قانونيني 

وحقوق اإلنسان وكذلك منظامت غري حكومية )مثل اللجنة الدولية 

ومنظامت مجتمع مدين  العربية(  الدول  األحمر وجامعة  للصليب 

اإلنسان وأكادمييون وتربويون  وهيئات ومؤسسات وطنية لحقوق 

وقانونيون ومحامون من مؤسسات حقوق اإلنسان اإلقليمية وكذلك 

بعض منظامت األمم املتحدة مثل وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 

الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن ومنظمة األمم املتحدة للرتبية 

والثقافة والعلوم واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 

واملفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان.

 ٢٠ حوايل  ِقبَل  من  تغطيته  تم  حيث  باهراً،  نجاحاً  املنتدى  حقق 

املنظمون  متكن  حيث  ودولية،  محلية  وجريدة  تلفزيونية  محطة 

من  الشأن  ورفيع  املرموق  الكم  هذا  جمع  املنطقة  يف  مرة  وألول 

حكومية  ودولية  محلية  ومنظامت  مؤسسات  يف  املصالح  أصحاب 

وغري حكومية باإلضافة إىل أفراد ناشطني يف املجال ملناقشة حامية 

الحق يف التعليم يف ظروف النزاعات املسلحة وانعدام األمن.

األهداف الرئيسية للمنتدى متثلت يف:
• عرض نتائج الدراسة االستطالعية ونتائجها والتوصيات الناجمة 	

عنها.

• تقديم الدليل القانوين ملؤسسة حامية التعليم يف ظروف النزاع 	

النزاعات  في ظروف  التعليم  »حماية  بعنوان  األمن  وانعدام 

المسلحة وانعدام الأمن: دليل قانون دولي« الذي تم إصداره 

يف عام ٢٠۱٢ والذي يوفر تحليل مفصل لنطاق القانون الدويل 

الدويل  الجنايئ  والقانون  االنسان  لحقوق  الدويل  )القانون 

والقانون اإلنساين الدويل( ذات الصلة بحامية التعليم يف ظروف 

النزاعات املسلحة وانعدام األمن.

•  تسليط الضوء عىل االنتهاكات ذات الصلة بالتعليم يف الدول 	

التي تتأثر بالنزاعات املسلحة وانعدام األمن يف منطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا ونرش الوعي بني املشاركني بشأن الحاجة 

لحامية الحق يف التعليم يف هذه الظروف.

• التعليم 	 تحمي  التي  واالجراءات  والقوانني  السياسات  تقييم 

يف ظروف النزاعات وانعدام األمن وتطبيقها يف منطقة الرشق 

االوسط وشامل افريقيا.

• املبذولة 	 والجهود  الخربات  عىل  واالطالع  االسرتاتيجيات  تبادل 

املسلحة  النزاعات  ظروف  يف  التعليم  يف  الحق  حامية  بغية 

وانعدام األمن واالستفادة من تجارب اآلخرين.

• تشجيع املشاركني عىل تقديم االسرتاتيجيات التي ميكن اتباعها 	

ذات  االنتهاكات  من  الحد  يف  للمساهمة  الالزمة  والتوصيات 

الصلة بالتعليم يف ظروف النزاعات املسلحة وانعدام األمن يف 

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

• إنشاء شبكة ألصحاب املصالح والتي تعمل عىل حامية التعليم 	

يف ظروف النزاعات املسلحة وانعدام األمن.

كلامت االفتتاح:
مقرر   – سينغ  كيشور  الدكتور  من  كل  االفتتاح  كلامت  بإلقاء  قام 

أسامء  األستاذة   – التعليم  يف  بالحق  املعني  الخاص  املتحدة  األمم 

وعضو  املرأة  لشؤون  األردنية  الوطنية  للجنة  العام  األمني   – خرض 

األمم  بني  بالعالقات  املعني  البارزة  الشخصيات  فريق  يف   سابق 

املتحدة واملجتمع املدين – الدكتور العبيد أحمد العبيد – مدير مركز 

األمم املتحدة للتدريب والتوثيق يف مجال حقوق اإلنسان لجنوب 

غرب آسيا واملنطقة العربية – والدكتورة ماغريت سنكلري – املديرة 

املؤقتة ملؤسسة حامية التعليم يف ظروف النزاع وانعدام األمن. 

حقوق  مجال  يف  املرموقني  الخرباء  من  عدد  الجلسات  ترأس  وقد 

ممثيل  من  واملشاركات  املشاركني  من  العديد  ساهم  كام  اإلنسان، 

والدولية  املحلية  حكومية  والغري  الحكومية  واملنظامت  املؤسسات 

وحقوق  التعليم  مجال  يف  املستقلني  الخرباء  من  ونخبة  البارزين 

اإلنسان.
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»الدراسة االستطالعية حول االنتهاكات املرتبطة بالتعليم يف الدول 

املتأثرة بالنزاعات يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا«، حيث 

ذات  الدويل  القانون  انتهاكات  توضيح   )i( إىل  الدراسة هدفت  أن 

الصلة يف التعليم يف املنطقة، )ii( توضيح التأثريات املتأتية من هذه 

اإلقليمية  املقاربة  )iii( تحديد وتقديم توصيات بشأن  االنتهاكات، 

املناسبة للرد قانونياً عىل االنتهاكات ذات الصلة بالتعليم وأصحاب 

املصالح الرئيسيني والذين سيستجيبون للربنامج.

وعالوة عىل ذلك، أعلنت خطة املنظمني لتوفري منح مالية لخمس 

أن  شأنها  من  التي  األنشطة  لتطوير  املدين  املجتمع  من  منظامت 

تساعد عىل حامية الحق يف التعليم يف مناطق النزاع.

يف اليوم الثاين، قدم السيد عالء شلبي األمني العام يف املنظمة العربية 

لحقوق اإلنسان يف مرص عرضاً عن اإلنذار املبكر وتدابري الوقاية من 

انعدام األمن والرصاعات املسلحة، يف حني قدم الدكتور عبد السالم 

ومؤسسات  املدين  املجتمع  منظامت  دور  عن  عرضاً  أحمد  سيد 

حقوق اإلنسان الوطنية يف حامية الحق يف التعليم.

بعد ذلك، تم إنشاء مجموعات عمل ملناقشة املواضيع التالية: 
سد الفجوة ما بني القانون الدويل والقانون اإلقليمي.. 1

تقييم القوانني والسياسات التي تحمي التعليم يف دول مختلفة . ٢

يف منطقة الرشق األوسط. 

االسرتاتيجيات . 3 للمامرسات:  واملحلية  اإلقليمية  املُساءلة 

األوسط  الرشق  منطقة  يف  التعليم  حق  لحامية  املستقبلية 

وشامل إفريقيا. 

والتعليم  الرتبية  وزارة  من  عروض  هناك  كانت  ذلك،  وعالوة عىل 

العراقية،  األمل  وجمعية  اإلنسان،  لحقوق  العريب  واملعهد  اليمنية، 

واليونسكو  واألونروا  الطفولة،  إنقاذ  وصندوق  املستقبل  ومؤسسة 

الدروس  عىل  اإلنسان  لحقوق  السامية  املتحدة  األمم  واملفوضية 

لحامية   - الجيدة  واملامرسات  والنجاحات  التحديات   - املستفادة 

الحق يف التعليم.

يف اليوم الثالث، كان الرتكيز عىل تطوير الشبكات الوطنية واإلقليمية 

والرشاكات، وعىل صياغة توصيات املنتدى. وقدمت السيدة كورتني 

من  التعليم  لحامية  العاملي  التحالف  تجارب  عن  عرضاً  اروين 

الجلسات املوضوعية:
زميل  مساعدة   – هاوسلر  كريسنت  أ.  املنتدى،  من  األول  اليوم  يف 

عرضا  قدمت  واملُقارن،  الدويل  للقانون  الربيطاين  املعهد  يف  باحث 

عن حامية الحق يف التعليم يف إطار القانون الدويل لحقوق اإلنسان 

والقانون الدويل اإلنساين والقانون الجنايئ الدويل يف سياق مطبوعة 

مؤسسة حامية التعليم يف ظروف النزاع وانعدام األمن تحت عنوان: 

»حامية التعليم يف ظروف النزاعات املسلحة وانعدام األمن: دليل 

قانون دويل«.

يف  االنسان  حقوق  مسؤول   – حمدان  فريد  أ.  أخرى،  ناحية  من 

مركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا واملنطقة 

اإلنسان، قدم  السامية لحقوق  املتحدة  األمم  للمفوضية   - العربية 

املسلحة  النزاعات  ظروف  يف  التعليم  يف  الحق  حامية  عن  عرضاً 

وانعدام األمن يف إطار النظام اإلقليمي لحقوق اإلنسان - املواثيق 

العربية واألفريقية - التي تحمي الحق يف التعليم يف ظروف انعدام 

األمن والرصاعات املسلحة.

الدكتور محمد ذنيبات – وزير الرتبية والتعليم يف اململكة األردنية 

الهاشمية، تطرق إىل الجهود التي تبذلها اململكة األردنية الهاشمية 

يف توفري التعليم للطالب الالجئني كام أعرب عن الحاجة إىل إنشاء 

والتفاهم  الحوار  عىل  باالعتامد  العنف،  من  خال  دويل  مجتمع 

املتبادل، وتعزز العدالة واملساواة التي تعتمد عىل إنشاء و الحفاظ 

عىل أنظمة التعليم قوية.

 أ. يرسا دياب – مديرة املرشوع يف مفوضية األمم املتحدة السامية 

لحقوق اإلنسان  قدمت عرضا للنتائج والحقائق التي توصلت إليها 

األستاذة يرسا دياب

وانعدام  المسلحة  النزاعات  ظروف  في  التعليم  في  الحق  حماية  حول  اإلقليمي  المنتدى 
األمن في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا - تتمة
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الرشق األوسط وشامل إفريقيا. وتشمل ما ييل:

• االنتهاكات 	 عن  وواقعية  وشاملة  موثوقة  وثائق  وجود  عدم 

املتعلقة بالتعليم يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا؛ 

• هناك املزيد من الرتكيز عىل منع االنتهاكات املرتبطة بالتعليم 	

فضالً عن االستجابة لهذه االنتهاكات َعِقَب حدوثها؛ 

• يف 	 الدولة  سلطات  جانب  من  أولوية  حاليا،  التعليم،  يعترب  ال 

منطقة  يف  املسلح  والنزاع  األمن  انعدام  فرتات  خالل  املنطقة 

الرشق األوسط وشامل إفريقيا؛ 

• األطر 	 تنفيذ  كيفية  بشأن  العملية  األدوات  يف  نقص  هناك 

القانونية لحامية الحق يف التعليم؛ و 

• التعليم 	 النزاع؛  املناطق املترضرة من  املقدم يف  التعليم  نوعية 

هو إما من نوعية رديئة أو  يُستََغْل كأداة لغرس وبث تعاليم 

والحرية  املساواة  ومفاهيم  مبادئ  مع  تتناىف  ومعتقدات 

والدميقراطية.

الخطوات املقبلة يف مرشوع التعليم فوق الجميع:
• والتوثيق 	 للتدريب  املتحدة  األمم  مركز  من  كل  يقدم  سوف 

يف مجال حقوق اإلنسان لجنوب غرب آسيا واملنطقة العربية 

)مكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان يف الدوحة – قطر( 

و مع مؤسسة حامية التعليم يف ظروف النزاع وانعدام األمن، 

منح مالية لخمسة من منظامت املجتمع املدين للمساعدة عىل 

خلق وتطوير أنشطة تعزز وتحمي الحق يف التعليم.

• مركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق يف مجال حقوق اإلنسان 	

لجنوب غرب آسيا واملنطقة العربية )مكتب املفوضية السامية 

حامية  مؤسسة  ومع  قطر(   – الدوحة  يف  اإلنسان  لحقوق 

السيدة كورتني اروين

وانعدام  المسلحة  النزاعات  ظروف  في  التعليم  في  الحق  حماية  حول  اإلقليمي  المنتدى 
األمن في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا - تتمة

الهجامت )GCPEA(، قدم السيد رفعت صباح عرضا عن تجارب 

يف  مقرها  إقليمية  شبكة  وهي  للجميع  للتعليم  العربية  الحملة 

التي  إقرأ  مؤسسة  عمل  كليت  أمينة  السيدة  وقدمت  فلسطني؛ 

مقرها يف لبنان.  

للتدريب  املتحدة  األمم  مركز  مدير   – العبيد  احمد  العبيد  د. 

والتوثيق، قدم مرة أخرى عرضا عن أهمية تطوير شبكات أصحاب 

املدير   – قرشاب  املتعال  عبد  د.  قدم  حني  يف  اإلقليميني،  املصالح 

العام للمعهد اإلقليمي لتنمية املجتمع املدين – كلية رشق النيل – 

السودان عرضا عن تحديد اسرتاتيجيات لدعم وتشجيع حامية الحق 

يف التعليم يف سياق  انعدام األمن والنزاعات املسلحة.

اسرتاتيجيات  لوضع  األخري  اليوم  من  األخرية  الجلسة  ُخصصت 

وتوصيات لحامية الحق يف التعليم يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

إفريقيا، يف هذه الجلسة، تم تقسيم املشاركني إىل ثالث مجموعات، 

وتم الطلب منهم وضع توصيات التي تندرج تحت الفئات التالية: 

البحث والتوثيق . 1

التشبيك وبناء الرشاكات . ٢

زيادة التوعية والحمالت . 3

نتائج املنتدى:
خالل  الفعل  وردود  املناقشات  من  واسعة  مجموعة  إىل  استنادا 

بشأن  اإلقليمية  واالهتاممات  األولويات  من  عدة  أثريت  املنتدى، 

منطقة  يف  التعليم  يف  الحق  حامية  رشوط  و  تجاه  العام  املوقف 

د. عبدالسالم سيد أحمد
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االبتدائية  المدارس  االنسان في  لتعزيز حقوق  التعليمية  المواد  لقاء تشاوري حول تطوير 
واإلعدادية والثانوية

15 - 16 يناير ٢٠1٤، عمان – األردن

نظم مركز األمم املتحدة للتدريب وتوثيق يف مجال حقوق اإلنسان 

لجنوب غرب آسيا واملنطقة العربية اجتامع تشاوري إقليمي ملدة 

يومني. كان الهدف الرئييس من االجتامع هو نرش ثقافة وتعزيز قيم 

األوسط   الرشق  التعليم يف منطقة  نظام  اإلنسان من خالل  حقوق 

تألف  اإلنسان.  لحقوق  العاملية  القيم  أساس  عىل  إفريقيا  وشامل 

عن  وممثلني  اإلنسان  حقوق  نشطاء  من  مشاركا   17 من  الحضور 

وزارات الرتبية والتعليم يف كل من قطر وعامن واألردن وفلسطني 

واملغرب وتونس والسودان.

أهداف اللقاء التشاوري:
• الوقوف عىل املبادرات الناجحة يف تطوير برامج تعليم حقوق 	

اإلنسان عىل املستوى الوطني 

• تحديد مرتكزات الربامج الوطنية من ناحية قيم حقوق اإلنسان 	

املدرجة يف املواد التعليمية 

• حقوق 	 بتعليم  الخاصة  الوطنية  املبادرات  احتياجات  تحديد 

اإلنسان

املواضيع التي تم تغطيتها يف اللقاء التشاوري :
اللقاء  اطار  يف  ملناقشتها  املوضوعات  من  مجموعة  تحديد  تم 

التشاوري بغية تحقيق االهداف اعاله:

• تعليم حقوق اإلنسان ومبادرات األمم املتحدة	

• استعراض ملبادرات تعليم حقوق االنسان عىل املستوى الوطني 	

واإلقليمي 

• مناقشة جودة املواد التعليمية من ناحية املحتوى واملضمون	

• مدى الحاجة اىل مواد تدريبية جديدة يف مجال تعليم حقوق 	

االنسان 

وانعدام  المسلحة  النزاعات  ظروف  في  التعليم  في  الحق  حماية  حول  اإلقليمي  المنتدى 
األمن في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا - تتمة

التعليم يف ظروف النزاع وانعدام األمن، سوف يقوموا بنفسهم 

من  إنشاء شبكة  تيسري  أو   / و  بناء  العمل عىل  باالنخراط يف 

أصحاب املصلحة ملتزمة بحامية الحق يف التعليم.

• املنتدى 	 توصيات  تنفيذ  وتسهيل  لدعم  املشاركني  مع  العمل 

النزاعات  ظروف  يف  التعليم  يف  الحق  حامية  حول  اإلقليمي 

وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  األمن  وانعدام  املسلحة 

إفريقيا.

• للتدريب والتوثيق يف مجال 	 املتحدة  سوف يعمل مركز األمم 

حقوق اإلنسان لجنوب غرب آسيا واملنطقة العربية عىل تصميم 

يف  الحق  لحامية  مخصص  االنرتنت  شبكة  عىل  موقع  وتطوير 

التعليم يف ظروف النزاعات املسلحة وانعدام األمن يف مرشوع 

منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا.

• استنادا إىل التعليقات الواردة عىل الدراسة االستطالعية وعىل 	

املنتدى، لن يتم إجراء أي تعديالت أخرى عىل  آخر مداوالت 

الدراسة.
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االبتدائية  المدارس  االنسان في  لتعزيز حقوق  التعليمية  المواد  لقاء تشاوري حول تطوير 
واإلعدادية والثانوية - تتمة

• ضعف اإلرادة السياسية .	

• ضعف انخراط الفاعلني الرتبويني  يف تعليم  حقوق اإلنسان .	

• عدم وجود ضامنات تلزم باحرتام حقوق اإلنسان .	

• عدم مالمئة البيئة املدرسية لتعليم حقوق اإلنسان .	

• قلة املواد التعليمية الخاصة بتعليم حقوق اإلنسان .	

• قلة املوارد املالية لدعم برامج تعليم حقوق اإلنسان .	

• ضعف التنسيق والتشبيك مع املؤسسات والهيئات ذات العالقة. 	

• نقص الربامج التدريبية  الخاصة بحقوق االنسان للمعلمني .	

• حقوق 	 عىل  الرتبية  عىل  للمعلمني  التكوينية  الربامج  نقص 

اإلنسان .

• معارضة بعض القوانني ملبادئ حقوق اإلنسان .	

• غياب آليات لتفعيل وإعامل املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان .	

• حقوق 	 عىل  الرتبية  لربامج  واملتابعة  التقييم  أدوات  غياب 

اإلنسان. 

• صناع 	 أولويات  ضمن  اإلنسان  حقوق  عىل  الرتبية  وضع  عدم 

القرار .

االسرتاتيجيات:
وتكوين . 1  ، اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  قاعدة  توسيع 

مجموعات ضغط لتدعيم االرادة السياسية، من خالل توضيح 

اآلثار اإليجابية للرتبية عىل حقوق اإلنسان .

حقوق . ٢ عىل  الرتبية  مجال  يف  مبسؤولياتها  الحكومات  تذكري 

اإلنسان .

الرد عىل الفكر املعادي لحقوق اإلنسان من خالل مقاربة ثقافة . 3

حقوق اإلنسان مع املوروث الثقايف  بالحوار وقبول االختالف.

اإلنسان . ٤ حقوق  لخدمة  الثقافية  الخصوصيات  استثامر  حسن 

الكونية والرتبية عليها .

العمل عىل برامج توعوية تستهدف املؤثرين يف تشجيع  الفكر . 5

املعادي لحقوق اإلنسان .

انشاء صندوق خاص للرتبية عىل حقوق اإلنسان ، بالرشاكة مع . 6

الوطنية  املعنية ومؤسسات املجتمع املدين  الحكومية  الجهات 

والدولية.

• التعليمية 	 املناهج  االنسان يف  ادماج مفاهيم حقوق  تحديات 

الرسمية 

• حقوق 	 تعليم  تطوير  مجال  يف  التعاون  ووسائل  اسرتاتيجيات 

االنسان يف منطقة الرشق االوسط وشامل افريقيا 

شارك يف افتتاح اللقاء التشاوري األستاذة أسامء خرض االمني العام 

االمم  مركز  من  حمدان  وفريد  االردن  يف  للمرأة  الوطنية  للجنة 

التدريبي  الربنامج  من  الغرض  اىل  حمدان  السيد  أشار  املتحدة، 

وذلك بعد التعريف مبركز االمم املتحدة للتدريب والتوثيق، حيث 

جزء  وهو  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  من  بقرار  تأسيسه   تم 

من املفوضية السامية لحقوق االنسان ويغطي ٢5 دولة، منوها اىل 

بحقوق  التوعية  عىل  والعمل  القدرات  بناء  يف  املتمثلة  صالحياته 

االنسان الواردة يف املعايري الدولية.

ومن ناحيتها اشارت االستاذة أسامء خرض مستعينة ببيان اليونسكو 

اىل ان الحرب تبدأ يف عقوق البرش والحد منها يبدأ يف عقول البرش، 

وان حجر االساس يكمن يف تعليم حقوق االنسان. وقد نوهت اىل 

ان التغيري يف املناهج املدرسية يف العامل العريب بطيء وفيه صعوبات 

التمسك  ان  اىل  واشارت  االنسان.  حقوق  توطني  تسهيل  وينبغي 

باملعايري العاملية لحقوق االنسان يفيد جدا ويف نفس الوقت ال بأس 

من استخدام املخزون الثقايف العريب يف تعزيز قيم حقوق االنسان . 

التحديات التي تواجه تعليم حقوق اإلنسان يف املنطقة:
• الفكر املعادي لحقوق اإلنسان .	

األستاذ فريد حمدان واألستاذة أسامء خرض
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الشرق  في  التعذيب  لمكافحة  الوطنية  االستراتيجيات  تطوير  حول  عمل  ورشة 
األوسط وشمال أفريقيا

18 - 19 ديسمبر ٢٠13، عمان – األردن

األمم  مركز  نظم  الجنايئ،  لإلصالح  الدولية  املنظمة  مع  بالتعاون 

غرب  لجنوب  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  وتوثيق  للتدريب  املتحدة 

آسيا واملنطقة العربية ورشة عمل حول تطوير اسرتاتيجيات وطنية 

ملكافحة التعذيب يف عامن - األردن، من 18 - 1٩ ديسمرب ٢٠13. 

الوطنية  االسرتاتيجيات  تطوير  حول  هذه  العمل  ورشة  تتمحور 

ملكافحة التعذيب، والتي يتلخص الهدف العام منها بدعم الجهود 

الوطنية وتبادل أفضل املامرسات لتطوير اسرتاتيجية وطنية تهدف 

ملكافحة ظاهرة التعذيب والحد منها.

أهداف ورشة العمل:
تهدف ورشة العمل التدريبية إىل تعزيز القدرات الوطنية يف مجال 

مكافحة التعذيب  يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا وذلك 

فيام يخص االيت :

• زيادة الوعي واملعرفة بني أصحاب املصلحة يف منطقة الرشق 	

األوسط وشامل إفريقيا بشأن  اإلطار املعياري الدويل ملكافحة 

والربوتوكول  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  يف  واملتمثل  التعذيب 

االختياري امللحق باالتفاقية.

• املعايري 	 لجعل  والقضائية  القانونية  اإلصالحات  نطاق  توضيح 

الدولية جزء مارشاً من االسرتاتيجيات الوطنيةملناهضة التعذيب.

• تعزيز اليات املساءلة و اإلطار القانوين واملؤسيس ملنع التعذيب 	

عىل املستوى الوطني.

• تبادل أفضل املامرسات يف الوقاية من التعذيب داخل املنطقة.	

حرض ورشة العمل ٢6 مشاركا من قبل 1٠ بلدان مختلفة من جميع 

أنحاء املنطقة العربية.

خالل ورشة العمل التدريبية تم تغطية املواضيع التالية:
• تقديم اإلطار املعياري الخاص مبكافحة التعذيب.	

• وفقا 	 املهينة  املعاملة  رضوب  من  وغريه  التعذيب  تعريف 

التفاقيات األمم املتحدة.

• املتحدة 	 األمم  اتفاقية  عىل  التصديق  حالة  ومراجعة  مناقشة 

باتفاقية  امللحق  االختياري  والربوتوكول  التعذيب  ملناهضة 

مناهضة التعذيب. 

• مبنع 	 الخاصة  والسياسات  القانونية   األطر  وتوضيح  بيان 

التعذيب.

• ملكافحة 	 وطنية  آليات  تطوير  يف  املامرسات  أفضل  تبادل 

التعذيب. 

• مناقشة االسرتاتيجيات الوطنية املقرتحة ملناهضة التعذيب .	

املخرجات:
عن  متخضت  بأنها  القول  يستطاع  الورشة،  هذه  أعامل  ضوء  يف 

ملكافحة  الوطنية  االسرتاتيجيات  بتطوير  تتعلق  محددة  مخرجات 

هذه  إيجاز  وميكن  السياق.  هذا  يف  مستقبيل  جهد  واي  التعذيب 

املخرجات عىل النحو اآليت:  

• عدم توفر املعلومات والبيانات فيام يخص قضايا التعذيب يف 	

منطقة الرشق األوسط.

• ملكافحة 	 الدولية  املنظومة  يخص  فيام  والتثقيف  التوعية 

التعذيب

• أهمية إيجاد مقياس للتعذيب وغريه من رضوب إساءة املعاملة 	

األخرى.

• رضورة العمل عىل حث دول املنطقة للمصادقة عىل الربوتوكول 	

اإلضايف التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب .

• أهمية تطوير اسرتاتيجية عربية واسرتاتيجيات وطنية ملكافحة 	

التعذيب.

• تطوير 	 عند  اإلنسان  حقوق  عىل  القائم  النهج  أهمية 

االسرتاتيجيات الوطنية ملكافحة التعذيب.

• عدم استناد جهود مكافحة التعذيب وغريه من رضوب إساءة 	

املعاملة األخرى يف دول املنطقة عىل اسرتاتيجيات وطنية.

• املنطقة وأخذها 	 التي تحققت يف  النتائج   البناء عىل   أهمية 

بالحسبان يف املراحل املستقبلية.
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مبكافحة . ٢ املعنية  األخرى  الفاعلة  والجهات  الرشكاء  إرشاك 

اإلنسان  حقوق  مؤسسات  و  الحكومات  مثل   - التعذيب 

واملنظامت غري الحكومية ، والجهات الفاعلة والخ.

لحقوق . 3 الوطنية  املؤسسات  ممثيل  بني  التنسيق  من  املزيد 

اإلنسان، الذين شاركوا يف ورشة العمل هذه لضامن استدامة و 

استمرارية العمل عىل مكافحة التعذيب.

تنظيم املزيد من االجتامعات و ورش العمل التي تتناول واقع . ٤

الرشق  منطقة  يف  املعاملة  سوء  من رضوب  غريه  و  التعذيب 

األوسط وشامل أفريقيا للتعلم و تبادل الخربات.

تنظيم لقاءات وورش عمل أخرى تتناول واقع التعذيب وغريه . 5

من رضوب إساءة املعاملة يف دول املنطقة وتقييم املامرسات 

والجهود املبذولة ملكافحته ومظاهر نجاحها  وإخفاقها واسباب 

تقييمها علميا.

املزيد من الدراسات فيام يخص منشأ املشكلة، أسباب وحقيقة . 6

واقع  التعذيب واسعة النطاق يف منطقة الرشق األوسط.

الرشكاء . 7 و  الفاعلة  الجهات  بني  املعلومات  تبادل  من  مزيد 

األوسط  الرشق  منطقة  يف  التعذيب  من  الوقاية  يف  املعنيني 

وشامل أفريقيا من املعلومات.

الرتكيز عىل املقاربة الوقائية يف مجال مكافحة التعذيب ودور . 8

الربوتوكول اإلضايف التفاقية األمم املتحدة يف مناهضة التعذيب 

يف تعزيزها.

• قيام مكتب األمم املتحدة للتدريب يف الدوحة بدور تنسيقي 	

ومحوري بغية تطوير اسرتاتيجيات وطنية ملكافحة التعذيب.

• الفاعلة يف مجال 	 الجهات  بني مختلف  الخربات  تبادل  رضورة 

مكافحة التعذيب و غريه من رضوب سوء املعاملة.

يصعب  التي  الشائكة  القضايا  من  التعذيب  مكافحة   قضية  تُعد 

العمل عليها نظرا لعدة عوامل من أهمها: حساسية املسألة، نقص 

الخربات يف مجال تطوير االسرتاتيجيات الوطنية ملكافحة التعذيب، 

قلة  وقوعه،  ومنع  التعذيب  مبكافحة  سياسية  إرادة  وجود  عدم 

املعرفة فيام يخص الصكوك الدولية واإلقليمية املتعلقة بالتعذيب و 

غريه من رضوب سوء املعاملة.

التوصيات:
تم  التي  التحديات  وكذلك  العمل  ورشة  املناقشات خالل  يف ضوء 

وتعزيز  للتحسني  فرصة  هناك   ، املشاركني  قبل  من  إليها  التطرق 

مخرجات  أهم  من  التعذيب.  مبكافحة  األمر  يتعلق  عندما  العمل 

وتوصيات هذه الورشة: 

استمرار مركز التدريب والتوثيق يف الدوحة مببادرته الهادفة إىل . 1

تطوير اسرتاتيجيات وطنية ملكافحة التعذيب بطريقة مؤسسية 

أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  يف  البلدان  جميع  أن  لضامن 

تعمل عىل تحقيق الهدف.

ورشة عمل حول تطوير االستراتيجيات الوطنية لمكافحة التعذيب في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا - تتمة

األحداث القادمة ..
• شبكة 	 مع  بالتعاون  الإنسان،  حقوق  مجال  في  والتوثيق  للتدريب  المتحدة  الأمم  مركز   :2014 لعام  الإعلام  حرية  بيوم  الاحتفال 

الجزيرة، ومركز الدوحة لحرية الإعلام و مكتب اليونسكو في الدوحة يعملون على تنظيم ندوة لمدة يوم واحد للاحتفال باليوم 

العالمي لحرية الإعلام للعام 2014. مكان وتاريخ: قطر، 4 مايو 2014.

• ورشة عمل تدريبية للصحفيين: بعد الندوة سوف تنظم ورشة عمل تدريبية لمدة أربعة أيام للصحفيين بشأن المقاربة القائم على 	

حقوق الإنسان في التغطية الصحفية وأمن والسلامة الصحفيين. مكان وتاريخ: المغرب، 6 - 9 مايو عام 2014.

• البرنامج التدريبي الإقليمي السنوي للدبلوماسيين العرب: ينظم مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان 	

الثالث  النشاط هو  الإنسان والدبلوماسية. هذا  أيام على حقوق  العرب، لمدة خمسة  للدبلوماسيين  السنوي   التدريبي  برنامجه 

الذي ينظمه المركز للدبلوماسيين العرب. نفذ أول نشاط في الأردن في كانون الأول/ديسمبر 2012، والثاني نظم في الكويت في 

حزيران/يونيو عام 2013. المكان والتاريخ: سلطنة عمان، أيلول/سبتمبر عام 2014.
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ورشة عمل تدريبية »مقدمة آلليات حقوق اإلنسان في األمم المتحدة«
٢3 - ٢7 فبراير ٢٠1٤، الرياض – السعودية

يف إطار تطوير التعاون  يف اتجاه تعزيز إعامل حقوق االنسان وبناء 

العربية  اململكة  من  كل  وقعت  لذلك،  الالزمة  الوطنية  القدرات 

السامي  املفوض  ومكتب  اإلنسان  حقوق  بهيئة  ممثلة  السعودية 

تفاهم  مذكرة   ٢٠1٢ يونيو/حزيران   ٢7 بتاريخ  االنسان  لحقوق 

تهدف اىل بناء القدرات الوطنية يف اململكة يف مجال حقوق اإلنسان. 

تنفيذ سلسلة من  التأكيد عىل  تلك، تم  التفاهم  ويف سياق مذكرة 

االنسان  املعريف مبفاهيم حقوق  الوعي  زيادة  اىل  الهادفة  الربنامج 

وباملعايري واآلليات الدولية إلعامل وإنفاذ حقوق االنسان وتحسني 

األمم  وآليات  السعودية  العربية  اململكة  كل  بني  التعاون  طريقة 

املتحدة املختلفة مبا فيها مجلس حقوق اإلنسان )آلية االستعراض 

لألمم  التعاهدية  واآلليات  الخاصة(  واالجراءات  الشامل،  الدوري 

الخاصة  التقارير  متابعة  عىل  تعمل  التي  تلك  وخاصة  املتحدة 

باململكة يف إطار انضاممها للمعاهدات الدولية.

الخاص  اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضية  مكتب  مع  باالشرتاك 

يف  للمفوضية  اإلقليمي  واملكتب  إفريقيا  وشامل  األوسط  بالرشق 

بريوت ، أخذ مركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق يف مجال حقوق 

اإلنسان زمام املبادرة لتنفيذ النشاط األول لربنامج التعاون الفني بني 

املفوضية واململكة العربية السعودية. حيث تم تنظيم ورشة عمل 

تدريبية ملدة خمسة أيام عىل آليات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة 

من ٢3 - ٢7  فرباير ٢٠1٤. تألف فريق التدريب من الدكتور عبد 

والسيد  السامي(،  للمفوض  اإلقليميني  )املمثل  أحمد،  سيد  السالم 

املفوضية(،  يف  إفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  قسم  )من  تورسنت، 

والسيد فريد حمدان من مركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق يف 

االستشاريني  واثنني آخرين  من  الدوحة،  اإلنسان يف  مجال حقوق 

الدوليني )الدكتور حاتم قطران، والدكتور إدريس نجم( .

بينهم  من  املشاركني  من   1٤٠ نحو  األول  التدريبي  الربنامج  حرض 

اململكة. خالل  الحكومية يف  املؤسسات  ميثلون مختلف  امرأة،   ٤٠

املواضيع  غطت  تدريبية  جلسة   1٢ تنفيذ  تم  التدريبي  الربنامج 

التالية:

• مفهوم حقوق اإلنسان وتطوره، 	

• املصطلحات واملفاهيم املرتبطة بحقوق اإلنسان، 	

• العالقة بني هيئات األمم املتحدة )الهيئات القامئة عىل ميثاق 	

األمم املتحدة( وحقوق اإلنسان. وقدمت أمثلة عملية عن دور 

كل هيئة واملناقشات التي تتم بها،

• معاهدات 	 يف  أطرافا  بوصفها  ومسؤوليات  الدول  التزامات 

واتفاقيات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، 

• اإلسالم وحقوق اإلنسان،	

• الدور الذي يضطلع به مجلس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة 	

منذ نشأته يف عام ٢٠٠6، يف الوقت نفسه تم تعريف املشاركني 

القدمية  والهيئة  املجلس  الفرق بني طريقة عمل كل من  عىل 

املتحدة  األمم  يف  اإلنسان  حقوق  بقضايا  معنية  كانت  التي 

والتي كانت تعرف بـــ لجنة حقوق اإلنسان، 

• اإلجراءات الخاصة لألمم املتحدة باعتبارها واحدة من اآلليات 	

لحامية ولتعزيز حقوق اإلنسان،

• تم نقاش النظام اإلقليمي لحامية حقوق اإلنسان عىل املستوى 	

اإلقليمي. ويف العمق، تم تعريف املشاركني عىل امليثاق العريب 

لحقوق اإلنسان والحقوق التي تم دمجها مع امليثاق،

• التحفظ عىل معاهدات واتفاقيات حقوق 	 متت مناقشة نظام 

اإلنسان، حيث تم إطالع املشاركني عىل آثار التحفظ عىل إعامل 

حقوق اإلنسان والتمتع بها، 

• وحامية 	 تعزيز  يف  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  دور 

حقوق اإلنسان.

ويف نهاية الربنامج التدريبي، قدم املشاركون مجموعة من التوصيات 

واالقرتاحات لتحسني جودة التدريب يف املستقبل.
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اليوم العالمي لألمم المتحدة ٢٠13

يرُبز يوم األمم املتحدة الذكرى السنوية لبدء إنفاذ ميثاق األمم املتحدة يف عام 1٩٤5، وظهرت األمم املتحدة عىل الساحة 

الدولية بعدما وقعت غالبية الدول األعضاء — مبا يف ذلك الدول الخمس الدامئة العضوية يف مجلس األمن — هذه الوثيقة 

التأسيسية.

ومل يزل يُحتفل بيوم ٢٤ ترشين األول/أكتوبر بوصفه يوم األمم املتحدة منذ عام 1٩٤8. ويف عام 1٩71، أوصت الجمعية 

العامة لألمم املتحدة أن تحتفل الدول األعضاء بهذا اليوم بوصفه يوم عطلة عامة.

هذا العام، احتفل كل من مركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق يف مجال حقوق اإلنسان لجنوب غرب آسيا واملنطقة 

واملحليني  الدوليني  املوظفني  لجميع  غداء  حفل  تنظيم  خالل  من  املناسبة  بهذه  الدوحة  يف  اليونسكو  ومكتب  العربية 

لألمم املتحدة يف قطر. بدأ الحفل بكلمة القتها مديرة مكتب اليونسكو يف الدوحة الدكتورة آنا باوليني، تحدثت فيها عن 

التحديات الرئيسية التي تواجه األمم املتحدة والدور املنوط بها يف حفظ السلم واألمن الدوليني، وخاصة يف هذا الوقت 

الذي يشهد العديد من التغريات يف املنطقة أو ما يعرف بــــ »الربيع العريب«.

عدد من موظفي األمم املتحدة يف قطر

للمزيد من المعلومات عن اليوم العالمي للأمم المتحدة يرجى زيارة الرابط التالي:

 www.un.org/en/events/unday

www.un.org/en/events/unday


http://at20.ohchr.org


