
التدريبي السنوي للدبلوملسيني العرب عىل  يُعد الربنامج التدريب اإلقليمي 

انشائه،   منذ  املركز  ينفذها  التي  األساسية  الربامج  من  واحد  اإلنسان  حقوق 

نظم املركز من تاريخ 7 إىل 10 سبتمرب 2015 برنامجه التدريبي والذي ضم 26 

دبلوماسيا من جميع أنحاء املنطقة العربية.

كان الهدف من الربنامج التدريبي السنوي هو تعزيز إدماج حقوق اإلنسان يف 

العمل الدبلومايس اإلقليمي، من خالل رفع مستوى الوعي لدى الدبلوماسيني 

مهاراتهم يف  وتعزيز  اإلنسان  لحقوق  الدولية  اآلليات  املشاركني حول  العرب 

كيفية إدماج معايري حقوق اإلنسان يف العمل الدبلومايس مبا يف ذلك فهمها 

والتفاعل مع األمم املتحدة. 

التتمة يف صفحة 3

2015 وخريف  صيف 

البرنامج التدريبي السنوي الرابع للدبلوماسيـين العرب
 7 - 10 سبتمبر 2015، الدوحة - قطر
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3النشرة اإلخبارية لمركز األمم المتحدة

ُقدمت خالل التدريب عدة جلسات ركزت عىل 1( اآلليات الدولية لحامية حقوق 

اإلنسان؛ 2( أهمية التفاعل مع آلية االستعراض الدوري الشامل؛ 3( والهيئات املنشأة 

املالحظات  وتنفيذ   )4 التقارير؛  إعداد  مجال  يف  املتحدة  األمم  معاهدات  مبوجب 

الختامية للهيئات املعاهدات.

تطرق الجانب العميل من الربنامج التدريبي إىل الحاالت العملية للتعاون بني الدول 

وآليات األمم املتحدة. أيضا، عملية املشاركة فيام يتعلق بتقديم التقارير إىل مجلس 

حقوق اإلنسان من خالل االستعراض الدوري الشامل واآلليات التعاهدية، وقد نتج 

عن هذه الورشة التدريبية مجمةعة من  الدبلوماسيون من املنطقة مهيؤون بشكل 

أفضل للمساهمة يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان من خالل العمل الدبلومايس.

البرنامج التدريبي السنوي الرابع للدبلوماسيـين العرب
تتمة

جتدونا على:

www.facebook.com/UNTrainingCentre

www.twitter.com/untrainingcentr

www.undohacentre.ohchr.org

http://www.facebook.com/UNTrainingCentre
http://twitter.com/untrainingcentr
http://www.undohacentre.ohchr.org
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بعنوان   تشاورية  تدريبية  عمل  حلقة  املركز  نَظم   ،2015 سبتمرب   14 و   13 يومي 

اإلنسان«.  حقوق  مجال  يف  التثقيف  تطوير  يف  الرسمية  وغري  الرسمية  »التجارب 

استضافت هذه الحلقة 9 دول للمشاركة يف أعامل الحلقة التشاورية وكانت تحديدا 

ُعامن،  الكويت،  )السعودية،  املنطقة  من  أكادميية  ومؤسسات  التعليم  وزاراة  من 

فلسطني، السودان، واملغرب(.

كان الهدف من اللقاء التعريف بأفضل املامرسات يف املنطقة واملتعلقة بــ : تطوير 

التثقيف يف مجال حقوق اإلنسان والربامج املتعلقة به؛ إدماج قيم حقوق اإلنسان يف 

املواد التعليمية؛  الحاجة ملبادرات وطنية بشأن التثقيف يف مجال حقوق اإلنسان.

لقاء تشاوري حول تطوير أنشطة التثقيف في مجال حقوق اإلنسان
 13 - 14 سبتمبر 2015، الدوحة - قطر

األحداث القادمة،

• تنظيم تدريب للصحافيني من املنطقة حول املقاربة اخلاصة حلقوق اإلنسان في التغطية الصحافية	

• تنظيم البرنامج التدريبي السنوي اخلامس للدبلوماسيني العرب على حقوق اإلنسان	
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المرحلة الثانية من برنامج تدريب المدربين على حقوق االجتماعية 
واالقتصادية والثقافية

 19 - 21 أكتوبر 2015، الدوحة - قطر

من 19 إىل 22 أكتوبر      2015، 

من  الثانية  املرحلة  املركز  نفذ 

تدريب املدربني الخاص بالحقوق 

واالجتامعية  االقتصادية 

والثقافية )ESCR( يف الدوحة-

 18 التدريب  استهدف  قطر. 

مشاركا من 9 بلدان من جميع 

األوسط  الرشق  منطقة  أنحاء 

موريتانيا،  األردن،  )مرص، 

املغرب، فلسطني، السودان، سوريا، تونس، 

واليمن(، يف حني كان 7 مشاركني من اإلناث.

قدرة  تعزيز  عىل  الثانية  املرحلة  ركزت 

املشاركني عىل وضع اسرتاتيجية الدعم التي 

تستفيد من اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان 

االقتصادية  الحقوق  لجنة  يخص  ما  يف 

املعنية  واللجنة  والثقافية،  واالجتامعية 

واملقرر  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  بحقوق 

الخاص يف مجال الحقوق الثقافية، واملقرر 

واملقرر  التعليم،  يف  بالحق  املعني  الخاص 

واملقرر  الغذاء،  يف  بالحق  املعني  الخاص 

يف  والحق  الالئق،  بالسكن  املعني  الخاص 

املعنية  الخاصة  واملقررة  التمييز،  عدم 

بالعنف ضد املرأة.

وبناء عىل املناقشات السابقة مع املشاركني 

وعملية اإلعداد، أرسل املركز مواد مختلفة 

للمشاركني للطالع عليها،  فعىل سبيل املثال 

من  وتقارير  العامة،  التعليقات  إرسال  تم 

الختامية،  واملالحظات  الخاصني  املقررين 

وغريها من الوثائق عىل الحقوق االقتصادية 

حصل   وقد  هذا  والثقافية،  واالجتامعية 

عروضهم  إلعداد  فرصة  عىل  املشاركون 

املبادئ  عىل  الحصول  وكذلك  التقديية 

ورقة/عرض  عىل  الفعل  وردود  التوجيهية 

العمل.
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وخالل املرحلة الثانية، 

اعتمد املشاركون خطة 

املتابعة التالية:

يناير  نهاية  بحلول  أ. 

عام  الثاين  كانون 

عىل  سينوجب   ،2016

إعداد  املشاركني  كل 

حول  تقدميي  عرض 

مثل  محدد  موضوع 

الرشب،  مياه  الحق يف 

والحق يف التعليم، واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية وحقوق واألطفال، وإرسالها إىل جميع املشاركني اآلخرين للحصول عىل ردود 

األفعال.

ب. وبحلول نهاية شهر مارس عام 2016، فإن عىل املشاركني وضع اللمسات األخرية عىل 

عروضهم التدقدميية.

ج. خالل الفرتة من أبريل إىل أكتوبر عام 2016، سوف يعمل املشاركون يف ثالث فرق 

مختلفة التوجه تركز عىل الحق يف الغذاء والحق يف السكن، والحق يف الصحة .

وسوف تركز املرحلة الثالثة من برنامج تدريب املدربني عىل توثيق حاالت انتهاك الحقوق 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية وتزويد املشاركني باملهارات الفنية واملوضوعية لتدريب 

االقتصادية  الحقوق  لتعزيز عملها يف مجال  زمالئهم عىل مراقبتها ووضع اسرتاتيجيات 

واالجتامعية والثقافية.

المرحلة الثانية من برنامج تدريب المدربين على حقوق االجتماعية 
واالقتصادية والثقافية

 تتمة


