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مة، للعدالة الدولي جنيف مركز 
ّ
 الرئيس مقّرها السويسري، املدني للقانون  طبقا مؤسسة. مستقلة حكومية غير  منظ

 اإلنسان حقوق  منظمات ومنها الدولية واملنظمات املتحدة لألمم األوربي املركز  مقّرات حيث جنيف، مدينة في

 . الحكومية غير  واملنظمات

 
ّ
 و  املتحدة األمممقر ل بوقوعه في قلب مدينة جنيف، يشك

 
مركزية للكثير من نشاطات مركز جنيف الدولي للعدالة  جهة

املتحدة، من ضمنها اجتماعات مجلس حقوق االنسان ودورات حيث يشارك املركز بفاعلية في اجتماعات هيئات األمم 

 ثمينة في التدّرب على تصرف املشاركين  املركز تحتيضع . من هنا االستعراض الدوري الشامل
 
ر لهم فرصا

ّ
خبرته ويوف

 .
 
 آلّيات حقوق اإلنسان القائمة حالّيا

 

 

 

ملركز جنيف الدولي للعدالة سجٌل مميز في مجال التدريب في قضايا القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، 

 عن إقامة العديد 
 
من الدورات بالتعاون مع أجهزة األمم املتحّدة وآليات حقوق اإلنسان. وقد أصبح املركز فضال

 للتدريب من الكثير من املنظمات
 
مات و غير الحكومّية  معتمدا

ّ
ميسو ، الدولّيةاملنظ

ّ
للفترة من  ةتدريبيّ  ةدور املركز  نظ

املهّمة اآللّيات  حدىكإ آلّية املراجعة الدوّرية الشاملةتتناول . في جنيف. 2017تشرين الثاني/نوفمبر  17الى  13

 ضمن األمم 
 
 .مجال حقوق اإلنسان املتحّدة فيالقائمة حاليا

 

 

 
 

كل األشخاص املهتمين بقضايا حقوق اإلنسان،  التدريبّية التي يقيمها مركز جنيف الدولي للعدالة تستهدف الورش

مات غير الحكومّية، اويمكن ان يكونوا من 
ّ
لناشطين في مجال حقوق املوظفين الحكوميين، رؤساء وأعضاء املنظ

ب الجامعاتملحامين والقضاة، ااإلنسان، 
ّ
 العاملين في املجال اإلعالمي، واألكاديميين وطال

 
 . فمن املهّم لهؤالء جميعا

ق نتائج  األجهزة الدولّية املعنّية بحقوق اإلنسان،التزّود بالخبرة الالزمة لكيفية عمل 
ّ
وكيفّية التفاعل معها بما يحق

ع مواطنيها بحقوقهمحقوق اإلنسان تطوير وحماية ملموسة على صعيد 
ّ
 على تمت

 
  .في الدولة املعنّية وبما ينعكس ايجابا

 

 

 

 

قى املشاركون محاضرات عن ا
ّ
ين أساسيين، نظري وتطبيقي. في الجانب النظري يتل

ّ
لقضايا محّل يقوم التدريب على شق

 فر التدريب وتتاح لهم 
 
الجانب  تفاعلي من اجل فهٍم أفضل للمواضيع. اّمار والدخول في حوار لتوجيه أسئلة للمحاض صا

 في التدريبف تطبيقيال
 
 اساسّيا

 
 ورشيتضمن و  .يأخذ حّيزا

 
والنداءات العاجلة ة في كيفّية اعداد الرسائل والبيانات عملي ا

نسان. كما القاء البيانات داخل مجلس حقوق اإل وكيفّية والتقارير الى مجلس حقوق اإلنسان واآلليات ذات الصلة بعمله

 اعداد تقارير االستعراض الدوّري الشامل. بدونها، في، او املساهمة مع الحكومة تتضمن التدّرب على كيفّية

 

 

 مقدمة

  الدورات التدريبّية

 املستهدفون بالتدريب
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 طرق التدريب



 

 

نقطة تحول جوهرية في تصاعد االهتمام الدولي بقضايا حقوق اإلنسان،  2006يعّد انشاء مجلس حقوق اإلنسان عام 

 لذلك. 
 
الدول  كّل  ة أوضاع حقوق اإلنسان فياألمم املتحّدة في متابعولغرض تعزيز دور أجهزة وتقييم سياسات الدول تبعا

. (Universal Periodic ReviewـUPR الدوري الشاملستعراض اال بـ )ّميت س  جديدة تم استحداث آلية األعضاء فقد 

، لم . ومن هناسجل حقوق اإلنسان في كل دولة من دول العالم مّرة كل أربع سنوات وبموجب هذه اآللّية بات يجري مراجعة

وقد أصبحت هذه ، املراجعةملساهمة في هذه اات الدولية ومنظمات املجتمع املدني، من هناك ما يمنع، الدول واملنظّم  يعّد 

إذ يقع على الدول  اآللّية الجديدة وسيلة لعمل تشاركي إيجابي، بين مؤسسات الدولة وبينها وبين مؤسسات املجتمع املدني.

 التزام
 
 بتشجيع مساهمة املجتمع املدني في هذه العملّية.  ا

 مع الدورة و 
 
تشرين الثاني/نوفمبر  17ولغاية  6في جنيف في الفترة من عقد تالستعراض الدوري الشامل التي س  ل 28تزامنا

م مركز جنيف الدولي للعدالة سي ،2017
ّ
 نظّرية تضمن تنوفمبر( /2ت 17لغاية  13)من  أسبوعملّدة تدريبّية  دورةنظ

 
دروسا

، ، ومن يقوم بذلك، وما هي األسس التي تقوم عليهاما لدولٍة راض عن هذه اآللّية وكيف تجري عملّية االستع وتطبيقّية

ضمن الدروس التطبيقّية و  .وكيفّية مشاركة املجتمع املدني فيها، وصيغ كتابة التقارير وتقديمها، وكيفّية متابعة نتائجها

 لدول في مجلس حقوق اإلنسان.ا ألحدىشاملة سيحضر املشاركون عملّية استعراض 

والقانون الدولي  والعالقات الدولية متعّددة األطراف .اساسّية في مجال القانون الدولي معلوماتالدورة  نستتضّم كما 

كيف تم إنشاء آلّيات خاّصة و لحقوق اإلنسان. املعاهدات والصكوك الدولّية  الحديث عن اهّم  ثم يجري اإلنسان، لحقوق 

 بحقوق اإلنسان، وهنا يجري الحديث 
 
عمل و  ومجلس حقوق اإلنساناملفوضية السامية لحقوق اإلنسان عن تحديدا

  .واإلجراءات الخاّصةئات املعاهدات هي

 

 

 

، ووضع عبارة  info@gicj.org:  البريد االلكتروني الرجاء على من يوّد املشاركة الكتابة الى مركز جنيف الدولي للعدالة على

 للرسالة التي يجب ان تتضّمن  (2017)الدورة التدريبّية لشهر نوفمبر 
 
 ما يلي:عنوانا

ك .1  الجنسّية، تأريخ امليالد، مكان اإلقامة، ب في الوثائق الرسمّيةتاملعلومات االساسّية عن املرسل وهي: االسم كما ي 

عن الخلفية التعليمية، ومثلها عن الخبرات والعمل. الرجاء عدم ارسال نسخ السير  أسطر  خمسةنبذة ال تزيد عن  .2

 الذاتّية كاملة.

 في احدى الدول األوربّية.  .3
 
حيث ان كان لدى املتقّدم سمة الدخول األوربّية )شنجن( او السويسرية، او ان كان مقيما

 رسمّية.ان املركز ال يتدخل بإجراءات الحصول على سمات الدخول ملا في ذلك من تعقيدات 

يتحّدد ذلك و وعدد األشخاص املشاركين فيها. تها، حسب مّد تختلف تدريبية  اتدور الرسوم  العلم انيرجى  .4

اتفاقات خاصة مع املؤسسات الحكومّية او غير الحكومّية لالتفاق  دقيمكن ع. و بين املتقّدمين واملركز باملراسالت

 .على ذلك

5.  
ّ
قة بالسفر واإلقامة والضمان يرجى االنتباه الى ان مركز جنيف الدولي للعدالة ال يتحمل مسؤولية املصاريف املتعل

ويمكن ان يساعد في ارشاد املتقّدم لغرض حجز الفندق  التدريب. إضافة الى رسومملشارك نفسه الطبي بل تقع على ا

 املناسب.

  

 UPR   الشامل الدوّري آلّية اإلستعراضعن  تدريبّيةدورة 

ين 17اىل  13   2017نوفمبر / 2تشر

 كيفّية املشاركة
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Postal address:  P.O. Box: GICJ  598 CH-1214 Vernier, Geneva – Switzerland 

Email: info@gicj.org                Tel: +41 22 788 19 71 

Office: 150 Route de Ferney, CH 1211 Geneva 2 – Switzerland 

Website: www.gicj.org             

Facebook: https://www.facebook.com/GIC4J 

Twitter: @Geneva4Justice      Skype: Geneva4Justice 

Instagram: geneva4justice 
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