
                                    

  معهد جنیف لحقوق اإلنسان مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان    السودان

  مركز األمم المتحدة للتدریب والتوثیق في مجال حقوق االنسان

 

  الدورة التدریبیة اإلقلیمیة األولى

  "دورة أمین مكي"

 مفاهیم وآلیات حقوق اإلنسان

 7ـ 10 سبتمبر/ أیلول 2020م

  اإلعالن

مجال في والتوثیق للتدریب المتحدة األمم مركز السودان مكتب - اإلنسان لحقوق جنیف معهد                یعلن
السامیة للمفوضیة القطري المكتب مع بالتعاون العربیة والمنطقة آسیا غرب لجنوب االنسان              حقوق
حول مكي" أمین "دورة األولى اإلقلیمیة التدریبیة للدورة التقدیم باب فتح عن بالسودان، اإلنسان                لحقوق
10- 7 بین ما الفترة في االنترنت شبكة عبر / بعد عن ستعقد والتي اإلنسان حقوق حمایة                   آلیات

 سبتمبر/  أیلول 2020م.

التي للمسیرة مواصلة مدني، مكي أمین د. المقیم الراحل باسم اإلقلیمیة التدریبیة الدورة إطالق                یأتي
من اإلنسان حقوق وتعزیز الخیِّرة، اإلنسانیة والقیم والمواطنة اإلنسان حقوق عن الدفاع مجال في                بدأها
تتمتع ال االنتهاكات، من خالیة مجتمعات مرحلة إلى الوصول على العمل أجل ومن التغییر، إحداث                 أجل
األساسیة والحریات اإلنسان حقوق بثقافة الوعي نشر على عالوة وتمارسها، بل حقوقها بكامل               فقط

 وتعزیز المشاركة الدیمقراطیة.
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 أهداف الدورة التدریبیة
غیر للمنظمات الفعالة المشاركة وتعزیز اإلنسان حقوق ثقافة نشر إلى التدریبي البرنامج              یهدف
الكاملة المشاركة من وتمكینها المناقشات في تأثیرها وتقویة اإلنسان بحقوق المعنیة             الحكومیة
اإلنسان حقوق حمایة آلیات مع التفاعل صعید على عملها على خاص بشكٍل التركیز مع                والفعاّلة

.  
رفع الى یهدف عملیًا إطارًا ویقّدم والوطنیة واالقلیمیة الدولیة الحمایة آلیات مع البرنامج               یتفاعل
لحقوق الشامل النهج ترسیخ أجل من قدراتهم/ن وتنمیة اإلنسان حقوق عن المدافعین/ات              قدرات

  اإلنسان وتعزیز معرفة أصحاب الحقوق بحقوقهم.
 
 

 المهارات والمعارف التي سوف یتلقاها المشاركین/ات :
المشاركین/ات رفد على تركز حیث تفاعلي احترافي بشكل التدریبي البرنامج إعداد تم              لقد
بها الملحقة والبروتوكوالت االنسان حقوق مجال في المتحدة األمم إتفاقیات حول علمیة              بمعارف

 وآلیة تقدیم الشكاوى الفردیة باإلضافة إلى اآللیات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة .
 سیكون التدریب باللغة العربیة على ید نخبة من الخبراء والمدربین/ات في مجال حقوق اإلنسان.

 
 
 
 

 شروط اإللتحاق بالدورة التدریبیة
في العاملین من أو اإلنسان حقوق عن والمدافعین/ات الناشطین/ات من المشاركین/ات •            

 منظمات المجتمع المدني المختصة بحقوق اإلنسان.
 •.المشاركین/ات لدیهم التوجه لالستمرار في تنفیذ األنشطة الحقوقیة.

 • توفر الرغبة في االستفادة من البرنامج وإفادة غیرهم بالخبرات التي یكتسبونها.
 • االلتزام بالحضور والمشاركة الفاعلة طوال أیام البرنامج.

 • التفرغ التام ألعمال البرنامج التدریبي.
 • االستعداد الكامل للقیام بالمهام المطلوبة من المشارك/المشاركة بعد إتمام البرنامج.

 • امتالك روح العمل الجماعي والمؤسساتي.
 • القیام بتعبئة استمارة التسجیل.

 
 

 معاییر اختیار المشاركین/ات في الدورات التدریبیة
المستوفیة االستمارات فى النظر وسیتم المقدمة االستمارات جمیع بمراجعة االختیار لجنة             ستقوم
التوازن االعتبار بعین آخذة ومشاركة مشارك 26 واختیار ، المطلوبة والمعلومات             للبیانات
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وشمال األوسط الشرق لمنطقة الجغرافي التوزیع وكذلك النساء مشاركة لضمان            الجندري
 أفریقیا.

 
 مالحظات مهمة :

 آخر أجل للتسجیل 9 أغسطس/ آب 2020م●
 االشتراك في الدورة مفتوح لمشاركة األفراد والعاملین في المنظمات غیر الحكومیة●
  یجب إرسال السیرة الذاتیة وصورة فوتوغرافیة حدیثة.●
 یحق للمنظمین الغاء مشاركة المتدرب/ة فى حال عدم صحة البیانات المكتوبة.●
األولویة● ستعطى المتقدمین عدد زیادة حال وفي مشارك/ة 26 بعدد االكتفاء یتم              سوف

 للعاملین/ات في منظمات المجتمع المدني كما سیراعى أسبقیة التقدیم
جنیف● بمعهد التدریب وحدة مع التواصل الرجاء المعلومات من ومزید            لالستفسار

training@gihr.org OR +4122788 50 15 :لحقوق اإلنسان 
 

 التسجیل على الرابط التالي:
https://www.gihr.org/trainingcourses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  البرنامج التدریبي
 

 الیوم األول: اإلثنین 7 سبتمبر/  أیلول 2020م

3 | Page 
 

mailto:training@gihr.org


 استقبال وتسجیل المشاركین /ات
 االفتتاح والترحیب بالمشاركین/ات

  التعارف
 التعریف بأهداف الدورة، عرض فیدیو عن حیاة الدكتور أمین مكي مدني

 عرض البرنامج التدریبي وتحدید قواعد العمل
 استراحة

 المفاهیم والمصطلحات الخاصة بحقوق اإلنسان
 استراحة

 تطور القانون الدولي لحقوق اإلنسان
 استراحة

 آلیات  األمم المتحدة  القائمة على المیثاق : مجلس حقوق اإلنسان
 التقییم الیومي

 

 الیوم الثاني: الثالثاء 8 سبتمبر/   أیلول 2020م
 مراجعة للیوم السابق

 االتفاقیات الدولیة األساسیة المعنیة بحقوق اإلنسان
 استراحة

 اآللیات التعاقدیة لحمایة حقوق اإلنسان:  هیئات المعاهدات
 استراحة

  نظام اإلجراءات الخاصة
 التقییم الیومي

 

 الیوم الثالث: األربعاء 9 سبتمبر/  آیلول 2020م
 مراجعة للیوم السابق

  آلیة االستعراض الدوري الشامل
 استراحة

  اآللیات اإلقلیمیة:  األفریقیة/ العربیة
 استراحة

   اآللیات الوطنیة لحمایة حقوق اإلنسان
 التقییم الیومي

 

 الیوم الرابع: الخمیس 10 سبتمبر/  آیلول 2020م
 مراجعة للیوم السابق

  المجتمع المدني والعمل مع آلیات األمم المتحدة
 استراحة

  مؤشرات حقوق اإلنسان وأهداف التنمیة المستدامة
 استراحة

 المعلومات المتعلقة بآلیات حمایة حقوق اإلنسان على اإلنترنیت
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 التقییم الشامل للدورة التدریبیة
 الختام

 
 

 السیرة الذاتیة للدكتور أمین مكي مدني :
مدني ود مدینة موالید من ،(2018 أغسطس 31 – 1939 فبرایر 2) مدني مكي أمین -                  
حصل ،1962 القانون كلیة الخرطوم جامعة في تخرج أبناء، خمسة وله متزوج              بالسودان.
القوانین في الماجستیر على حصل 1964 لوكسمبورج جامعة من المدني القانون دبلوم              على
الجنائي القانون في 1970 ادنبرا جامعة من الدكتوراه على حصل ،1965 لندن              جامعة
محام قاض، األم، لغة - للعربیة باإلضافة الفرنسیة وبعض االنجلیزیة اللغة یجید              المقارن،
عن مدافع و ونقابي حقوقي ناشط سیاسي محلل و قانون وأستاذ قانوني، ومستشار               دولي،
وثالثون خمسة میثاقها، وصیاغة أبریل انتفاضة في زمالئه مع بارزًا دورًا لعب اإلنسان،               حقوق
المستویات على الحكومیة وغیر والحكومیة والحقوقیة والقضائیة األكادیمیة الخبرة من            عاما
المستشار وتنزانیا، جنیف الالجئین، لشؤون السامي المتحدة األمم مفوض والدولیة،            اإلقلیمیة
الخرطوم، أفریقیا، في االقتصادیة للتنمیة العربي المصرف ، تنزانیا في الممثل ونائب              القانوني
األشغال وزیر منصب شغل حیث السودان، في الدیمقراطیة االنتقالیة الحكومة العام،             المستشار
المتحدة األمم مفوضیة الكویت، واالجتماعي، االقتصادي لإلنماء العربي الصندوق           واإلسكان.
ورئیس الرئیسي الفني المستشار غزة، في ومكتبه الغربیة الضفة في اإلنسان لحقوق              السامیة
الخاص للممثل القانوني المستشار أفغانستان، في المساعدة لتقدیم المتحدة األمم بعثة ،              المكتب

  لألمین العام في أفغانستان (یوناما) في إصالح القانون في أفغانستان،
 

بمكتب عمل العراق، في المتحدة لألمم العام لألمین الخاص للممثل القانوني المستشار -             
لألمم السامي للمفوض اإلقلیمي المكتب ممثل لبنان، بیروت، اإلنسان، لحقوق السامیة             المفوضیة
لحقوق السامیة المتحدة األمم مفوضیة بیروت، العربیة، المنطقة في اإلنسان لحقوق             المتحدة

 اإلنسان، زغرب، كرواتیا، رئیس البعثة.
لحقوق العربیة المنظمة رئیس التالیة: المناصب حیاته مسیرة خالل تقلد مكي أمین              الدكتور
رئیس المنفى)، (في اإلنسان لحقوق السودانیة المنظمة رئیس ، األمناء مجلس وعضو              اإلنسان،
المحامین اتحاد الدائم المكتب عضو الخرطوم، السودان، في اإلنسان حقوق مرصد إدارة              مجلس
جمعیة رئیس واشنطن، المدني، للمجتمع العالمیة المنظمة اإلدارة، مجلس عضو القاهرة،             العرب
السودان، في المحامین نقابة التنفیذي، المجلس عضو إفریقیة، أصول من األمیركیین             المحامین
رئیس نائب الخرطوم، الوطنیة، والوحدة الدیمقراطیة عن للدفاع السوداني الشعبي التنظیم             رئیس
اإلقلیمي البرنامج األمناء، مجلس عضو القاهرة، والمحامین، القضاة الستقالل العربي            المركز
لحقوق العالمي المؤتمر الحكومیة، غیر المنظمات ممثل ، القاهرة اإلنسان، حقوق             ألنشطة
التابعة والشعوب اإلنسان حقوق لجنة دورات في الحكومیة، غیر المنظمات ممثل فیینا،              اإلنسان،
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اإلنسان حقوق لجنة في الحكومیة غیر المنظمات ممثل بانجول، في األفریقي االتحاد              لمنظمة
لتقییم التقییم بعثة اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز عضو، جنیف، المتحدة، لالمم              التابعة
فریق عضو، كمبودیا، في اإلنسان حقوق مفوضیة ومكتب مشروع اإلنسان لحقوق             المساعدة
كلیة مجلس في عضو للحقوقیین، الدولیة اللجنة عمل في النظر وإعادة للتقییم فورد               مؤسسة
اللبنانیة، اإلسرائیلیة الحرب حول لالستقصاء الدولیة اللجنة عضو الخرطوم، جامعة            القانون،
االتصال السودان، في اإلنسان حقوق حالة عن للحقوقیین الدولیة للجنة الخلفیة تقریر              كاتب
الحقوقیین لجنة الدولیة، العفو منظمة وأنشطة اإلنسان حقوق بعثات لمختلف والدعم             والتعاون
اإلنسان، لحقوق الدولي واالتحاد اإلنسان، لحقوق المحامین لجنة ووتش، رایتس هیومن             الدولیة.
وغیرها. رایتس، انتر ،19 المادة منظمة للدیمقراطیة، الوطنیة المنحة السالم، أجل من              صندوق
رایتس هیومن جائزة على حاصل السودان. القانونیة، الدراسات مركز أمناء مجلس             رئیس
نقابة عن نیابة اإلنسان، لحقوق األمریكیة المحامین نقابة وجائزة اإلنسان، حقوق لمراقبة              ووتش

 المحامین في السودان.
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