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  القومي لحقوق ا�نسان أھم جھود المجلس

  تنفيذ البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق ا�نسانما يتعلق بفي

  2016 – 2015 عاميخ*ل 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  

  البرامج التدريبية في مجال حقوق ا�نسان  -1
 

  تنظيم دورات تدربية للتوعية فى مكافحة ا�تجار بالبشر )-أ
المجلس طبقا لبروتوكول التعاون الذى سبق عقده مع مركز البحوث ا�جتماعية والجنائية قرر 

أن يبدأ بتنظيم دورات تدربية للتوعية بظاھرة ا�تجار بالبشر ومخاطرھا من كافة أبعادھا ا�جتماعية 
ة لظھور ھذه والنفسية والقانونية ، وتھدف ھذه الدورات إلى رفع الوعى العام ، وبناء القدرات المؤدي

الظاھرة ، ويسعى المجلس بذلك التعاون مع أكبر مراكز البحث فى مصر إلى تمكين المجتمع من فھم 
  إشكاليات ھذه الجريمة وأثارھا السلبية على أمن وسFمة الوطن.

  
  وقد تم تنفيذ ھذه الدورات كا8تى:

اعيين والنفسيين الذين تم من الباحثين اLجتم 30شملت كل منھا على عدد دورتين من خFل تنظيم 
  .ترشحھم من قبل وزارة الشئون ا�جتماعية

للعاملين بقطاع الھجرة وشئون العمال المھاجرين بوزارة القوى العاملة دورتين  با�ضافة إلى تنظيم
  متدربا . 60والھجرة ، وشارك فيھا 

  
جتماعية والجنائية كل دورة برنامج تدريبى لمدة خمسة أيام وذلك بمقر مركز البحوث ا� شملت

تحت إشراف وتمويل من المجلس القومى لحقوق ا�نسان ، وافتتح ھذه الدورات كF من السيد محمد 
فايق رئيس المجلس والدكتورة ناھد العشرى وزيرة القوى العاملة والھجرة السابقة والدكتورة نسرين 

اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع  البغدادى مدير مركز البحوث ا�جتماعية والجنائية وبالتنسيق مع
  ا�تجار بالبشر.
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  تدريب المعلمين والط*ب على الديمقراطية وحقوق ا�نسان )-ب
  

اتصاL ببروتوكول التعاون الموقع بين المجلس وكل من منظمة اليونسكو والمنظمة العربية 
باب باLستناد على مبادئ حقوق ا�نسان لحقوق ا�نسان �نتاج دليل يختص بالتربية الديمقراطية للش

 3والمساواة على أساس النوع اLجتماعي، شارك المجلس في اLجتماع التشاوري الذي عقد يوم 
بمقر المكتب ا�قليمي لليونسكو بالقاھرة بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لليونسكو  2016مارس 

  مناقشة المسودة اcخيرة للدليل.وممثلي وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم ل
  

إطار  وتم اLتفاق على إصدار الدليل وبدء تفعيل محتواه من خFل دورات تدريبية للشباب في     
وخارجه  بالتعاون مع وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والشباب والثقافة  يالتعليم النظام

المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، تمھيداً واللجنة الوطنية لليونسكو والمجالس القومية 
  لبرنامج طويل اcجل يواكب التحوLت الديمقراطية في مصر.

  
مذكرة تفاھم بين المجلس القومي لحقوق ا�نسان، والمنظمة توقيع  2014فبراير (كان قد تم في 

ة "اليونسكو"، يتم بموجبھا العربية لحقوق ا�نسان، ومنظمة اcمم المتحدة للتربية والعلم والثقاف
وحقوق   تبني مشروع إنتاج دليل معرفي باللغة العربية متخصص في التربية على الديمقراطية

على أن يلي ذلك إصدار ، ا�نسان للشباب المصري يستجيب �عتبارات النوع ا�جتماعي
ليم الرسمي وغير مرشد تدريبي للمدرسين حول كيفية استخدام الدليل. ويتم استخدامھما في التع

الرسمي مثل الجامعات، التثقيف المجتمعي، المعاھد، مراكز الشباب، والمنظمات غير 
  الحكومية. 

  
كما تتضمن مذكرة التفاھم أن يعقب إصدار الدليل والمرشد التدريبي عقد سلسلة من ورش 

 جية العمل لتدريب المدرسين والمعلمين  في مختلف محافظات مصر ، يعقبھا دورات نموذ
  )للطFب. 

  
التعاون مع مؤسسات الدولة والمجالس القومية، والمنظمات غير الحكومية على التدريب ب) -ج

  المستوى الوطني
  

لدعم بتوقيع عدد من البروتوكFت مع مختلف الجھات  2016و 2015قام المجلس خFل عامي 
  ھا:كان منوالجھود الرامية إلى تعزيز حقوق ا�نسان من خFل التدريب، 
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 300تدريب ، يتم بموجبه  2015في فبراير  بروتوكول تعاون مشترك مع ھيئة النيابة ا�دارية •
  قاضي بالنيابة ا�دارية على عملية إدارة اLنتخابات البرلمانية.

، في مذكرة تفاھم فى مع المعھد الدنماركى لحقوق اLنسان فى مجال نشر ثقافة حقوق اLنسان •
موجھو  –عقد برامج تدريبية للفئات المختلفة ( معلمون تعاون في ، تتضمن ال 2015يونيو 

طلبة السنة النھائية بكليات  –صحفيون  –إعFميون  –اcنشطة واcخصائيون اLجتماعيون 
 العمد والمشايخ ) . –وكFء نيابة  –ضباط  –اLعFم والحقوق والتربية وأكاديمية الشرطة 

، يقوم المجلس  2016المصريين بالخارج في فبراير برتوكول تعاون مع وزارة الھجرة و •
بتنظيم وإعداد وتنفيذ برنامج تأھيلي للعاملين بالوزارة بغرض تطوير قدراتھم في مجال بموجبه 

  حقوق ا�نسان. 

، يقوم المجلس 2016مذكرة تفاھم مع وزارة الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب في فبراير  •
وتنفيذ برنامج تأھيلي للعاملين بالوزارة بغرض تطوير قدراتھم في بموجبھا بتنظيم وإعداد 

 مجال حقوق ا�نسان.

  

  با8مم المتحدة ) التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق ا�نسان -د
  

تم بين المفوضية والحكومة المصرية وقد شمل س في برنامج التعاون الفني الذي انخرط المجل
  ھذا البرنامج ما يلي: 

 2014تدريب القضاهّ وضباط الشرطة حول حقوق ا�نسان في سياق برنامج فني بدأ عام  -1
 .2016النقاش حول تطويره في العام  دارو

ثمر دورة أبرنامج اLمم المتحدة ا�نمائي، و لمفوض الساميتنظيم انشطة مشتركة مع مكتب ا -2
 ة حول موضوع مؤشرات حقوق ا�نسان. تدريبي

  
  

  زارة الداخلية ) التعاون مع و-ھـ
  

ونتيجة لما تم من مناقشات خFل عام استمراراً للتعاون بين المجلس ووزارة الداخلية، 
 الداخلية وزارةفي مجال نشر ثقافة حقوق ا�نسان بين المجلس و تعاونللتوقيع بروتوكول  تم ،2016

. ا�نسان في مجال حقوق، يتم بموجبه تنظيم دورات تدريبية لضباط الشرطة 2017في مارس 
والمراكز وسوف يبدأ تنفيذ البروتوكول بعقد دورات تدريبية لمجموعات متتالية للضباط باcقسام 

  الشرطية حول منظومة حقوق ا�نسان بالعمل اcمني. 
  



 
 

4 

 

  استثمار الخطاب الديني في تعزيز حقوق ا�نسان )- و
  

لدين في حماية جال اعقد المجلس ورشة عمل حول دور ومسؤوليات ر، 2016في ديسمبر 
إلى جانب أكاديميين شارك فيھا عدد من رجال الدين ا�سFمي والمسيحي حقوق ا�نسان، 

دور رجال الدين في   أھمية. حيث أكدت ورشة العمل على ومفكرين وشخصيات عامة
  ترسيخ مبادئ حقوق ا�نسان ونشر ثقافتھا، ونبذ العنف والتطرف. 

  
 

  ي النظامين التعليميين اQبتدائي والثانويالتثقيف في مجال حقوق ا�نسان ف -2
  

  تدريب ا8طفال في المدارس من خ*ل وحدة الطفل بالمجلس (أ)
  

في إطار تنفيذ بنود خطة عمل المشروع المشترك بين المجلس ومنظمة اcمم المتحدة للطفولة 
)UNICEFنشطة التدريبية المتعلقة برفع كفاءة الباحثين بوcكان حدة الطفل ) ، تم عقد عدد من ا ،

  منھا:

تجربة  –تحت عنوان " تعزيز وحماية حقوق الطفل  2015فبراير  22ورشة عمل يوم اcحد  - 
مكتب حقوق الطفل با�مبودسمان اليونانى"، و ذلك في اطار تبادل الخبرات مع المؤسسات 

 المماثلة فى الدول اcخرى و ا�ستفادة من تجاربھم الناجحة فى ھذا المجال .
  

 5إلى  2رة تدريبية حول إعداد مدربين للتدريب على حقوق الطفل خFل الفترة من دو  - 
  على مدار أربعة أيام . عقدت الدورة .2015نوفمبر

  
إستھدف التدريب مجموعة من الباحثين بوحدة الطفل لرفع قدراتھم فى مجال حقوق الطفل وكسب 

  . مھارات جديدة لتدريب اcطفال والتعامل معھم

  
د المجلس عدد من اcنشطة التدريبية لنشر ثقافة حقوق الطفل بين تFميذ المدارس عقكذلك 

  و فيما يلي ملخص تلك ا8نشطة :با�ضافة ، 

من خFل التنسيق مع وزارة التربية و التعليم تم تنفيذ برنامج تدريبي لتFميذ المدارس على  - 
Fولى فى محافظة سوھاج خLث مراحل حيث كانت المرحلة اF16إلى 14ل الفترة من ث 

 17إلى15، وكانت المرحلة الثانية فى محافظة سوھاج أيضاً فى الفترة من  2015فبراير 
ديسمبر  8إلى  5، أما المرحلة الثالثة فكانت فى محافظة أسوان فى الفترة من  2015ابريل 
2015.  
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سنة (الصف  12 - 10وقد استھدف البرنامج التدريبى لطFب المدارس الفئة العمرية من سن  - 
الخامس ، السادس اLبتدائى) وقد وقع اLختيار على تلك الفئة لما لديھا من قدرة على استيعاب 

تلميذ وتم  70-60المناھج التدريبية الموضوعة ، حيث تم اختيار فصل من كل مدرسة ضم من 
تلميذ، وتولى تدريب كل  35:  30تقسيم الفصل إلى مجموعتي عمل تتكون كل منھا من

 مدرب من فريق عمل وحدة الطفل .  2مجموعة عدد 
  

حيث تم خFل البرنامج التدريبى تنفيذ مجموعة من اcلعاب واcنشطة التى تھدف إلى توعية  - 
  اcطفال بحقوقھم وواجباتھم اcساسية وغرس قيم حقوق ا�نسان في وجدانھم . 

  
  

  يةالتثقيف في مجال حقوق ا�نسان من خ*ل المناھج الدراس (ب)

في إطار العمل على إعادة تفعيل مشروع مراجعة المناھج المدرسية من منظور حقوق ا�نسان، 
الذي سبق للمجلس القيام به، تم تبادل الخطابات مع وزير التربية والتعليم، كما تم إجراء عدد من 

ابع لوزارة التربية مدير مركز تطوير المناھج والمواد التعليمية، الت راشد، حازم / الدكتوراللقاءات مع 
، حيث تم اLتفاق على التعاون في مجال مراجعة المناھج 2016نوفمبر  –والتعليم، وذلك خFل أكتوبر 

الدراسية لتنقيتھا مما قد يتناقض مع قيم ومبادئ حقوق ا�نسان، إلى جانب تنفيذ أنشطة تدريبية للطFب 
  كز الشباب. والمعلمين واcخصائيين اLجتماعيين في المدارس ومرا

بتشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لفحص   2005في عام (كان المجلس قد قام في 
"خصائص حول   2006المناھج الدراسية من وجھة نظر حقوق ا�نسان. حيث تم إعداد بحثين في عام 

�عدادي والثانوي، ومفردات خطاب حقوق اLنسان بالكتب المدرسية"  بمراحل التعليم اLبتدائي وا
  وإرسالھما إلى وزارة التعليم، والتي قامت بتعديل بعض المناھج بناء على توصيات المجلس.)

  

  

  

  


