
  

 
 البرنامج اإلقليمّي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،

 حول تعزيز التطبيق القضائي لحقوق االنسان 

2019- 2021  

 :مقدمة

 

لتنفيذ   لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني بتوقيع مذكرة التفاهم مع الدول الشريكة قام معهد راؤول والينبرغ 2011منذ مطلع عام 

برنامجه اإلقليمّي المشترك مع المعاهد والمدارس القضائيّة العربيّة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حول تطبيق المعايّير 

والنجاحات التي تم البناء  مخرجاتتوج هذا البرنامج بعديد من ال 2018وفي نهاية . الدوليّة لحقوق اإلنسان في القضاء الوطنيّ 

من بين هذه الُمخرجات ". تعزيز التطبيق القضائي لحقوق االنسان" تحت اسم  2021-2019 لألعوامعليها لتنفيذ البرنامج الجديد 

 : ما يلي

 

الُمخرجات النظريّة ذات العالقة بأهدافه؛ فعلى المستوى أفرز المشروع جملةً من : الُمخرجات النظريّة على المستوى الوطنيّ : أوالا 

الوطنّي تم العمل على اصدار سبع دراسات نوعيّة تقارن بين القوانين الوطنيّة واالتفاقيّات الدوليّة لحقوق اإلنسان الُمصادق عليها؛ 

ا تتمحور موضوعاتها حول م. ت الوطنيّةبهدف الخروج بتوصيات لتخطّي حاالت عدم المواءمة بين المعايّير الدوليّة والتشريعا

 :يلي

 

 .حقوق المتهم في قانون أصول المحاكمات الجزائيّة العراقّي  وفق المعايّير الدوليّة: العراق .1

ة قانون أصول المحاكمات الجزائيّ )إدماج معايّير حقوق اإلنسان الدوليّة واإلقليميّة في تعليم القوانين الوطنيّة : األردن  .2

 (.األردني

 .في منظومة العدالة الجزائيّة من منظور المعايّير الدوليّة حماية حقوق الطفل الضحية: تونس .3

  .القيم والمفاهيم والمبادئ األساسيّة ذات الّصلة بالحقوق المرتبطة بمجال الُشغل، ومرجعيّاتها الدوليّة والوطنيّة : المغرب .4

الطفل في النظام القانونّي الجزائرّي؛ ومصلحة الطفل الفُضلى؛ وحق تطبيق المعايّير الدوليّة المتعلّقة بحقوق : الجزائر .5

 . الطفل في النسب وآثاره؛ وحقوق الطفل المحروم من حريّته 

آليّات )من منظور المعايّير الدوليّة  2001لسنة  3ضمانات المحاكمة العادلة في قانون اإلجراءات الجزائيّة رقم : فلسطين .6

 ( . ئيّ اإلدماج في التطبيق القضا

 .ضمانات المحاكمة العادلة في قانون أصول المحاكمات الجزائيّة اللبنانّي من منظور المعايّير الدولية: لبنان .7

 

جملةً من األنشطة التي تّم تنفيذها؛  2018- 2014تضّمنت الخطة التنفيذية : الُمخرجات النظريّة على المستوى اإلقليميّ : ثانياا 

االجتهادات القضائيّة العربيّة في مجال الحماية القضائيّة لحقوق اإلنسان؛ وإبراز مكانة القضاء  بهدف تسليط الضوء على أبرز

ودوره في إدماج مبادئ حقوق اإلنسان في التطبيقات القضائيّة الوطنيّة؛ إذ ُعقدت العديد من اللقاءات الوطنيّة وشبه اإلقليميّة 

 :ن إصدار كتابَْين إقليميَّْين، هماوأسفرت هذه الجهود ع. واإلقليميّة لهذه الغاية

 

 

 

 

 .من إعداد القاضي أحمد األشقر" االجتهادات القضائيّة العربيّة في تطبيق االتفاقيّاِت الدوليّة لحقوق اإلنسان" .1



  

 .من إعداد األستاذة المشاركة سامية بوروبة" االجتهادات القضائيّة العربيّة في حماية حقوق اإلنسان للمرأة" .2

 

ساهمت جهود مجموعات العمل الوطنيّة في كل دولة في تشكيل مالمحهما من خالل تزويد الباحثين بجملة من األحكام ولقد 

 .الوطنيّة، والمالحظات على الُمسّودة األولى وصوالً للنسخة النهائيّة

 

لُمشار هدف الُمتمثّل في نقل الُمخرجات النظرية اتحقيقاً لل(: منهجيّة الدليل التدريبّي والخطة الّدراسيّة)الُمخرجات التطبيقيّة : ثالثاا 

يِق االتفاقيّاِت دليل التدريِب على تطب"تُرجمت بإعداد إليها سابقاً إلى مرحلة التطبيق والتدريب العملّي في مناهج التعليم القضائّي، 

وليِّة لحقوِق اإلنسان في مناهج المعاهد والمدارس القضائيّة العربيّة في الشرق  نتسبي ؛ بهدف تدريب مُ "األوسط وشمال أفريقياالدُّ

منهجيّة الجديدة للخروج بأحكام خالّقة ، هذه ال المعاهد والمدارس القضائيّة في مرحلتَْي التكوين األساسّي؛ والُمستمر على إتباع 

 .يتّم فيها تطبيق االتفاقيّات الدوليّة لحقوق اإلنسان

 

س روفي هذا الّسياق؛ تّم عقد العديد من الملتقيات واالجتماعات الثنائيّة وشبه اإلقليميّة واإلقليميّة مع مديري ومدربي المعاهد والمدا

 القضائيّة الشريكة؛ والتي انتهت بإدماج هذه المنهجيّة  في الخطط التدريبيّة والمناهج الّدراسيّة لمعظم المعاهد والمدارس القضائيّة

 .مذكورة  ال

  

 :"ورشات العمل الوطنية"اهداف 

 

 2021-2019في تحديد معالم البرنامج الجديد  2018-2014كما ذكر سابقا، فقد تم البناء على هذه المخرجات التي انجزت خالل 

أخذين بعين االعتبار توصيات ورؤى المعاهد القضائية العربية لرفع قدرات  ،"تعزيز التطبيق القضائي لحقوق االنسان"حول 

ي كل والمحلية الوطنية في البلدان العربية السبعة وذلك فالمدربين في تطبيق هذه المنهجية من خالل الورشات التدريبية االقليمية 

آملين بمزيد من االنجازات والمخرجات البنّاءة والمثمرة في  ؛ الجزائر؛ العراق؛ لبنان؛ فلسطين واألردن،من تونس؛ المغرب

 .االعوام القادمة

 

العالي د مع المعهوالقانون اإلنساني معهد راؤول والينبرغ لحقوق االنسان  يتعاونوبهدف المضي قدما في تنفيذ هذه التوصيات 

يق القضائي تعزيز التطب على  المغربللقضاء في  ليالعاالمعهد تدريب القضاة من عمل وطنية ل يلعقد ورشتللقضاء في الرباط 

 .في المغربلحقوق اإلنسان في األحكام القضائية 

 

 (.سيدا)يُنفّذ هذا البرنامج بالتنسيق مع االتحاد الدولّي للمساعدة القانونيّة، وبدعم مالي من الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائى الدولّي 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 المغرب-للقضاء  يلاالعمعهد لالوطنية ل ورشةال
وليِّة لحقوِق اإلنسان في مناهج المعاهِد القضائيّة   تطبيِق االتفاقيّاِت الدُّ

 الرباط – 2021 مارس 12
 قانون الشغل – المجموعة األولى – أجندة التدريب

 

 واألسلوب المدربون النشاط الوقت

9:00 – 9:45  االفتتاح  
 التعارف  

 العملقواعد  –األهداف، البرنامج

 ستيتو اذ

 

 المفاهيم األساسية ذات العالقة باالتفاقيات الدولية 10:45 – 9:45

 

 ذة ابن زاهر أ

 عرض شرائح  ونقاشات 
 منهجية التدريب/ شرح أسلوب

 إستراحة قهوة 11:00 – 10:45

ول القب: آليات تعبير الدولة عن االلتزام باالتفاقية  12:00–11:00

التصديق، االقرار الرسمي، والموافقة، االنضمام، 

 التوقيع

 التحفظات وأنواعها  

 أذ آيت وافلي 

 عرض 
 نقاش  –تمرين مجموعات 

 منهجية التدريب/ شرح أسلوب

عرض سريع ألهم اإلتفاقيات الدولية التي صادق عليها   12:30–12:00

ية موقع مفوض بحسب اإلتفاقيات حالة تصديق - المغرب

 األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

  وافلي آيت أذ

 أسئلة وأجوبة –عرض 

 

 :المواءمة التشريعية   13:30–12:30

/ القصور/التعارض: عدم المواءمةاشكاليات -1

 الفراغ/الغموض 

 آلية التغلب على إشكاليات عدم المواءمة  -2

 أذ آيت وافلي

  نقاش+ عرض 

 وإستراحة غذاء 14:30 – 13:30

14:30 – 16:00 

 

 تطبيقات من الدراسة الوطنية 

 

 ر ابن زاهذة أ

 مجموعات عمل

 العملالدراسة الوطنية حول حقوق  عرض 16:45 -16:00
 لينبرغاول وؤعرض سريع لمنشورات معهد را

 ذة ابن زاهر أ

 أسئلة وأجوبة –عرض 

 ذة ابن زاهر أ تلخيص عام  17:00 – 16:45

 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=117&Lang=AR


  

 المغرب-للقضاء  يلامعهد العلالوطنية ل ورشةال
وليِّة لحقوِق اإلنسان في مناهج المعاهِد القضائيّة   تطبيِق االتفاقيّاِت الدُّ

 الرباط – 2021 مارس 12
 قوانين الجزاء –المجموعة الثانية  – أجندة التدريب

 

 واألسلوب المدربون النشاط الوقت

9:00 – 9:45  االفتتاح  
 التعارف  

 قواعد العمل –األهداف، البرنامج

 أذة اليوسفي

 

 المفاهيم األساسية ذات العالقة باالتفاقيات الدولية 10:45 – 9:45

 

 أذ الغالمي

 ونقاشات عرض شرائح  
 منهجية التدريب/ شرح أسلوب

 إستراحة قهوة 11:00 – 10:45

موافقة، القبول وال: باالتفاقيةآليات تعبير الدولة عن االلتزام   12:00–11:00

 االنضمام، التصديق، االقرار الرسمي، التوقيع

 التحفظات وأنواعها  

 

 أذ بنصمود

 عرض 
 نقاش  –تمرين مجموعات 

 التدريب منهجية/ شرح أسلوب

عرض سريع ألهم اإلتفاقيات الدولية التي صادق عليها   12:30–12:00

موقع مفوضية  بحسب اإلتفاقيات حالة تصديق -المغرب 

 اإلنساناألمم المتحدة لحقوق 

 أذ بنصمود

 أسئلة وأجوبة –عرض 

 :المواءمة التشريعية   13:30–12:30

الغموض / القصور/التعارض: اشكاليات عدم المواءمة-1

 الفراغ/

 آلية التغلب على إشكاليات عدم المواءمة -2

 أذ بنصمود

 نقاش+ عرض 

 وإستراحة غذاء 14:30 – 13:30

14:30 – 16:00 

 

 في المغرب –حاالت حول قانون الجزاء تطبيقات من 
 

 أذ الغالمي

 مجموعات عمل

 العمللدراسة الوطنية حول حقوق موجز ل عرض 16:45 -16:00

 فلسطين –إشارة إلى الدراسة حول المادة الجزائية 

 لينبرغاول وؤعرض سريع لمنشورات معهد را

 أذ الغالمي

 أسئلة وأجوبة –عرض 

  أذ الغالمي تلخيص عام  17:00 – 16:45

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=117&Lang=AR

