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 الن ـــــــــــــــــــــــإع

  برنامج تدريبي

 "رفع الوعي في مجال حقوق اإلنسان"
 

 ــــــــلتأجيـــــــــــ

ل حقوق رفع الوعي في مجا"تأجيل تنفيذ الدورة التدريبية المزمعة حول تعلن المنظمة العربية لحقوق اإلنسان عن 
لتدريبية في الدورة اوالمشاركات مشاركين الترشيحات تلقي جل أمد ، مع 2020 يوليو/تموزمن  األولاألسبوع إلى  "اإلنسان

 .2020 يونيو/حزيران 18الى الخميس  بنظام التدريب عن بعد

ت تحديا ويأتي هذا التأجيل على صلة بتأمين التحضيرات الفنية للدورة التدريبية وتأمين مساهمة المدربين في سياق
عتبار هم من مقر األمانة العامة للمنظمة بالقاهرة، وأخذًا في االة المدربين مساهماتيجائحة كورونا، حيث سيقدم غالب

وة في بلوغه الذر  "، والذي ُيتوقع19 –لتفادي تفشي فيروس "كوفيد  التحذيرات الرسمية في مصر بتفادي التخالط المتوقع
 .في جمهورية مصر العربية منتصف شهر يونيو/حزيران الجاري

 المعلومات:

 بناء وتمليك المعرفة بحقوق اإلنسان ورة:من الدالعام الهدف  -

  تدريب عن بعد نوع التدريب: -

 دوالر. 150الدورة  فيرسوم االشتراك  رسم االشتراك: -

محامين، الالمجتمع المدني، و ) من عاماً  53ومشارك من فئة الشباب حتى سن  ةمشارك 20 الفئة المستهدفة: -
 .والنوعي والعمري والمهني الجغرافي األساس على وعالتن االختيار في يراعى وسوف عالميين(اإلو 

 أيام عمل  اربعة :مدة الدورة -

 ا ساعات يوميً  5 المدة الزمنية اليومية: -

 فى اربعة ايام جلسة عمل  12 / جلسات عمل يومية 3 جلسات العمل: -

  -: المحتوى التدريبي -

 لحاتالمفاهيم والمصطحقوق اإلنسان،  القانون الدولي مدخل إلى  

  :القانون الدولي لحقوق االنسان والقوانين الدولية األخرى ذات الصلة 

mailto:aohrarab@gmail.com


 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان  
 

                                                                                  AOHR 

 (002)  24185346فاكس :         (002) 24181396مصر الجديدة ج . م . ع               ت :   –شارع الميرغني  91

Website :www.aohr.net   

Email : -  aohrarab@gmail.com  

 

 اإلنساني( الدولياالنساني )االزمة الراهنة للقانون  الدوليالقانون  -

 حقوق اإلنسان والحماية الدولية لالجئين  -

 القانون الجنائي الدولي  -

 ،ات غير التعاقدية،اآللي المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان: اآلليات التعاقدية 

 مجلس حقوق اإلنسان 

  االستعراض الدوري الشامل " آليةUPR"   

  لحقوق اإلنسان اآلليات اإلقليمية والوطنية 

 غير الحكومية،  منظمات دور 
 المدربين والمحاضرين:  -

o  رئيس المنظمة العربية لحقوق اإلنسان "مصر" عالء شلبياألستاذ 

o عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق اإلنسان وعضو المجلس القومي لحقوق  "مصر" األستاذ محسن عوض
 اإلنسان

o قوق عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، ومدير مركز الميزان لح "فلسطين" األستاذ عصام يونس
 اإلنسان والمفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان

o ناء أستاذة العلوم السياسية وعضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان وعضو مجلس أم "مصر" عدالدكتورة نيفين مس
 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان

o إلنسانالمحامي بالنقض والخبير الحقوقي وكبير مستشاري المنظمة العربية لحقوق ا "مصر" األستاذ محمود قنديل 

o وسطالمدير االقليمي لمعهد جنيف لحقوق اإلنسان بالشرق األو الخبير الحقوقي " األردن" األستاذ كمال مشرقي 

o مدير الوحدة القانونية بالمنظمة العربية لحقوق اإلنسان"مصر" المحامي و  األستاذ أحمد رضا 

o :المشرف على البرنامج  

المحامي ومدير البرامج بالمنظمة العربية لحقوق اإلنسان  "مصر"األستاذ إسالم أبو العينين 
eslamaohr@gmail.com  -  : 00201280006780 محمول 

 دوالر أمريكي  150 رسوم التدريب: -

رسالها يرجى مأل االستمارة المرفقة و   :للتسجيل -  مع:ا 
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  بطاقة الرقم الهوية الوطنيةواز السفر/ من جصورة، 

  كتاب ترشيح من إحدى المؤسسات ذات االختصاص،  

  صورة شخصية 
 .eslamaohr@gmail.com  :على البريد االلكتروني

 قدرات المتدربين للمشاركة في دورة بناء متدربات/ 10يتم اختيار أفضل وف س -

* * * 
ARAB ORGANIZATION FOR HUMAN RIGHTS (AOHR) 

24185346  00202 :FAX         24181396 00202 :TEL 

aohrarab@gmail.com      -   info@aohr.net :EMAIL 

www.aohr.net  :Web 
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