
1 
 إدارة البرامج والتثقيف

    

                                                   

 

 

 شربالب االتجار بمكافحة الخاصة بالتشريعات التعريفالتدورة التدريبية حول)
 (قطر دولة في تطبيقها وآليات

 المرحلة الثانية
 

 

  المقدمة .

 هي بالبشر اراالتج ظاهرة لكون ونظرا مباشرة، بصورة بالبشر االتجار جرائم مع المؤسسات الحكومية  تتعامل

 لمواكبة اتالجه هذا في العاملين وأداء قدرات تطوير إلى مستمرة حاجة هناك لذلك ومتجددة، متطورة ظاهرة

 تقدرا لتنمية مهم جانب ليقدم البرنامج هذا ويأتي بالبشر، االتجار جرائم مجال في الحديثة اإلجرامية التطورات

 تحسين أجل نم للمشاركين مهارةالو  معرفةال وإضافة نوعية نقلة ويحقق الجنائية، العدالة بجهات العاملين

 .  والشهود الضحايا وحماية المجرمين ومالحقة بالبشر االتجار قضايا مع التعامل في أدائهم

 المنطقات والمبادئ الموجهة للدورة .
. 

 .بالبشر االتجار مفهوم .1

 .الوطني اإلحالة ونظام بالبشر االتجار ضحايا على التعرف آليات .2

 .القطري والقانون الدولي القانون في بالبشر االتجار لضحايا القانونية الحماية .3

 .بالبشر االتجار جرائم في والمحاكمة التحقيق .4

 (.الممارسات أفضل) بالبشر االتجار لمكافحة والوطنية الدولية المعايير .5

 

 .دورة التدريبيةأهداف ال
 

 بالقوانين قطر بدولة القانون وإنفاذ الجنائية العدالة جهات في العاملين قدرات وتعزيز تنمية .1

 تحقيقاتال وإجراءات آليات تفعيل أجل من بالبشر االتجار بمكافحة الخاصة والوطنية الدولية

 .بالبشر االتجار جرائم  في والمحاكمات

 لظاهرة.الصعوبات التي تواجه المختصين في التعامل مع مثل هذه ا .2

 التدريب على كشف حاالت االتجار بالبشر. .3

 الفئات المستهدفة.
 

 دولة قطر وزارة العمل و الشؤون االجتماعية في العاملين في 
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 المتسلمات.
 :على قادرون المشاركين سيكون البرنامج هذا بنهاية

 .بالبشر لإلتجار الحديث المفهوم على التعرف -

 .الجرائم من وغيرها بالبشر االتجار جرائم بين التمييز -

 .بالبشر االتجار بمكافحة الصلة ذات الوطنية والقوانين الدولية االتفاقيات تطبيق -

 .والمحاكمة والتحقيق االستدالالت جمع مراحل أثناء بالبشر االتجار ضحايا اكتشاف -

 .العربيو الدولي والقضائي القانوني التعاون وسائل في المتاحة القانونية االمكانيات من االستفادة -

 بالبشر، االتجار جرائم في والمحاكمة والتحقيق األدلة وجمع الضبط بعمليات المحيطة االشكاليات فهم -

 (.المحاكمة – التحقيق – االكتشاف) بالبشر االتجار قضايا مع الجيد والتعامل

 .الجرائم من غيرها عن وتميزها بالبشر االتجار لجرائم الصحيح القانوني التكييف -

 .بالبشر االتجار مكافحة مجال في الممارسات أفضل حول متنوعة خبرات اكتساب -
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 .دورة التدريبيةالجدول الزمني المؤقت ل

 

 م6/12/2015اليوم األول: األحد 

 المتحدث موضوع الجلسة الوقت

 االفتتاح –تسجيل  8:30 -8:00

 كلمة افتتاحية

 د. يوسف عبيدان

نائب رئيس اللجنة الوطنية 

 لحقوق االنسان

 الجلسة األولى: 8:30-9:30

 بالبشر االتجار مفهوم

 الوطني والتشريع الدولي القانون في

 المستشار/ علي محرم

 القانوني المستشار

 اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

 :الثانية الجلسة 9:30-10:30

 .بالبشر االتجار ضحايا على التعرف آلية

 .الوطني اإلحالة نظام -

 

 د.نشأت المعاسفة

 كلية الشرطة

10:30-

10:45 

  استراحة 

10:45-

11:45 

 الجلسة الثالثة:

 بالبشر االتجار لضحايا القانونية الحماية

 العلي هال. أ

 القانوني الخبير

 اإلنسان لحقوق الوطنية اللجنة

  صالة 11:45-12

 :الرابعة الجلسة 12-12:45

الوطنية في مكافحة االتجار دور المؤسسات 

 بالبشر

 

 ثاني لمحمد آ جوهرة 

 مدير ادارة البرامج والتثقيف

 اللجنة الوطنية لحقوق االنسان
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 م7/12/2015اليوم الثاني: األثنين 

 المتحدث موضوع الجلسة الوقت

08:30-

09:30 

 :خامسةالجلسة ال

ة املالمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية الع

 مكافحة االتجار بالبشر في مجال

 

 مريم المالكي .أ

 

 :السادسة الجلسة 09:30-11

 الكشف في القضائي الضبط مأمور واجبات

 مرتكبيها ومعاقبة بالبشر اإلتجار جرائم عن

 . أنور المساعدةد

 الجنائية العلوم أستاذ

 العسكرية محمد بن أحمد كلية

 

11:00-

11:30 

  استراحة وصالة

11:30-

12:30 

 ة:بعالساالجلسة 

 نظرة في مكافحة االتجار بالبشر

 وأفضل الممارسات( ،)دراسة حاالت

 د. محمد مطر

 أستاذ القانون

 كلية القانون جامعة قطر

 :الجلسة الختامية 12:30

 

ختام اليوم الثاني وتوزيع 

 الشهادات

نائب رئيس  –د. يوسف عبيدان 

 اللجنة الوطنية لحقوق االنسان
 

 

 

 نهائي/ استبيانتقييم 
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