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مقدمة 
مالة  ه للُمجتمع المدني حول: الّصنادي���ق والِمنح وبرامج الزَّ يق���دِّم هذا الدَّليل العمل���ي الُمَوجَّ
ماالت التي ُيديرها أو ُيش���ارك في ِإدارتها مكتب  وصف���ًا موجزًا حوَل مص���اِدر الِمنح والزَّ
مفوضي���ة األمم المتحدة لحقوق النس���ان. ويهدف هذا الدَّليل الى َتوفير اِلرش���اد للُمَتقدِّمين 
ناديق والَبرامج لُمواصلة ِإس���هامها في َتعزيز ُحقوق اِلنسان  الُمحَتملين والُمهتّمين ِبهذه الصَّ

في ُبلدانهم وفي العالم. 

ماالت هي َرهٌن بتوافر التمويل. ناديق والِمنح والزَّ يرجى مالحظة أن بعض الصَّ
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ناديق والِمَنح  الصَّ
ُيدير مكتب مفوضية األمم المتحدة لُحقوق النسان وغيِره من مكاتب اأُلمم المّتحدة َصناديَق 
وِمنح لَدع���م عناصر الُمجتمع الَمدني في مجاالت محدَّدة. وُعموما، َيحقُّ لُمنظمات المجتمع 
م���ات غير الحكومية والمنّظمات الجماهيري���ة والمجموعات الُمجتمعية  المدني، مثل المنظَّ
والروابط الِمهنية، تقديم طلبات للُحصول على أمواِل الّصناديق والِمنح. وفي َبعض الحاالت 

يجوز لألفراد أيضا تقديَم طلٍب للحصوِل على الّتمويل.   

الّصناديق واِلمنح التي ُتديرها المفّوضية هي:

ُصندوق األمم المّتحدة للتبّرعات لضحايا الّتعذيب؛  .1

ق الُمعاصرة؛ ُصندوق األمم المّتحدة ااِلئتماني للّتبرعات الَمعني بَأشكال الرِّ  .2

كان اأَلصليين؛ ُصندوق األمم المتَّحدة للتَّبرعات ِلصالح السُّ  .3

ن���دوق الخاص بالبروتوكول االختياري التِّفاقية األم���م المتحدة المتعلِّقة بُمناهضة  الصُّ  .4
التَّعذيب؛   

مشروع المساعدة المشَتركة للُمجتمعات المحلِّية؛   .5

كما ُتؤدي المفوضية دورًا لها في

ُصندوق اأُلمم المتحدة للّديمقراطية الذي سوف يتم َتناُوله أيضا في هذا الفصل.  .6
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1. ُصندوق األمم المتحدة للّتبرعات لضحايا الّتعذيب

ما هو؟ 

ُصندوق األمم المتحدة للّتبرعات لضحايا الّتعذيب هو أحد الّصناديق اِلنس���انية 
الخاضعة لمسؤولية المفّوضية. وتتمّثل والَيته في توفير ِمنح لمنّظمات الُمجتمع 
المدني وغيرها من الَقنوات القائمة لمش���اريع َتهدف إلى تقديم مساعدة مباشرة 
ئيسية للُمساعدة النسانية التي  لضحايا الّتعذيب وَأفراد ُأس���رهم. واأَلش���كال الرَّ

بية والنَّفسية واالجتماعية والقانونية والمالية.  سُتقدَّم هي الطِّ

وَيق���وم األمين العام لأُلمم المّتحدة ِبإدارة الّصندوق بناًء على مش���ورة مجلٍس لأُلمناء يتأّلف 
من خمس���ة ُخبراء في مجال الّتعذيب وُمس���اعدة ضحايا الّتعذي���ب. وَيجتمع المجلس مّرتين 
ياَسة العامة، وفي تشرين  في الّس���نة، في ش���باط/ فبراير الّتخاذ القرارات بش���أن قضايا السِّ
األّول/ أكتوبر لتوزيع الِمنح. وَيستعرض المجلس خالل دوراته الّتقارير عن استعماِل المنح 
الّس���ابقة ويعتمد ّتوصيات ِبشأن منٍح جديدة، كما يلتقي بالِجهات المانحة التي ُتقدم مساهمات 
ياَسة المتصلة  منتظمة للصندوق، وغيرها من الُمؤسسات المانحة األخرى وُيناقش قضايا السِّ

بمساعدة ضحايا الّتعذيب وأعمال الصندوق.  

ندوق فرصة فريدة للمنّظمات العاملة في مجال ُمساعدة ضحايا الّتعذيب، بما في  وُيوفِّر الصُّ
ذلك منّظمات الُمجتمع المدني على مستوى القاعدة، للحصول على دعم ُمستدام من ِقبل جهٍة 

مانحٍة دولية، على َشكل منح قابلة للّتجديد على أساٍس سنوي. 

كيف يعمل؟ 

تتواجد أمانة الّصندوق ومجلس أمنائه في مفوضية األمم المتحدة لحقوق النسان 
في جنيف. وُتحدد األمانة ش���روط قبول طلبات الحصول على ِمنح المشاريع، 
في حين َينحصر دوُر المجلس في الُحكم على هذه الطلبات من ناحية َجدارتها، 

بما في ذلك:

عدد ضحايا الّتعذيب وأفراد أسرهم الذين سيحصلون على المساعدة من المشروع؛ ◄

نوع التعذيب الذي عانى منه الضحايا واآلثار الناجمة عنه؛ ◄

نوع المساعدة المطلوبة والتي سُتقدم في إطار المشروع؛ و ◄

الخبرة المهنية لُموظفي المشروع وقدرتهم على مساعدة ضحايا التعذيب؛ ◄

وُتغّطي المنح المقدمة من الصندوق فترة 12 ش���هرا ) من كان���ون الثاني/يناير إلى كانون 
األول/ديسمبر(.
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دورة المنحة الّسنوية هي على النحو التالي: 

ع في الّسنة التالية؛ ◄ ينبغي َتقديم الّطلبات قبل 1نيسان/ أبريل للُحصول على منحة توزَّ

تقوم األمانة بدراس���ة الّطلبات وَتنظيم زيارات الفرز األّولي للُمتقدمين المقبولين ما  ◄
بين نيسان/ أبريل وأيلول/ سبتمبر؛

َيجتمع مجلس األمناء في تشرين األول/ أكتوبر للنَّظر في الطلبات المقدمة وَتخصيص  ◄
منح جديدة للسنة التالية؛

يتم تبليغ مقدِّمي الطلبات بتوصيات المجلس في تشرين الثاني/ نوفمبر؛ ◄

يتم دفع المنح في كانون الثاني/ يناير؛ و ◄

ينبغي َتقديم تقارير تفصيلية ومالية بش���أن استخدام المنح فضال عن تقرير ُمراجعة  ◄
الحسابات، حسب االقِتضاء، قبل 1 نيسان/ أبريل من السنة التالية.

وُيمكن تقديم طلبات جديدة لُمواصلة مش���روع والّتوصية بمنحة جديدة ش���ريطة تلّقي مجلس 
األمناء لتقارير سردية ومالية ُمرضية بشأن استخدام المنح الّسابقة فضاًل عن تقرير مراجعة 

الحسابات، عند االقتضاء.   

وُيحّدد المجلس وبش���كل منتظم المناط���ق ذات األولوية في العالم حيث قد تكون هناك حاجة 
خاصة لدعم مش���اريع مساعدة ضحايا الّتعذيب. وبشكل استثنائي، ورهنا بتوفر األموال، قد 
ُيسمح لطلبات مشاريع في مناطق ُتحدَّد من قبل المجلس وُيوصي بها الوجود القطري لأُلمم 
المّتحدة، س���واء كانت عضوا في المجلس أو في منظمة ذات صلة بَتقديم َطلبها األول خارج 

دورة الِمنح االعتيادية. ويمكن الُحصول على استمارة التقديم بطلبها من األمانة.

من يمكنه تقديم طلب؟ 
َقَن���وات المس���اعدة القاِئم���ة: المنظمات غي���ر الحكومية مث���ل منّظمات  ◄

المجتمع المدني ومراكز إعادة التأهي���ل المتخّصصة واتحادات الّضحايا 
والمؤّسسات، فضال عن الجامعات والعيادات والمستشفيات ومجموعات 
المحامي���ن وفي ظل ظروف معين���ة، أفراٍد مهنيين، على س���بيل المثال 

الُمدافعين عن حقوق النسان. 

ال تقبل الطلبات من الحكومات أو حركات التحرر الوطني أو األحزاب السياسية.    ◄

متطلِّبات الطلب
يجب أن يكون الُمستفيدون الُمباش���رون من المشاريع هم ضحايا الّتعذيب، بالمعنى  ◄

المفهوم من المادة 1 من اّتفاقية األمم المتحدة لمناهضة الّتعذيب وغيره من ضروب 
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المعاملة أو العقوبة القاس���ية أو الاّلإنسانية أو المهينة، أو أفراد أسرهم الذين، نظرا 
لعالقتهم الوثيقة مع الضحية، تأثَّروا بشكل ُمباشر من الّتعذيب؛ 

يج���ب أن يكون الَهدف من طلبات الُحصول على الِمنح هو َتقديم مس���اعدة طبية أو  ◄
نفسية أو اجتماعية أو قانونية أو مالية لضحايا التعذيب وأفراد أسرهم؛

يجب َربط المساعدة بآثار الّتعذيب على الضحايا و/أو أفراد أسرهم؛   ◄

ينبغي أن يتمتَّع الُموظفون المش���اركون في المش���روع بالخبرة في تقديم المساعدة  ◄
المباش���رة لضحايا التعذيب، وينبغي أن يكون المشروع قائمًا بالفعل عند وقت تقديم 

طلب الحصول على المنحة؛

ُتقَبل طلبات المش���اريع المتعلِّقة بإع���ادة الندماج االجتماعي أو االقتصادي لضحايا  ◄
التعذيب في المجتمع، بما في ذلك الّتدريب المهني للضحايا ألنفسهم؛ و

ُيمكن أيض���ا تقديم عدد محدود من المنح، رهنا بتوف���ر التمويل، للتدريب ولحلقات  ◄
دراسية ولمشاريع مشابهة تهدف إلى بناء قدرات مهنيين لمساعدة ضحايا التعذيب.

يرجى مالحظة ما يلي: 

ال ُتقبل طلبات المشاريع التي تهدف الى اطالق حمالت مناهضة التعذيب او الوقاية  ◄
منه أو تقديم مساعدة مالية لمشاريع أخرى؛ 

ال ُتقبل طلبات المش���اريع المتعلقة بالتحقيقات و الدراسات و الُبحوث و الّنشرات أو  ◄
األنشطة المشابهة؛

ال ُتقبل طلبات المش���اريع الّرامية إلى تمويل إنش���اء منظمة غير حكومية جديدة أو  ◄
غيرها من منظمات المجتمع المدني؛

َتقتصر المنح لمنظمات َيدعمها الصندوق للمرة األولى على مبلغ  50,000 دوالر  ◄
امريك���ي أو أقل، رهنا بتوافر التمويل، وينبغي أن يكون للمش���روع َمصادر تمويل 

أخرى؛ و  

ال ُيقدِّم الصندوق تعويضا ماليا للضحايا. ◄

المنظم���ات المهتمة بتقديم طلب مدعّوة لمراجعة المبادئ التوجيهية للصندوق والمتاحة على 
الموقع االلكتروني للمفوضية، حيث تم االستفاضة بتفصيل جميع هذه المتطلبات والجراءات: 

      www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/TortureFundGuidelines.aspx
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كيفية تقديم طلب؟ 
ينبغ���ي تقديم الّطلبات للحصول على منحة بحلول 1 نس���يان/ أبريل لتلك  ◄

التي سُتمنح في السنة التالية؛

يجب تقديم الّطلبات من خالل نظام إدارة منح الصندوق إلكترونيا والمتوفر  ◄
على الموقع الشبكي للمفوضية؛

بصفة استثنائية، قد ُيؤذن من ِقبل األمانة العامة لُمنظمٍة بإرسال طلب في شكل َورقي  ◄
بالبريد العادي أو إرسالها بالبريد اللكتروني. وُيمكن الحصول على استمارة التقديم 

بطلبها من األمانة؛

يمكن تقديم الطلبات بالنجليزية أو الفرنسية أو السبانية؛ و ◄

لب من  ◄ يمكن أيضا تقديم اس���تمارات الّطلبات بالّلغة الروس���ية، وهي ُمتاحة عند الطَّ
األمانة العامة. 

لن ُتقبل الّطلبات غير الُمستكملة وغير الُموقعة والُمؤرخة من جانب ادارة المشروع أو التي 
ال َتمَتِثل للمبادئ الّتوجيهية للّصندوق.

وُيمكن إرس���ال الطلب���ات الُمقدمة عن طريق البريد العادي على العنوان المذكور في قس���م 
لالتِّصال ِبنا من هذا الدليل، مشيرا إلى »صندوق األمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب«.

لالستعالمات: 

هاتف رقم: 24 96 917 22 (0) 41+
فاكس رقم: 17 90 917 22 (0) 41+ 

unvfvt@ohchr.org :البريد اإللكتروني
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مات وارئ لصالح الُمنظَّ ِمنح الطَّ
تس���تطيع عناصر المجتمع المدني في ظروف اس���تثنائية تقديم طلب للحصول على مساعدة 
طارئ���ة بين دورتين من دورات مجلس األمناء لصالح مش���اريع تتلق���ى بالفعل اعانات من 
الصندوق. وُتقتصر مثل هذه المنح الّطارئة على حاالت  تكون فيها  الُمنظمة غير قادرة أو 
لديها قدرة محدودة للغاية على تقديم المساعدة للُمستفيدين بسبب زيادة ُمفاجئة وحاّدة في عدد 
الّضحايا الذين سيَتلقون المساعدة. وقد َينجم هذا األمر عن أزمة إنسانية أو كارثة طبيعية أو 

حالة طارئة أخرى. ويمكن الُحصول على استمارة التقديم بطلبها من األمانة.

وارئ لصالح األفراد من ضحايا الّتعذيب   منح الطَّ
يجوز أَلحد ضحايا التَّعذيب، في ُظروف استثنائية، َتقديم طلٍب للحصول على مساعدة طارئة 
في الحاالت التي ال يكون فيها تواجد، في بلد الضحية، لمش���روع ُمَموَّل من ِقبل الصندوق 
أو أّي مش���روع آخر ذي ِصلة. وينبغي أن ُيرفق مع الّطلب ش���هادة طّبية تبين أن الضحية 
تعان���ي من آثار ما بعد الّتعذيب وكذلك أي وثائق داِعمة أخرى ذات صلة تبين أن هذا الفرد 
ياق الذي وقع فيه الّتعذيب وتحديد ُممارسي التعذيب وأنواع التعذيب  هو ضحية للتعذيب )السِّ
التي تعّرض لها وآثار ما بعد التعذيب ونوع الُمساعدة المطلوبة وَتقديرات لتكاليف مثل هذه 

المساعدة وما إلى ذلك(. وُيمكن الحصول على استمارة التقديم بطلبها من األمانة. 

لالطالع على مزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، يرجى زيارة الموقع الشبكي: 

      www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/FundsAndGrants.aspx

2. ُصندوق اأُلمم المّتحدة االئتماني للّتبرعات الَمعني ِبأشكال الرِّق الُمعاصرة

ما هو؟ 

ق الُمعاصرة هو  ُصندوق األمم المّتحدة االئتماني للّتبرعات الَمعني بأش���كال الرِّ
أحد الّصناديق النس���انية  الخاِضعة  لَمس���ؤولية الُمفوَّضية. وتتمثل ِواليته في 
توفير منح لمنظمات المجتمع المدني من خالل تقديم المس���اعدة المباشرة، بما 
فيها المس���اعدة الّطبية والّنفسية والقانونية والّتعليمية واالجتماعية واالقتصادية 
ق الُمعاصرة.  وَتشمل  ألفراٍد تعّرضت ُحقوقهم النسانية النتهاكاٍت َجسيمة بسبب أشكال الرِّ
ق المعاصرة: العبودية، عبودية الدين، االتجار بالبش���ر، القنانة، عمل األطفال،  أش���كال الرِّ
ق وأشباهها  االسترقاق، السخرة، الزواج القسري. وفي كثير من األحيان َتكون ُممارسات الرِّ
ية وقد ُيمكن لعناصر  المجتمع المدني أن تؤدي دورًا حاسمًا في الَكشف عن االنتهاكات  سرِّ
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ق، إلى جانب َتقديم المس���اعدة  الخفِّية لحقوق النس���ان الُمرتبطة باألش���كال المعاصرة للرِّ
للضحايا.  

وَيق���وم األمين العام لألمم المتحدة بِإدارة الّصندوق بناًء على َمش���ورة مجلٍس لأُلمناء يتألَّف 
ق. وَيجتمع المجلس مرة في الّس���نة  من خمس���ة خبراء في مجال األش���كال المعاص���رة للرِّ
الس���ِتعراض التقارير المتعلِّقة باستعمال المنح السابقة ولقرار التوصيات وتقديم منح جديدة 
ق كما يلتقي بالِجهات المانحة  وُمناقشة قضايا السياسة العامة المتعّلقة باألشكال المعاصرة للرِّ

التي ُتقدم مساهمات منتظمة للصندوق، وغيرها من الُمؤسسات المانحة.  

ويوفِّر الّصندوق ُفرصة فريدة لُمنظمات المجتمع المدني وغيرها من قنوات الُمس���اعدة التي 
تعمل عادة على المستوى الجماهيري للُوصول إلى الّتمويل الّدولي.

ويتتواجد أمانة الّصندوق في مفوضية األمم المتحدة لحقوق النسان في جنيف. وُتحدِّد األمانة 
مقبولية طلبات الحصول على ِمنح المش���اريع، ويعود الدوُر لمجلس األمناء في الُحكم على 

هذه الطلبات من ناحية جدارتها.

كيف يعمل؟ 

ُتغّطي منح الصندوق عادًة المشاريع التي سُتنفذ في فترة 12 شهرًا. 

وابتداًء من عام 2013، دورة المنحة هي على النحو التالي: 

ينبغي َتقديم الّطلبات قبل 1 نيسان/ أبريل للحصول على منحة في السنة التالية؛ ◄

لية ُمحتمل���ة للُمتقدمين الَمقبولين بين  ◄ م زياراِت فرٍز أوِّ ُتحلِّل األمان���ة الّطلبات وُتنظِّ
نيسان/ أبريل وتشرين األول/أكتوبر؛ 

َيجتم���ع مجل���س اأُلمناء في تش���رين الثاني/ نوفمب���ر للنظر في الطلب���ات المقدمة  ◄
ولتخصيص المنح الجديدة للسنة التالية؛

ينبغي َتقديم تقارير تفصيلية ومالية بشأن تنفيذ المشروع في موعد أقصاه 1 نيسان/  ◄
أبريل من كل عام، و

وف���ي إطار كل دورِة منٍح على حدا، س���يِتم اختيار المش���اريع م���ن جميع المناطق  ◄
الجغرافية لتكوين نظرة شاملة عن اشكال الرق المعاصرة في العالم. 

وُيمكن َتقديم طلبات جديدة لُمواصلة مش���روع والتَّوِصية بمنحة جديدة لمّدة خمس س���نوات، 
كحد أقصى،  َش���ريطة تلقي المجلس لتقارير س���ردّية ومالية ُمرضية ِبش���أن استخدام المنح 

الّسابقة.   
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من ُيمكنه تقديم طلب؟ 
بامكان المؤسس���ات غير الحكومية وحدها تقديم الطلبات، ويش���مل ذلك  ◄

منظمات المجتمع المدن���ي والمجموعات المجتمعية والنقابات العمالية أو 
الرابطات المهنية؛ و

ال تقب���ل الطلبات من كيانات حكومية أو برلمانية أو إدارية أو أحزاب سياس���ية أو  ◄
حركات التحرر الوطني. 

متطلبات الطلب
يجب أن تهدف طلبات المنح الى تقديم المس���اعدة المباش���رة لضحايا أش���كال الرق  ◄

المعاصرة، بما في ذلك توفير المسكن، والمعونة القانونية، والدعم النفسي واالجتماعي 
عاية الطبية والتدريب والمساعدة في تطوير مصادر ُمستدامة للّدخل؛ والِغذاء والرِّ

يجب أن يكون المس���تفيدون المباش���رون من المش���اريع ُهم ضحايا اش���كال الرق  ◄
المعاصرة؛

تس���تطيع المنظمات أن تطل���ب 15,000 دوالر امريكي كحد أقصى لكل منحة من  ◄
الصندوق وال يمكن أن تعتمد المشاريع على الصندوق بشكل كامل،

تس���تطيع المنظمات المقدمة للطلبات إدماج أنش���طة بناء الق���درات باعتبارها أحد  ◄
مكونات طلباتهم، والتي يمكن أن تشمل حقوق النسان والتدريب في مجال الدارة؛

يمكن قبول طلبات المشاريع التي تسعى لتنظيم دورات تدريبية أو حلقات دراسية أو  ◄
مؤتمرات حول أشكال الرق المعاصرة، رهنا بتوافر التمويل؛ و

بشكل عام، س���يتم تخصيص صناديق  للمنظمات التي تستطيع إثبات القيام بأنشطة  ◄
ق  خ���الل مدة ال تقل عن س���نتين والخبرة في القيام بمش���اريع متصلة بأش���كال الرِّ

المعاصرة. 

يرجى مالحظة ما يلي: 

ق  ◄ ال ُتقب���ل طلبات المش���اريع التي تهدف إلى إطالق حمالت لمناهضة أش���كال الرِّ
المعاصرة؛

ال ُتقبل طلبات لمش���اريع تتعلق بالتَّحقيقات أو الدِّراسات أو البحوث أو النَّشرات أو  ◄
األنشطة المشابهة؛ و

ال ُيقدِّم الصندوق تعويضا ماليا للضحايا. ◄
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كيفية تقديم طلب؟ 
ينبغي تقديم الطلبات بحلول 1 نس���يان/ أبريل وذلك للحصول على المنح  ◄

في السنة التالية؛

ينبغ���ي تقدي���م الطلبات من خالل نظ���ام إدارة المن���ح إلكترونيا، ويمكن  ◄
الوصول إليه عبر الموقع الشبكي للمفوضية؛

بصفة اس���تثنائية، قد ُيؤذن لمنّظمة، من قبل األمانة العامة، بإرس���ال طلب في شكل  ◄
ورقي بالبريد العادي أو إرسالها بالبريد اللكتروني. ويمكن الحصول على استمارة 

التقديم بطلبها من األمانة؛

يمكن إرسال الطلبات باللغة النجليزية أو الفرنسية أو السبانية. ◄

لبات غير الُمكتملة وغير الُموقعة والُمؤرخة من جانب ادارة المش���روع أو التي  لن ُتقبل الطَّ
ندوق. ال َتمتثل بأّي شكل للَمبادئ الّتوجيهية للصُّ

وُيمكن ِإرس���ال الّطلب���ات المقدمة عن طريق البريد العادي على الِعنوان المذكور في قس���م 
لالتِّصاِل ِبنا من هذا الدليل، مش���يرا إلى »صندوق األمم المتحدة االنمائي للتَّبرعات المعني 

بأشكال الّرق الُمعاِصرة«.

لالستعالمات: 

هاتف رقم: 76 93 917 22 (0) 41+
فاكس رقم: 17 90 917 22 (0) 41+ 

slaveryfund@ohchr.org :البريد اإللكتروني

لالطالع على مزيد من المعلومات حول الصندوق، يرجى زيارة الموقع الشبكي: 

      www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/Pages/SlaveryFundMain.aspx

      www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/FundsAndGrants.aspx
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3. صندوق األمم المتحدة للتبرعات لصالح السكان األصليين

ما هو؟ 

أنشئ صندوق األمم المتحدة للتبرعات لصالح السكان األصليين في عام 1985. 
ويهدف هذا الصندوق بش���كل أولي الى مس���اعدة ممثلي منظمات ومجتمعات 
الّس���كان األصليين للمشاركة في مداوالت آليات حقوق النسان والمساهمة في 
تطورات هامة بش���أن قضايا الش���عوب األصلية على الصعيد الدولي. ويساعد 
الصندوق في مش���اركة ممثلي منظمات ومجتمعات الس���كان األصليي���ن في دورات آليات 

وهيئات األمم المتحدة التالية: 

الُمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية )PFII، منذ عام 2001(؛ ◄

آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب األصلية )EMRIP، منذ عام 2008(؛ و ◄

مجلس حقوق النسان ) بما في ذلك الستعراض الدوري الشامل(، وهيئات معاهدة  ◄
حقوق النسان ) منذ عام 2010(.

كان األصليين منحًا لممثلي السكان األصليين  ُيقدم صندوق األمم المّتحدة للّتبرعات لصالح السُّ
الذين َيرغبون في حضور جلسات أجهزة األمم المتحدة المذكورة أعاله، بتمويل من الّتبرعات 
المقدَّمة م���ن الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والكيانات األخرى )خاصة أو عامة(. 
تتكون هذه الِمنح من تذكرة سفر )ذهابا وايابا( وبدل العاشة اليومي لتغطية نفقات المعيشة 

األساسية طوال مّدة الدورة.

كيف يعمل؟

ُيدي���ر األمين العام لألمم المّتحدة الصندوق، بناًء على مش���ورة مجلس األمناء. 
وُتقرُّ مفوضية األمم المتحدة لحقوق االنسان توصيات المجلس نيابة عن األمين 
الع���ام. يتألف المجلس من خمس���ة خبراء ذوي خبرة متصلة بقضايا الس���كان 
األصليي���ن، ويعملون كخبراء تابعين لألمم المتحدة بصفتهم الّش���خصية. وَيتم تعيين أعضاء 

المجلس من قبل األمين العام لمدة ثالث سنوات قابلة للّتجديد. 

وُيعقد االجتماع الس���نوي لمجلس األمناء في جنيف، عادة في ش���هر شباط/ فبراير. ومنذ أن 
���ع في الصندوق لمساعدة المس���تفيدين على حضور دورات مجلس حقوق النسان  تم التوسُّ
وهيئات معاهدات حقوق النس���ان،  قام مجلس األمناء باس���تحداث نظام االجتماعات عبر 

الشبكة الّتخاذ قرارات بشأن َتخصيص المنح ما بين الدورات. 
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من يمكنه تقديم طلب؟

المستفيدون الوحيدون من المساعدة المقدمة من الصندوق هم ممثلو منظمات 
ومجتمعات الشعوب األصلية: 

الذين ُيعتبرون كذلك من قبل مجلس األمناء؛  أ( 

الذين بحس���ب رأي المجلس، لي���س بمقدورهم حضور االجتماعات، دون المس���اعدة  ب( 
المقدمة من الصندوق؛ و

الذين يستطيعون المساهمة في تعميق معرفة هذه اآلليات والهيئات بالمشاكل التي تؤثر  ج�( 
على السكان األصليين ويحققون تمثيال جغرافيًا أكثر اتساعًا.

بناًء على توصية من مجلس األمناء، قام األمين العام بالموافقة على معلومات اضافية حول 
معايير األهلية لمش���اركة السكان األصليين في دورات مجلس حقوق النسان واالستعراض 
الدوري الش���امل وهيئات معاهدات حقوق النسان. ومن الّضروري للسكان ألصليين الذين 

يرغبون في المشاركة في هذه الدورات أن يكونوا على معرفة بهذه المعايير الضافية: 

www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/criteria.aspx

كيفية تقديم طلب ؟ 
هناك أربعة استمارات ُمتمايزة للطلب ذات مواعيد نهائية مختلفة اعتمادا  ◄

على الدورة المعنية؛

استمارات الطلب وكذلك المواعيد النهائية لكل منحة متوفرة على الموقع  ◄
الشبكي: 

www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/ApplicationsForms.aspx      

يجب استكمال استمارات الطلب بااللغة النجليزية أو الفرنسية أو االسبانية؛  ◄

يجب أن ُيرفق خطاب ترش���يح أو توصية ُيوقع عليه مس���ؤول تنفيذي في منظمة او  ◄
مجتمع الّشعوب األصلية لمقدم الطلب؛ و

يجوز الّتوصية بمرش���َحين اثنين كحد أقصى ل���كل ُمنّظمة، مع األخذ بعين االعتبار  ◄
التوازن بين الجنسين. 
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يرجى إرس���ال استمارة الطلب  مع رسالة َتغطية، تش���ير إلى » صندوق التبرعات لصالح 
السكان األصليين« إلى: 

فاكس رقم: 08 90 917 22 (0) 41+ ؛ أو  ◄

عن طريق البريد العادي على العنوان المذكور في قسم لالتِّصال ِبنا من هذا الدليل،  ◄
مشيرا إلى »صندوق األمم المتحدة للتبرعات لصالح السكان األصليين«. 

indigenousfund@ohchr.org:لالستعالمات، البريد اللكتروني

لمعرفة المزيد عن الصندوق، يرجى زيارة الموقع الشبكي للمفوضية: 

www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/IPeoplesFundIndex.aspx

4. الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول االختياري التفاقية األمم المتحدة 
لمناهضة التعذيب 

ما هو؟ 

ت���م إطالق الصندوق الخ���اص عمال بالمادة 26 م���ن البروتوكول االختياري 
التِّفاقية األمم المّتحدة لمناهضة الّتعذيب في عام 2011، للمساعدة على تمويل 
تنفيذ التوصيات التي ُتقدمها الّلجنة الفرعية لمناهضة الّتعذيب إثر قيامها بزيارة 
لدولة طرف )دولة طرف ف���ي البروتوكول االختياري( وكذلك تمويل البرامج 
التثقيفية التي تضطلع بها اآلليات الوطنية لَمنع الّتعذيب. وُيس���اعد الصندوق الخاص المنشأ 
بموجب البروتوكول االختياري الّتفاقية األمم المّتحدة لُمناهضة التعذيب دواًل وآليات وطنية 
الّتخاذ َتدابير لمناهض���ة التعذيب. وُيمكن لعناصر المجتمع المدني الفاعلة العاملة في مجال 
الوقاية من التعذيب االس���تفادة من الصندوق من خالل التَّق���دم بمقترح لُمرافقة دول وآليات 
وطني���ة في تنفيذها لتوصيات الّلجن���ة الفرعية لمناهضة التعذيب عقب زيارة ما. وُيش���ّجع 
ز الّتعاون بين الدول  الّصندوق على الّش���راكة فيما بين أصحاب المصلحة ذوي الصلة وُيعزِّ

وعناصر المجتمع المدني الفاعلة. 

كيف يعمل؟ 

تتوّلى المفوضية السامية لحقوق النسان إدارة الصندوق الخاص المنشأ بموجب 
البروتوكول االختياري التفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وُتصَدر مبادئ 
توجيهي���ة لتقديم طلب���ات المنح لكل دورة ويمكن االّط���الع عليها على الموقع 
الش���بكي للمفوضية. و تحدِّد الّلجنة الفرعية في كل عام  األولويات الموضوِعية والتي بناًء 
لبات. وُتقيَّم الّطلبات وُينظ���ر فيها للّتمويل من قبل  المفوضية ولجنة  عليها س���ُينظر في  الطِّ
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الِمنح التابعة لها. وعند االنتهاء من التقييمات، يتم إعالم المتقدمين عن وضع طلباتهم. ويقدَّم 
للمتقدمي���ن الُمختارين عقدا )اتفاقية منح( للتوقيع علي���ه مع المفوضية. وَيعتمد العدد النهائي 
للِمنح الُمقدَّمة على الميزانيات المقترحة لطلبات المشاريع المختارة فضال عن الموارد المالية 
للصندوق. ويتم نشر قائمة بجميع المشاريع المختارة على الموقع الشبكي للصندوق. وأقصى 

لة هي أثنى عشر شهرا.  مدةَّ لطلبات المشاريع الُمؤهَّ

من يمكنه تقديم طلب؟

ُيرجى مالحظ���ة أن الّصندوق ُيعطي األولوية لطلبات مقدمة من بلدان )تّمت 
زيارتها ووافقت على نش���ر تقرير اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب( وآلياتها 

الوطنية لمناهضة التعذيب. ومع ذلك، يمكن تقديم طلبات من قبل: 

مؤسسات حقوق إنسان وطنية، في حال توافقها مع مبادئ باريس؛ و ◄

منظمات غير حكومية على وجه الخصوص حال تنفيذ المشاريع المقترحة بالتعاون  ◄
مع بلدان و/أو آليات وطنية لمناهضة التعذيب مؤهلة. 

متطلبات الطلب:
ينظر فقط في طلبات المش���اريع الرامية إلى تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية لمناهضة  ◄

التعذيب المدرجة في تقارير زيارة بلدان وافقت على نشر التقرير؛

ينبغي لجميع طلبات المشاريع االستجابة على األقل لواحد من األولويات الموضوعية  ◄
المحددة في كل عام؛ 

يجب أن ُينجز المشروع أهدافا ُمعينة وُيحقق النتائج المتوقَّعة في إطار زمني ُمحدَّد؛ ◄

ينبغي  للمشروع أن يعكس مبادئ أساسية: مقاربة قائمة على حقوق النسان، والشراكة  ◄
مع أصحاب  المصلحة اآلخرين، وتصميم لمشروع قابل للتكرار واالستدامة؛

يمكن للمتقدم ان يقدم طلب واحد فقط؛ ◄

ُيمكن أخذ التكاليف المباشرة المؤهلة فقط بعين االعتبار؛ ◄

ع الصندوق تمويل المشاريع من مصادر متعددة؛ ◄ ُيشجِّ

يجوز للمتقدمين أيضًا تقديم رسالة توصية لتدعيم طلبهم؛ ◄

يجب إرفاق الطلب بالس���يرة الذاتية والشروط المرجعية للموظفين الذين سُيدفع لهم  ◄
بموجب منحة الصندوق، و

ال يمكن الموافقة على منح جديدة ما لم يتم تنفيذ اتفاقية المنحة السابقة وإتمامها بشكل  ◄
مرضي. 
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كيفية تقديم طلب؟ 
تصدر عادة الدعوة لتقديم الطلبات في النصف الثاني من السنة؛ ◄

استمارات الطلبات والميزانية متوفرة على الموقع الشبكي التالي: ◄

www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/SpecialFund.htm

يمكن تقديم الطلبات باللغة النجليزية )وهو ما ُيفّضل( أو الفرنسية أو السبانية.  ◄

ترسل الطلبات في غضون المهلة النهائية المحددة إلى: 

◄  opcatfund@ohchr.org :البريد اللكتروني

فاكس رقم: 08 90 917 22 (0) 41+ ، أو ◄

عن طريق البريد العادي على العنوان المذكور في قسم لالتِّصال ِبنا من هذا الدليل،  ◄
مش���يرا إلى »اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب-  الّصندوق الخاص المنشأ بموجب 
البروتوك���ول االختياري الّتفاقية األمم المّتحدة لُمناهض���ة الّتعذيب/ األمانة العامة- 

شعبة معاهدات حقوق النسان«.

opcatfund@ohchr.org :لالستعالمات، البريد اللكتروني

لمعرفة المزيد عن الصندوق، يرجى زيارة الموقع الشبكي للمفوضية:

www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/SpecialFund.htm
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5. مشروع الُمساعدة الُمشَتركة للُمجتمعات الَمحلية

ما هو؟ 

منذ 1998 ، تقوم المفوضية بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة النمائي بتنفيذ 
مشروع الُمس���اعدة الُمش���تركة للُمجتمعات المحلية. وُيقدم هذا المشروع منحا 
صغي���رة لعناصر المجتمع المدني التي تقوم بأنش���طة التثقيف في مجال حقوق 
النس���ان في المجتمعات المحلية. ويهدف المش���روع بشكل رئيسي إلى تعزيز 
القدرات المحلية على التثقيف في مجال حقوق النس���ان، والتدريب، والعالم. وقد أظهرت 
التجربة أنه قد أسهم أيضا في ِملء الُفجوة بين الُمستويين الّدولي والمحلي، وكذلك في َتحسين 

العالقة بين المجتمع المدني والّسلطات المحلية والوطنية. 

كيف يعمل؟ 

تقوم المفّوضية في جنيف بتنسيق الدارة الّشاملة للمشروع. وفي كل مرحلة )أي 
جولة من المنح(، تقوم المفوضية بالش���راكة مع برنامج األمم المتحدة النمائي 
ِبتحديد قائمة للبلدان المشاركة والتي سيتم فيها تقديم المنح ودعم المشاريع  ذات 
التركيز الموضوعي على التَّثقيف في مجال حقوق النسان. وفي كل بلد مشارك، ُتوجد فرقة 
عمل محلية َتتأّلف من ُموظفي برنامج األمم المتحدة النمائي والمفوضية، فضال عن ُممثلين 
آخري���ن من كيانات األمم المتحدة، والتي تقوم ِبتنظيم دعوة محلية لتقديم مقترحات وبتوزيع 
اس���تمارات الّطلبات وباختيار األنشطة التي سيتم تمويلها. وتضّطلع فرقة العمل بالمسؤولية 
عن إخطار المس���تفيدين من المنح المختارين وَرصد تنفيذ األنش���طة. وُيبرم المستفيد اّتفاق 
منح���ة  مع المكتب القطري لبرنامج األم���م المتحدة النمائي أو مع المفوضية )متوقف على 
ل(. ولقد تم حاليا تحديد الحد األقصى للمنحة للمشروع الواحد بمبلغ   7,000  الكيان الُمَموِّ
دوالرا امريك���ي، إال أنها ق���د تتفاوت في كل مرحلة. ويمكن أن تك���ون الميزانية الجمالية 

لب.  للمشروع أعلى في حال توافر تمويل من مصادر أخرى للمنظمات مقدِّمة الطَّ

من يمكنه تقديم طلب؟ 

يمكن للكيانات التالية في البلدان واألراضي المشاركة تقديم طلبات: 

المنظمات غير الحكومية؛ ◄

االتحادات المحلية؛ ◄

المؤسسات األكاديمية والجماعات المهنية؛ و  ◄

مؤسس���ات المجتمع المدني األخرى التي تقوم بأنش���طة الّتثقي���ف في مجال حقوق  ◄
النسان في المجتمعات المحلية. 
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شروط الطلبات:
ينبغ���ي أن يكون المش���روع الُمقترح مبتكرًا وقابال للتك���رار ويوفر حدا أقصى من  ◄

االستدامة على الصعيد المحلي؛

ينبغي أن تشمل المشاريع أنشطة سُتنفَّذ خالل فترة ال تزيد عن ستة أشهر؛  ◄

ُتقبل طلبات المشاريع باللغة النجليزية والفرنسية والسبانية؛ و ◄

المس���تفيدون الّسابقون من المش���روع هم ُمؤهلون طالما ليس لديهم تقارير متأخرة  ◄
لة من قبل.  حول مشاريعهم المموَّ

كيفية تقديم طلب؟ 
ل���كل مرحلة أولوية مواضيعية وبلدان مش���اركة ُمختلفة، والقائمة متاحة  ◄

على الموقع الشبكي للمشروع ؛ 

يتم تحديد المواعيد النهائية لتقديم الطلبات على الصعيد الوطني ويش���ار  ◄
إليها في الدَّعوة لتقديم المقترحات الخاصة بالبلد؛ 

يق���وم كل من المكتب الميداني للمفوضي���ة والمكاتب القطرية لبرنامج األمم المتحدة  ◄
النمائي في كل بلد مشارك بتوفير استمارات الطلب والمبادئ التوجيهية حول كيفية 

تقديم الطلب وجمع الطلبات المكتملة واختيار المستفيدين من المنح في البلد؛ و

ال يتلّقى مقر المفوضية في جنيف مقترحات بشكل مباشر.  ◄

actproject@ohchr.org :لالستعالمات، البريد اللكتروني

لالطالع على مزيد من المعلومات حول مشروع المساعدات المشتركة للمجتمعات المحلية، 
يرجى زيارة الموقع الشبكي للمفوضية: 

www2.ohchr.org/english/issues/education/training/act.htm
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6. صندوق األمم المتحدة للّديمقراطية

ما هو؟ 

أنش���ئ صندوق األمم المتحدة للديمقراطي���ة في تموز/ يوليه 2005 كُجزء من 
األمان���ة العامة لألمم المّتح���دة في مقّر األمم المتحدة في نيويورك. وتش���ارك 
المفّوضية الس���امية لحقوق النس���ان في الَفريق االستش���اري للبرنامج التابع 
ز  للصندوق. وَيدعم الصندوق المشاريع التي ُتقّوي صوَت المجتمع المدني وُتعزِّ
ع مش���اركة جميع الفئات في العمليات الديمقراطية. وتذهب الغالبية  حقوق النس���ان وُتش���جِّ
الُعظمى من أموال الصندوق إلى ُمنظمات المجتمع المدني المحلية، بما فيها ُمنظمات حقوق 
النس���ان- في ُكٍل من مراحل انتقال وإرس���اء الّتحول الديمقراطي. وبه���ذه الّطريقة، يقوم 
الّصندوق بدوٍر غير َمس���بوق،متميز ومكمل ألعمال األمم المتحدة األكثر تقليدّية- العمل مع 
ل الصندوق مش���اريع  الحكومات- لتعزي���ز الحكم الديمقراطي في جميع أنحاء العالم. ويموِّ
تهدف إلى بناء وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وتعزيز حقوق النسان وكفالة مشاركة جميع 

لة للتمويل ما يلي:  المجموعات في العمليات الديمقراطية. وتشمل األنشطة المؤهَّ

الحوار الديمقراطي ودعم العمليات الدستورية؛  ◄

تمكين المجتمع المدني؛ ◄

التربية الوطنية وتسجيل الناخبين وتعزيز األحزاب السياسية؛ ◄

حصول المواطنين على المعلومات؛ ◄

حقوق النسان والحريات األساسية؛ ◄

المساءلة والشفافية واالستقامة.  ◄

كيف يعمل؟ 

َتخضع الطلبات لعملية اختيار بالغة الدقة وَتنافس���ّية. وُيقدم مجلس استش���اري 
إرشادا بش���أن السياس���ة ويوصي بمقترحات تمويل ليوافق عليها األمين العام 
َيتألف م���ن دول أعضاء وممثلين عن منظمات غي���ر حكومية دولية وممثلين 
ش���خصيين لألمين العام.  وال بد من عرض مزيد من التفاصيل في وثيقة المش���روع الكاملة 
للمقترح���ات التي حصلت عل���ى الموافقة المبدئية للتمويل من قب���ل الصندوق، وإخضاعها 
لُمراجع���ة مفّصل���ة، قبل الحصول على موافق���ة نهائية على الّصرف.  وم���ن حيث المبدأ،  
ال تتج���اوز المنح مبل���غ  500,000 دوالر امريكي ألي مش���روع كان وال تقل عادًة عن 

50,000 دوالرا من دوالرات امريكية. 
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وُتنفذ المشاريع في فترة سنتين وَتندرج تحت واحد أو أكثر من بين ستة مجاالت رئيسية: 

تنمية المجتمع ◄

سيادة القانون وحقوق النسان ◄

أدوات للتحول الديمقراطي  ◄

المرأة ◄

الشباب ◄

وسائل العالم ◄

والدعوة موجه���ة لمقدِّمي الّطلبات لالطالع على المبادئ  الّتوجيهية لمقترحات المش���اريع   
والخاّص���ة بالصندوق )ُتنقَّح على نحٍو دوري في الجوالت الاّلحقة( ، والُمتاحة على الموقع 

الّشبكي للّصندوق، حيث ترد جميع هذه المتطلبات والجراءات بمزيد من التفصيل.  

من يمكنه تقديم طلب؟ 
ُينظ���ر في جميع الطلبات المقدمة من جميع البلدان، فضال عن المبادرات  ◄

القليمي���ة والعالمية.  ومع ذلك، س���ُتعطى األفضلية للطلبات المقدمة من 
البل���دان والمناطق الت���ي تواجه صعوبات ف���ي الديمقراطية، مثل البلدان 
الخارجة من الصراعات والديمقراطيات الجديدة او المس���تعادة، والبلدان 

األقل نموا، والبلدان المنخفضة الدخل او المتوسطة الدخل؛

يمك���ن أن َيتلّقى صندوق األمم المتح���دة للديمقراطية طلبات لتمويل مش���اريع من  ◄
مجموعة واس���عة من العناصر العاملة في مجال الديمقراطية والحكم الرش���يد، بما 
في ذلك المؤسس���ات الوطنية لحقوق االنس���ان، ولكن مع التركيز بشكل خاص على 
عناصر المجتمع المدني، مثل المنظم���ات غير الحكومية والدولية ومعاهد البحوث 

والسياسات والروابط المهنية. 

كيفية تقديم طلب؟ 

ُتفتح عادًة نافذة للُمقترحات لمّدة س���تة أسابيع في السنة، من منتصف تشرين 
الثاني/ نوفمبر إل���ى نهاية كانون األول/ ديس���مبر. وُتوصٰى المنظمات التي 
الع في وقت مبكِّر عبر زيارة قسم »َطلب التَّمويل«  ُتخطط لتقديم طلب باالطِّ
على الموقع الش���بكي والَبحث في المبادئ التوجيهية والدُّروس الُمستفادة من 

مقترحات المشاريع الّسابقة. 
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ينبغي على المتقدمين تقديم مشروع التمويل إلكترونيا إما باللغة النجليزية أو الفرنسية: 

www.un.org/democracyfund/Applicants/applicants_index.html

وال يقبل الصندوق مش���اريع التمويل َعبر وسائل أخرى ) مثل: البريد اللكتروني أو البريد 
العادي أو الفاكس أو غيرها( أو بلغات أخرى.

democracyfund@un.org :لالستعالمات، البريد اللكتروني

لالطالع على مزيد من المعلومات حول هذا الصندوق، يرجى زيارة الموقع الشبكي: 

www.un.org/democracyfund/
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برامج المفوضية للّزمالة 
تدع���م برامج الزمال���ة الّتابعة لمفوضية األمم المتحدة لحقوق االنس���ان العناصر الفاعلة في 
المجتم���ع المدني من خالل إتاحة فرصة ألفراد ُمختارين للتعلُّم المعمق حول آليات ومعايير 
حقوق النس���ان الدولية.  وفي الوقت الحاضر ُتدير المفوضية س���بعة برامج للّزمالة والتي 

تهدف الى تعزيز قدرة األفراد او مجموعات معينة في عملهم في مجال حقوق النسان: 

برنامج الزمالة الّدراسية للشعوب األصلية؛  .1

منصب الزمالة األقدم للّشعوب األصلية؛  .2

برنامج المنح الدراسية لألقّليات؛  .3

منصب الزمالة األقدم لألقليات؛  .4

برنامج الزمالة للُمنحدرين من أصل أفريقي؛  .5

برنامج الزمالة لصناديق المفّوضية النسانية؛   .6

برنامج الزمالة لُموظفي المؤسسات الوطنية لحقوق النسان.  .7

1. برنامج الزمالة الدراسية للشعوب األصلية

ما هو؟ 

أنشئ برنامج الزمالة الدراسية للشعوب األصلية في عام 1997، و هو برنامج 
تدريب مكثَّف يهدف إلى تمكين ُممثلي الّشعوب األصلية ومجتمعاتهم من خالل 
تعزيز معرفتهم باألمم المتحدة وأدوات حقوق النسان وآلياتها، ال سيما تلك التي 
هي ذات صلة بقضايا الشعوب األصلية. وبعد استكمال البرنامج، يكون الزمالء 
أكثر اس���تعدادا لتبادل ونشر المعلومات والمعرفة المكتسبة من خالل تنظيم أنشطة الّتدريب 
داخ���ل مجتمعاتهم ومنظماتهم بحيث يكون للبرنام���ج أثرا ُمضاعفا.  كما يتم إطالعهم حول 
كيفية استخدام آليات حقوق النسان الّدولية للُمناصرة في َتعزيز وحماية حقوق ُمجتمعاتهم. 

كيف يعمل؟ 

برنام���ج الزمالة للش���عوب األصلية متاح بأربع لغات هي: النجليزية والفرنس���ية 
والروس���ية والس���بانية.ويتم اختيار ما بين خمسة إلى ثمانية زمالء في كل لغة من 
لغات البرنامج. ويعكس اختيار الزمالء الّتوازن القليمي والتوازن ما بين الجنسين. 
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يتم تنظيم برنامج كل لغة بشكل مختلف. وتتراوح مدة كل برنامج لغوي ما بين خمسة أسابيع 
)النجليزية والفرنسية( وأسبوعين ) الروسية( وثالثة أسابيع )السبانية(. 

وُينظم برنامج اللغة الس���بانية بالّش���راكة مع جامعة ديوس���تو في بلباو بإسبانيا. وقبل البدء 
بالبرنامج في مقر المفوضية،  تلتحق مجموعة اللغة االسبانية بدورة تحضيرية ُمنفصلة ُتعقد 

في جامعة ديوستو لمدة شهرين )أيار/ مايو – حزيران/يونيو(.

وُينظم برنامج اللغة الروس���ية بالّش���راكة مع جامعة َصداقة الّشعوب الروسية في موسكو. 
وقبل البدء بالبرنامج في مقر المفوضية، َتلتحق مجموعة اللغة الروسية بدورة تحضيرية في 

جامعة صداقة الشعوب الروسية لمدة شهر )أيار/ مايو- حزيران/ يونيو(.

وُينظم برنامج اللغتين النجليزية والفرنس���ية من قبل المفوضية في مقرها بجنيف لمدة ثالثة 
أسابيع )حزيران/ يونيو- تموز/يوليو(.

وتض���م الدورة التدريبية التي تقام في المفوضية في جنيف، في نفس الوقت ولش���هر واحد،    
جمي���ع المجموعات اللغوية األربع. ويتم توفير الترجمة الفورية خالل الجلس���ات. وَيتزامن 
الّتدريب عادة مع جلس���ة آليات الخبراء المتعلقة بحقوق الش���عوب األصلية لتاحة الفرصة 

للزمالء بالمشاركة فيها. 

وُيعّد البرنامج نظريًا وعمليًا على حد الّسواء حيث يضم جلسات  تفاعلية بشأن موضوعات 
مختلفة ومراقبة دورات هيئات حقوق النس���ان فضال عن المهام الفردية والجماعية. ويشمل 
البرنامج التدريبي في جنيف ُمقدِّمات تتعّلق ببرامج وأنش���طة وكاالت األمم المتحدة األخرى 
أو الُمنظم���ات المتخّصصة مثل ُمنظمة العمل الّدولي���ة ومنظمة األمم المتحدة للّتربية والعلم 
والّثقافة )اليونس���كو(  والمنظم���ة العالمية للُملكية الفكرية )الويب���و( ومنظمة األمم المتحدة 
للّطفولة )اليونيس���يف(، وكذلك جلسات عمل مع منظمات حقوق إنسان غير حكومية مقرها 

جنيف.   

وُيقدم البرنامج راتبا لتغطية نفقات المسكن المتواضع وغير ذلك من نفقات المعيشة، وكذلك 
تذكرة س���فر )ذهابا وايابا - جنيف( والتأمين الصحي األساسي طوال مدة البرنامج التدريبي 

في جنيف. 

من يمكنه تقديم طلب؟ 

ح:  َلمحة ُمختصرة عن الُمَرشَّ

يجب أن يكون عضوا في إحدى مجموعات الش���عوب األصلية وأن يتمتع  ◄
بالدعم من مجتمعات أو منظمات الشعوب األصلية التي ينتمي إليها؛

ال ُيمثِّ���ل عدم الحصول على تعليم رس���مي َقيدا على المش���اركة في البرنامج نظرا  ◄
للعوائق االجتماعية واالقتصادية التي يواجهها كثير من أفراد الشعوب األصلية؛
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القدرة واالس���تعداد لتدريب األفراد اآلخرين من الش���عوب األصلية بعد عودتهم إلى  ◄
مجتمعاتهم/ منظماتهم؛ 

يفضل أن تكون المنظمات الراعية ذات دائرة جماهيرية أو عضوية قوية؛ و ◄

فه���م جيد للغة التي يجري بها البرنامج ) النجليزية أو الفرنس���ية أو الس���بانية أو  ◄
الروسية(. 

كيفية تقديم طلب؟ 

طلب���ات االلتحاق متاحة باللغات األربع على الموقع الش���بكي للمفوضية. وال 
يؤخذ بعين االعتبار سوى الطلبات المستكملة تماما.

ُيرجى إرسال الطلبات إلى: 

فاكس رقم: 08 90 917 22 (0) 41+؛ أو  ◄

إرسالها عن طريق البريد العادي على العنوان المذكور في قسم لالتِّصال ِبنا من هذا  ◄
الدليل، مشيرا إلى »برنامج الّزماالت/ قسم الشعوب األصلية واألقليات«. 

يرجى مالحظة أنه لن يتم قبول الطلبات المرسلة عبر البريد اللكتروني. 

fellowship@ohchr.org :لالستعالمات، البريد اللكتروني

للحصول على المزيد من المعلومات عن برنامج الّزماالت، يرجى زيارة الموقع الشبكي: 

www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/Pages/Fellowship.aspx

2. منصب الزمالة األقدم للشعوب األصلية

ما هو؟ 

تم إطالق منصب الّزمالة األقدم للش���عوب األصلية في عام 2011. وُيعدُّ هذا 
المنصب فرصة لتدريب األش���خاص المؤّهلين من الشعوب األصلية. وَيهدف 
لتزويد الزميل المختار ِبفهم متعّمق لنظام وآليات حقوق النسان الدولية، خاصة 
تل���ك التي تتناول قضايا الش���عوب األصلية من خالل تجربة العمل مع  قس���م 
الّش���عوب األصلية واألقليات الّتابع للمفّوضية في جنيف. وإلى جانب اكتساب معرفة عملية 
وخبرة العمل ُيطور ، هو/هي، أيضا ش���بكة واس���عة مع دوائر ووكاالت أخرى تابعة لألمم 
المتحدة ومنظماِت حقوق النس���ان غير الحكومة المتواج���دة في جنيف وغيرها من جهاٍت 

فاعلة رئيسية تتعامل على الّصعيد الّدولي مع قضايا حقوق النسان والسكان األصليين. 
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كيف يعمل؟ 

يختار قس���م الّش���عوب األصلية واألقلي���ات في كل عام زميال أق���دم واحد من 
السكان األصليين والذي سُيس���اهم في برامج وأنشطة القسم بشكل مباشر لمدة 
ثالثة أش���هر. وتشمل أنشطة الّزميل على البحث والتحليل، وصياغة مساهمات 
وتقارير وخطابات رس���مية فنية، والُمشاركة في تنظيم وتنفيذ أنشطة تدريبية وحلقات عمل 
أو اجتماعات ينظمها القس���م. ُيتوقع من الزميل العودة إلى وطنه/ا مع مجموعة معّززة من 
المهارات والخبرات للمس���اهمة في تعزيز وحماية حقوق النسان لألشخاص األصليين على 

األصعدة الوطنية والقليمية والدولية. 

من يمكنه تقديم طلب؟

ح: َلمحة ُمختصرة عن الُمَرشَّ

يجب أن يكون من الشعوب األصلية؛ ◄

درجة جامعية، يفضل أن تكون في القانون أو العلوم السياس���ية أو العالقات الدولية  ◄
أو أي من االختصاصات األخرى ذات الصلة بحقوق النسان؛ 

خبرة ألربع سنوات كحد أدنى من العمل في مجال حقوق الشعوب األصلية؛  ◄

إج���ادة اللغة النجليزية. وُيفّضل للغاي���ة التَّمتُّع بمهارات لغوية أخرى بما فيها اللغة  ◄
السبانية أو الفرنسية أو الروسية.

كيفية تقديم طلب؟ 

ُتنشر الدعوة لتقديم الطلبات على الموقع الشبكي للمفوضية بحلول نهاية العام. 

ترس���ل الطلبات مع رسالة تغطية،  تشير إلى » طلب لمنصب الزمالة األقدم 
للشعوب األصلية« إلى: 

فاكس رقم: 08 90 917 22 (0) 41+ ؛ أو  ◄

ع���ن طريق البري���د العادي على العنوان المذكور في قس���م لالتِّص���ال ِبنا من هذا  ◄
الدليل، مشيرا إلى »منصب الزمالة األقدم للشعوب األصلية/ قسم الشعوب األصلية 

واألقليات«. 

fellowship@ohchr.org :لالستعالمات: البريد اللكتروني

للحصول على المزيد من المعلومات عن المنصب، يرجى زيارة الموقع الشبكي:

www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/Pages/Fellowship.aspx
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3. برنامج الزمالة لألقليات

ما هو؟ 

ُأطلق برنامج الزمالة لألقليات في عام 2005 لعطاء األشخاص الذين ينتمون 
إلى أقليات وطنية أو عرقية أو دينية أو لغوية فرصة الكتس���اب المعرفة بنظام 
حقوق النسان الدولية بصفة عامة وحقوق األقليات بصفة خاصة. ويساعد هذا 
البرنامج الس���نوي الحاصلين على الزمالة اكتس���اب معرفة عامة بآليات حقوق 
النس���ان في األمم المتحدة المرتبطة بقضايا ذات صل���ة باألقليات وبناء قدراتهم على تقديم 
التدري���ب داخل مجتمعاتهم المحلية ومنظماتهم حول المعلومات والمعارف التي اكتس���بوها 

خالل برنامج الزمالة الخاص بهم. 

كيف يعمل؟ 

ُتقدم المفوضية في الوقت الحاضر برنامج الّزمالة باللغتين النجليزية والعربية 
بإحضار خمس���ة زمالء لكل مكون لغ���وي إلى جنيف. ويعكس اختيار الزمالء 
التوازن القليمي والتوازن بين الجنسين. ويتألف البرنامج من دورات وجلسات 
وحلقات عمل. ويستمر لمدة خمسة أسابيع ويتزامن مع موعد الدورة الّسنوية للمنتدى المعني 
بقضايا األقليات. ويتم توفير الترجمة الفورية خالل بعض الجلس���ات ِلتمكين جميع الزمالء 

من تقاسم الخبرات وتبادل المعلومات. 

وُيقدم البرنامج منحة مالية لتغطية الس���كن المتواضع وغير ذلك من مصروفات المعيش���ة، 
وكذلك تذكرة س���فر )ذهابا وايابا - جنيف( والتأمين الصحي األساس���ي خالل فترة البرنامج 

في جنيف. 

من يمكنه تقديم طلب؟

ح: َلمحة ُمختصرة عن الُمَرشَّ

يجب أن ينتمي إلى أقلية وطنية أو إثنية أو لغوية أو دينية؛  ◄

ال يمثل عدم الحصول على تعليم رسمي قيدا على المشاركة في البرنامج، إذا أمكن  ◄
إثبات توفر الخبرة الالزمة؛ 

دع���م مكتوب من قبل مجتمعاتهم أو منظماتهم. ويفضل أن تقوم المنظمة أو الرابطة  ◄
الراعية بأعمال تتصل بقضايا األقليات وأن تتألف من أشخاص ينتمون إلى أقليات؛ 

القدرة واالستعداد لتدريب األفراد اآلخرين من األقليات بعد عودتهم إلى مجتمعاتهم/  ◄
منظماتهم؛ و
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فهم جيد للغة التي يجري بها برنامج الزمالة )العربية أو النجليزية(. ◄

كيفية تقديم طلب؟ 

ُتنش���ر الّدعوة لتقديم الطلبات في كل عام على الموقع الشبكي لبرنامج الزمالة 
لألقليات التابع للمفوضية ويبقى مفتوحا لمدة شهر. 

وال ُتؤخذ في االعتبار سوى طلبات االلتحاق المستكملة تماما. 

ترسل في غضون المهلة النهائية المحددة إلى: 

البريد اللكتروني: minorityfellowships@ohchr.org )ال ُيلتفت إلى الّطلبات إال  ◄
إذا كانت موقعة وممسوحة إلكترونيا ومرسلة كوثيقة واحدة(؛ 

فاكس رقم: 08 90 917 22 (0) 41+، مشيرا إلى »برنامج الزمالة لألقليات«؛  ◄
أو  

عن طريق البريد العادي على العنوان المذكور في قسم لالتِّصال ِبنا من هذا الدليل،  ◄
مشيرا إلى »برنامج الزمالة لألقليات / قسم الشعوب األصلية واألقليات«. 

.minorityfellowships@ohchr.org :لالستعالمات، البريد اللكتروني

للحصول عل���ى المزيد من المعلومات عن برنامج الزمالة لألقلي���ات، يرجى زيارة الموقع 
الشبكي:

www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/Fellowship.aspx

4. منصب الّزمالة اأَلقدم لألقلِّيات

ما هو؟

 أطل���ق منصب الّزمالة األق���دم لألقليات الممتد لثالثة أش���هر في عام 2011 
ويه���دف لتزويد الش���خص الُمختار بفهم متعمِّق لنظام وآليات حقوق النس���ان 
الدولية، خاّصة تلك التي تتناول قضايا األقليات من خالل تجربة العمل مع  قسم 
الش���عوب األصلية واألقليات التابع للمفوَّضية. وَيكتسب الّزميل الُمختار معرفة 
عملية وانفتاحا على عمل المفوضية بشأن قضايا حقوق األقليات. كما أن َلدى الّزميل األقدم 
الُفرصة لحضور دورات مجلس حقوق النس���ان وهيئات معاهدة حقوق النسان ومجموعة 

العمل على االستعراض الدوري الشامل ) إذا كانت دورتها منعقدة في فترة الزمالة( 
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كيف يعمل؟ 

ُيس���هم الّزميل األقَدم وبشكل مباش���ر في برامج وأنشطة قسم الشعوب األصلية 
واألقليات اضطالعه/ا  ببحوث فنية والتحليل و/أو إعداد التقارير عن التطورات 
المتعلقة بالقضايا المتصلة باألقليات وكذلك دعم عمل القسم، على النحو المبين 
في خطة عمله السنوية، منها ما هو عن طريق  َدعم التنظيم لحلقات عمل و/ أو لقاءات دولية 
تتعلق بتعزيز وحماية حقوق األقليات والتي ُتنظم من قبل قسم الشعوب األصلية واألقليات. 

وَيحق للُمرش���ح الُمختار الحصول على منحة مالية لتغطية السكن المتواضع وغير ذلك من 
مصروفات المعيش���ة، وكذلك تذكرة سفر )ذهابا وايابا - جنيف( والّتأمين الّصحي األساسي 

خالل مدة البرنامج. 

من يمكنه تقديم طلب؟

ح: َلمحة ُمختصرة عن الُمَرشَّ

يجب أن ينتمي إلى أقلية وطنية أو إثنية أو دينية أو لغوية؛  ◄

ل للغاي���ة التَّمتُّع بمهارات لغوية أخرى بما فيها اللغة  ◄ إج���ادة اللغة النجليزية. وُيفضَّ
السبانية أو الفرنسية أو الروسية. 

درجة جامعية، يفضل في القانون أو العلوم السياس���ية أو العالقات الدولية أو أي من  ◄
التخصصات األخرى ذات الصلة بحقوق النسان؛ 

خبرة لخمس س���نوات كحد أدنى من العمل في مجال القضاي���ا المتصلة باألقليات؛  ◄
مهارات البحث والصياغة مطلوبة للغاية.

كيفية تقديم طلب؟ 

ُتنش���ر الدعوة لتقديم الطلبات في كل عام على الموقع الشبكي لبرنامج الزمالة 
لألقليات التابع للمفوضية ويبقى مفتوحا لمدة شهر. 

وال تؤخذ في االعتبار سوى طلبات االلتحاق المستكملة تماما. 
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ح دواِفعه للتقديم ورساَلتي توصية إلى:  ح فيه المرشَّ ترسل مع خطاب ُيوضِّ

البريد اللكتروني: minorityfellowships@ohchr.org )ال ُيلتفت إلى الطلبات إال  ◄
إذا كانت موقَّعة وَممسوحة إلكترونيا ومرسلة كوثيقة واحدة(؛ 

فاك���س رقم: 08 90 917 22 (0) 41+، مش���يرا إل���ى »منصب الزمالة األقدم  ◄
لألقليات«؛ أو  

عن طريق البريد العادي على العنوان المذكور في قسم لالتِّصال ِبنا من هذا الدليل،  ◄
ُمشيرا إلى »منصب الّزمالة األقدم لألقليات / ِقسم الّشعوب األصلية واألقليات«. 

.minorityfellowships@ohchr.org :لالستعالمات، البريد اللكتروني

للحص���ول على المزيد م���ن المعلومات عن منصب الّزمالة اأَلق���دم لألقلِّيات، يرجى زيارة 
الموقع الشبكي:

www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/Fellowship.aspx

5. برنامج الّزمالة للُمنحدرين من أصل أفريقي

ما هو؟

ُأطِل���ق برنامج الّزمالة للُمنحدرين من َأصل أفريقي في عام 2011 في س���ياق 
الّس���نة الّدولية للُمنحدرين من أصل أفريقي. وُيوفِّر البرنامج للُمشاركين فرصة 
الّتعلم المكّثف لتعميق ِفهمهم لنظام األمم المتحدة لحقوق النسان وأدواته وآلياته 
م���ع الّتركي���ز على قضايا ذات ِصل���ة خاّصة بالُمنحدرين م���ن أصل أفريقي. 
كما وُيعّد المش���اركين لُيسهموا بش���كل أفضل في تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمنحدرين من أصل أفريقي في بلدانهم. 

كيف يعمل؟ 

َيتأل���ف البرنامج من دورات ومحاضرات وحلقات عمل، وَيس���تمر لمدة أربعة 
أس���ابيع تقريبا. وَيتم َتوقيته ع���ادة لَيتزامن مع دورات فري���ق الخبراء العامل 
المعني بالس���كان من أص���ل أفريقي، بحيث يجوز للزم���الء حضور ومراقبة 
جلس���ة مجموعة العمل والحصول على فهم أفضل لواليتها وعملها. وَيجري البرنامج باللغة 
النجليزية. وَيعكس اختيار الّزمالء الّتوازن القليمي والتوازن بين الجنسين. وُيقدِّم البرنامج 
منحة مالية لتغطية السكن المتواضع وغير ذلك من مصروفات المعيشة طوال مّدة البرنامج، 

كذلك تذكرة سفر )ذهابا وايابا - جنيف( والتأمين الصحي األساسي خالل مدة البرنامج. 
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من يمكنه تقديم طلب؟  

ح:  لَمحة ُمختصرة عن المَرشَّ

منحدر من أصل أفريقي يعيش في االغتراب؛  ◄

خبرة ألربع س���نوات كحد أدنى ذات صلة بحقوق النس���ان للشعوب المنحدرة من  ◄
أصل أفريقي؛ 

إجادة اللغة النجليزية؛ و ◄

���َح من قبل منظمة تعمل في قضايا متصلة بحقوق الش���عوب المنحدرة من أصل  ◄ ُرشِّ
أفريقي أوحقوق األقليات. 

كيفية تقديم طلب؟ 
ملء اس���تمارة طلب التقديم الموجودة على موقع المفوضية الشبكي والتي  ◄

حة؛  مة المرشِّ ح والمنظَّ تحمل التوقيع األصلي لكل من الُمرشَّ

سيرة ذاتية؛  ◄

بيان ش���خصي )بحد أقصى 500 كلمة( والذي يوضح فيه المرشح دافعه/ا للتقديم،  ◄
وكيف سوف ت�/يوظف ما تعلموه لمناصرة وتعزيز حقوق النسان للشعوب المنحدرة 

من أصل أفريقي؛ 

ح ؛ و ◄ رسالة دعم رسمية من المنظمة أو المجتمع الُمرشِّ

صورة عن جواز سفر مقدِّم الطلب.  ◄

ترسل إلى: 

البريد اللكتروني: africandescent@ohchr.org )ترس���ل الوثائق عبر رس���الة  ◄
إلكترونية واحدة(؛ أو

فاكس رقم: 50 90 928 22 (0) 41+  ◄

africandescent@ohchr.org :لالستعالمات، البريد اللكتروني

لمعرف���ة المزيد عن برنامج الّزمال���ة للُمنحدرين من أصل أفريق���ي ، يرجى زيارة الموقع 
الشبكي:

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/IYPADFellowshipProgramme.aspx
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6. برنامج الزمالة التابع لصناديق المفوضية اإلنسانية 

ما هو؟

َيهِدف برنامج الزمالة التابع لصناديق المفوضية النسانية إتاحة الُفرصة لمهنيين 
ق المعاصرة و/ شباب من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال أشكال الرِّ
لية بنظام حقوق النسان التابع لألمم  أو الّتعذيب الكتساب خبرة عمل ومعرفة أوَّ
المّتحدة وبأعمال المفوضية حول أش���كال الّرق و/أو الّتعذيب. ومن المتوقع أن 

يعود الّزمالء لُمنظماتهم ويعززوا قدرات المنظمة. 

كيف يعمل؟

ُيس���اهم الزمالء في عمل صن���دوق األمم المتحدة االنمائ���ي للتبرعات المعني 
ق الُمعاصرة وصندوق األمم المتح���دة للّتبرعات لضحايا الّتعذيب  بأش���كال الرِّ

من خالل: 

تحليل طلبات المشاريع والتنسيق مع المنظمات مقدمة الطلب؛ ◄

تحليل تقارير تفصيلية ومالية وتقارير مراجعة الحس���ابات المتصلة باستخدام المنح  ◄
السابقة؛ و

ق المعاصرة والّتعذيب في  ◄ إجراء بحوث فنّية وتحليل الّتطورات المتعّلقة بأشكال الرِّ
بلدان محددة. 

يتلقى الزمالء دعما ماليا من المفوضية  على شكل  منحة شهرية أثناء برنامج الزمالة لتغطية 
نفقات  المعيشة األساسية.

من يمكنه تقديم طلب؟ 

ح:  لَمحة ُمختصرة عن المَرشَّ

معرفة وخبرة واسعة في مجال العمل على قضايا حقوق النسان، وبشكل  ◄
ق و/أو الّتعذيب على الصعيد  خاص فيما يتعّلق باألش���كال المعاصرة للرِّ

الوطني أو الدولي؛

خبرة مهنية ال تقل عن سنتين في منظمة لحقوق النسان أو مجال آخر ذي صلة؛ ◄

متهم ويتعهدون من خاللها بنقل المعرفة والخبرة المكتسبة أثناء  ◄ رسالة دعم من منظَّ
برنامج الّزمالة مع ُزمالئهم عند عودتهم؛

سوف ينظر للمعرفة بنظام األمم المتحدة على أنها ميزة؛ و ◄
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إجادة اللغة النجليزية أو الفرنسية أو السبانية.   ◄

كيفية تقديم طلب؟

تنش���ر المعلومات المحدثة ع���ن برنامج الّزمالة التاب���ع لصناديق المفوضية 
النس���انية بش���كل ُمنتظم على الموقع الش���بكي للمفوضية عل���ى الصفحات 
ق  صة لصندوق األمم المتحدة االنمائي للتبرعات المعني بأش���كال الرِّ المخصَّ

المعاصرة وصندوق األمم المتحدة للّتبرعات لضحايا الّتعذيب. 

www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/Pages/Callforapplication-Fellowship.aspx

www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/FundsAndGrants.aspx

لالستعالمات، البريد اللكتروني:
.unvfvt@ohchr.org و/ أو  slaveryfund@ohchr.org

7 .برنامج الّزماالت لموظفي المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

ما هو؟ 

تم إطالق برنامج الّزماالت لُموّظفي المؤسس���ات الوطنية لحقوق النس���ان الّتابع 
لمفوضية األمم المتحدة لحقوق االنسان في عام 2008. وَيهدف البرنامج إلى َتزويد 
المشاركين بفرصة الحصول على المعرفة والخبرة العملية بنظام حقوق النسان في 
األمم المتحدة وبأعمال المفوضية مع المؤسسات الوطنية لحقوق النسان ولصالحها. 

كيف يعمل؟

 ُيس���تضاف البرنامج من قبل ِقس���م المؤسس���ات الوطنية واآلليات القليمية التابع 
للمفوضية في جنيف. ورهنًا بما هو متوفر من تمويل، َيستضيف البرنامج ما يصل 

الى أربعة زمالء كل ستة أشهر. ويعكس اختيار الزمالء التَّوازن القليمي.  

ويحصل الّزمالء على جلس���ات دورية عن نظام حقوق النسان والقضايا المواضيعية ذات 
الصلة ويقومون بواجبات تدريبية مبنية على مشاريع. ويساعدون أمانة لجنة التنسيق الدولية 
للمؤسس���ات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق النسان في التحضير الجتماعات الهيئة الدارية 
للجنة التنس���يق الدولية واالجتماعات الس���نوية بالضافة إلى تقديم الخدمات للجنة الفرعية 

المعنية باالعتماد والتابعة للجنة التنسيق الدولية. 
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وُتقدِّم المفّوضية الّدعم المالي على شكل منحة شهرية أثناء الّزمالة لتغطية السكن المتواضع 
وغير ذلك من نفقات المعيشة في جنيف. 

من يمكنه تقديم طلب؟ 

ح:  لَمحة ُمختصرة عن المَرشَّ

موّظف معتمد لدى إحدى المؤسس���ات الوطنية لحقوق النس���ان وبمرتبة  ◄
»أ«؛ 

خب���رة من العمل في القضايا المتصلة بالمؤسس���ات الوطنية على الصعيد الوطني،  ◄
وبشكل امثل، أن يكون ذلك أيضا على الصعيدين القليمي والدولي؛ 

يتعه���دون بنقل المعارف والخبرات التي يحصل���ون عليها أثناء برنامج الزمالة إلى  ◄
زمالئهم في المؤسسة الوطنية بعد عودتهم؛ و

إجادة اللغة النجليزية و/أو الفرنسية. معرفة لغات األمم المتحدة األخرى ُيعد ميزة.  ◄

كيفية تقديم طلب؟ 

إلى جانب استمارة طلب التقديم المتاحة على الموقع الشبكي للمفوضية، يجب 
على المرشحين تقديم الوثائق التالية: 

رسالة تحفيزية؛  ◄

السيرة الذاتية؛ و ◄

خطاب دعم من المؤسس���ة الوطنية التي ينتمون إليها، والتي تلتزم فيه بتغطية تذكرة  ◄
طيران ذهابا وإيابا إلى جنيف وتأمين صحي واالستمرار في دفع المرتب االعتيادي 

لمقدِّم الطلب طوال فترة البرنامج. 

إرس���ال الطلب���ات في المواعيد النهائية المحددة، مع رس���الة تغطية، مش���يرا إلى »برنامج 
الّزماالت لُموظفي المؤسسات لوطنية لحقوق النسان« إلى : 

البريد اللكتروني: nationalinstitutions@ohchr.org، أو  ◄

فاكس رقم:18 90 928 22 (0) 41+ ؛  ◄

عن طريق البريد العادي على العنوان المذكور في قسم لالتِّصالِ بنا من هذا الدليل،  ◄
مش���يرا إلى »برنامج الّزماالت لموظفي المؤسسات لوطنية لحقوق النسان/ وحدة 

المؤسسات الوطنية واآلليات القليمية«. 
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.nationalinstitutions@ohchr.org :لالستعالمات

لمعرفة المزيد عن برنامج الّزماالت لموظفي المؤسس���ات الوطنية لحقوق النسان، يرجى 
زيارة الموقع الشبكي: 

www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/FellowshipNHRIStaff.aspx
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لالتِّصال ِبنا
لة، انظر إلى  يجب أن ُتعنَون المراس���الت البريدية إلى الّصندوق أو برنامج الّزمالة ذي الصِّ

القائمة أدناه: 

صندوق األمم المتحدة للّتبرعات لضحايا الّتعذيب ◄

ق الُمعاصر  ◄ صندوق األمم المتحدة  النمائي للّتبرعات المعني بأشكال الرِّ

صندوق األمم المتحدة للّتبرعات لصالح الّسكان األصليين ◄

ندوق الخ���اص بالبروتوكول االختياري  ◄ اللجن���ة الفرعية لمناهضة الّتعذي���ب- الصُّ
الّتفاقية مناهضة الّتعذيب/ األمانة العامة- شعبة معاهدات حقوق النسان

عوب األصلية واألقليات ◄ عوب األصلية/ قسم الشُّ برنامج الّزمالة الدراسية للشُّ

عوب األصلية واألقليات ◄ منصب الّزمالة األقدم للّشعوب األصلية/ قسم الشُّ

عوب األصلية واألقليات ◄ برنامج الزمالة لألقليات/ قسم الشُّ

عوب األصلية واألقليات ◄ منصب الّزمالة األقدم لألقليات / قسم الشُّ

برنامج الّزمالة لصناديق المفّوضية النسانية ◄

برنامج الّزمالة لموظفي المؤسس���ات الوطنية لحقوق النس���ان/ قس���م المؤسسات  ◄
الوطنية واآلليات القليمية

تجدون جميع ما سبق على العنوان التالي:

مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع ألمم المتحدة
UNOG-OHCHR - 1211 جنيف 10 - سويسرا

تم إدراج أرقام الهاتف والفاكس، فضال عن عنوان البريد اللكتروني، كّل ِوفق الِقسم الخاص 
به في هذا الدليل.

يمكن االّتصال على قسم المجتمع المدني التابع للمفوضية على : 

civilsociety@ohchr.org
هاتف رقم: 9656 917 22 (0) 41+ 

ويوف���ر نظام ب���ث البريد اللكتروني الخاص بقس���م المجتمع المدن���ي تحديثات وتوجيهات 
إرش���ادية حول جميع واليات وآليات حقوق النس���ان فضال عن معلومات ومواعيد نهائية 

لتقديم الطلبات للصناديق والمنح والّزماالت. 
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لالشتراك ُيرجى زيارة الموقع الشبكي

www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSocietyAR.aspx

 http://goo.gl/O8snt  او
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