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برامج المفوضية للزماالت
والتدريب
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أنشأت مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان برامج الزماالت والتدريب التي سيتم إستعراضها في هذا الفصل
 ،لتعزيز دور المجتمع المدني ومشاركته في آليات حقوق اإلنسان .وتساعد مساهمة المجتمع المدني ومشاركته
النشطة على تعزيز إعمال حقوق اإلنسان .وهذا الفصل يعرض المعلومات األساسية التي تحتاج عناصر المجتمع
المدني إليها لكي تشارك في برامج المفوضية للزماالت وحلقات التدريب.
و ال يعد التمتع بمركز استشاري لدي المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة ليس شرطاً لمشاركة أو
حضور المنظمات غير الحكومية وعناصر المجتمع المدني األخرى في البرامج والحلقات التدريبية التي يناقشها
هذا الفصل.

ألف  -برامج الزماالت
برامج الزماالت تتيح ألفراد مختارين فرصة للتعلُّم الكثيف عن آليات حقوق اإلنسان والمؤسسات الدولية.
وتدير المفوضية أربعة برامج للزماالت .وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز قدرة أعمال حقوق اإلنسان لدي بعض
المجموعات أو األفراد:
• •برنامج الزماالت الدراسية للشعوب األصلية ويدعم أفراد مجموعات الشعوب األصلية للمشاركة في برنامج
التدريب على حقوق اإلنسان؛
• •برنامج المنح الدراسية لألقليات ويدعم األشخاص الذين ينتمون إلى األقليات الوطنية أو العرقية أو الدينية أو
اللغوية للمشاركة في برنامج للتدريب على حقوق اإلنسان؛
• •برنامج الزماالت الخاص بحقوق اإلنسان للبلدان النامية ويدعم طلبة الدراسات العليا من البلدان النامية
للمشاركة في التدريب المتصل باألمم المتحدة وحقوق اإلنسان؛
• •برنامج الزماالت لموظفي المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،وهو برنامج يدعم الموظفين من المؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان في برنامج للتدريب على حقوق اإلنسان الدولية وعلى أعمال المفوضية مع هذه
المؤسسات

ويتوفر هذا الدليل في نسق إلكتروني في الموقع:
http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook

ومن هذا الموقع يمكن تنزيل فصول الدليل ،كما تتوفر وصالت ربط بجميع المراجع الواردة في المنشور.
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العمل مع المكتب القطري للمفوضية في أوغندا لتحسين حماية وتعزيز حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة

2

برنامج الزماالت الدراسية للشعوب األصلية
وحدة الشعوب األصلية واألقليات
مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

Indigenous Peoples and Minorities Unit
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
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رقم الفاكس+41 (0)22 917 90 08 or +41 (0)22 928 90 66 :
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برنامج المنح الدراسية لألقليات
وحدة الشعوب األصلية واألقليات
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برنامج الزماالت الدراسية للشعوب األصلية

بدأ برنامج الزماالت الدراسية للشعوب األصلية في عام  1997كمبادرة من المفوضية لتنفيذ أهداف العقد الدولي
للشعوب األصلية في العالم ( )2004-1995بهدف أولي يتمثَّل في تمكين ممثلي الشعوب األصلية ومجتمعاتهم من
خالل تعزيز معارفهم بنظام األمم المتحدة لحقوق اإلنسان وقدرتهم على االستفادة منه.
ويرمي البرنامج إلى إتاحة الفرصة لنساء ورجال الشعوب األصلية لمعرفة حقوق اإلنسان الدولية عموماً وحقوق
الشعوب األصلية خاصة ،وذلك بمساعدة منظماتهم ومجتمعاتهم المحلية على حماية وتعزيز حقوق اإلنسان.
وينتظر في نهاية البرنامج أن يكون كل زميل قادراً على تقديم التدريب داخل مجتمعه ومنظمته حول حقوق
اإلنسان الدولية بصفة عامة وحقوق الشعوب األصلية على وجه الخصوص ،وأن يكون قادراً على نشر المعلومات
والمعرفة المكتسبة خالل برنامج الزمالة .ويهدف البرنامج إلى تحقيق فوائد لألفراد أنفسهم ولمنظماتهم ،واألهم من
ذلك تحقيق فوائد على مستوى المجتمع المحلي.
وبرنامج الزماالت للشعوب األصلية يجري بأربع لغات هي :األسبانية واإلنكليزية والروسية والفرنسية .وفي كل
سنة يتم اختيار قرابة خمسة زمالء في كل لغة من لغات البرنامج:
• •برنامج جنيف (باللغة اإلنكليزية)
• •برنامج ديوستو (باللغة األسبانية)
• •برنامج ديجون (باللغة الفرنسية)
• •برنامج موسكو (باللغة الروسية)
وبرنامج جنيف تنفذه مفوضية األمم المتحدة في جنيف .ويبدأ في شهر أيار/مايو من كل سنة ويستمر عادة لمدة
أربعة أشهر ،وهو دورة مكثَّفة عن آليات ومؤسسات حقوق اإلنسان .والبرنامج تفاعلي ويتألف من جلسات إعالمية
بشأن مختلف الموضوعات وواجبات دراسية لألفراد والمجموعة.
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
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وبرنامج ديوستو هو مبادرة مشتركة بين جامعة ديوستو في بلباو بأسبانيا والمفوضية .ويستمر عادة لمدة أربعة
أشهر ويتألف من جزأين :الدورة األولى وتعقد في جامعة ديوستو ثم دورة ثانية تعقد في مقر المفوضية بجنيف.
وهو منظم على نفس نسق برنامج جنيف في حين يسعى أيضاً إلى تشجيع التبادل بين الزمالء والمنظمات األخرى
المشاركة ،مثل المنظمات غير الحكومية في منطقة الباسك وحكومة الباسك.

2

وبرنامج ديجون هو مبادرة مشتركة مع جامعة بورغون في ديجون بفرنسا والمفوضية ،وموجه إلى الشعوب
األصلية التي تستعمل اللغة الفرنسية كلغتها األولى أو لغتها الثانية .ويستمر البرنامج عشرة أسابيع (أربعة أسابيع
في جامع ديجون وأربعة أسابيع في مقر المفوضية بجنيف وأسبوعان في مقر منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة (اليونسكو) في باريس).
وبرنامج موسكو مبادرة مشتركة بين الرابطة الروسية لشعوب الشمال األصلية ومقرها موسكو والمفوضية.
وتتألف دورة موسكو من أربعة أسابيع من التدريب لدي الرابطة ومكتب المفوضية في موسكو ومكاتب األمم
المتحدة األخرى في موسكو يتبعها أربعة أسابيع في مقر المفوضية في جنيف.
ِّ
وتقدم جميع برامج الزماالت منحة إعاشة شهرية لتوفير المسكن المتواضع وتكاليف السفر والتأمين الصحي
وغير ذلك من مصروفات المعيشة.
معايير األهلية
• •يجب أن يكون المرشحون أعضا ًء في إحدى مجموعات الشعوب األصلية وأن يتمتعوا بالدعم من مجتمعات
أو منظمات الشعوب األصلية التي ينتمون إليها؛
• •رغم أن السن ال يمثِّل قيداً ،تعطى األفضلية للمرشحين بين سن  25وسن 35؛
• •ال يمثِّل عدم الحصول على تعليم رسمي قيداً على المشاركة في برنامج الزماالت نظراً للعوائق االجتماعية
االقتصادية التي تعترض هذا التعليم ويواجهها كثير من أفراد الشعوب األصلية؛
• •ينبغي أن يتمتع المرشحون بالقدرة واالستعداد لتدريب األفراد اآلخرين من الشعوب األصلية بعد عودتهم إلى
مجتمعاتهم/منظماتهم؛
• • َّ
يفضل أن تكون المنظمات الراعية ذات دائرة جماهيرية أو عضوية قوية؛
• •ينبغي أن يعبِّر اختيار الزمالء عن التوازن الجنساني واإلقليمي؛
• •يجب أن يتمتع المرشحون بفهم جيد للغة التي يجري بها برنامج الزمالة.
لكل منها .وال تؤخذ في
وتنعقد الصيغ اللغوية األربع للبرنامج سنوياً ويختلف الموعد النهائي لتقديم الطلبات ٍ
االعتبار سوى طلبات االلتحاق المستكملة تماماً .ويجب إرسال الطلبات بالفاكس أو بالبريد العادي .وال يلتفت إلى
الطلبات المرسلة بالبريد اإللكتروني إال إذا كان الجزءان األول والثاني موقعين وممسوحين إلكترونياً.
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يقدم الطلب
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برنامج الزماالت الدراسية للشعوب األصلية
وحدة الشعوب األصلية واألقليات
مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
قصر األمم

Indigenous Fellowship Programme
Indigenous and Minorities Unit
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
avenue de la Paix ,14–8
CH–1211 Geneva 10

 ،Switzerlandسويسرا
رقم الفاكس+41 (0)22 917 90 08 or +41 (0)22 928 90 66 :
البريد اإللكترونيfellowship@ohchr.org :
للحصول على مزيد من المعلومات عن برنامج الزماالت الدراسية والحصول على استمارات االلتحاق باللغات األربع يرجى
زيارة الموقع الشبكي للمفوضية في العنوانhttp://www.ohchr.org :
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برنامج المنح الدراسية لألقليات

تهدف المفوضية من خالل برنامج المنح الدراسية لألقليات إلى إعطاء األشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية
أو لغوية أو دينية وخاصة الشباب من نساء ورجال األقليات ،فرصة الكتساب المعرفة بحقوق اإلنسان الدولية بصفة
عامة وحقوق األقليات بصفة خاصة .ومن المتوقع أن يكتسب الحاصلون على الزمالة في نهاية البرنامج معرفة
عامة بآليات حقوق اإلنسان في األمم المتحدة المرتبطة بالقضايا ذات الصلة باألقليات وأن يكونوا قادرين على تقديم
التدريب داخل مجتمعاتهم المحلية ومنظماتهم حول المعلومات والمعارف التي اكتسبوها خالل برنامج الزمالة.
التدريب في مجتمع محلي في بلغاريا على يد أحد الزمالء  -السابقين في برنامج المنح الدراسية لألقليات
دعمت المفوضية مشروعاً قدمه أحد
الزمالء السابقين في برنامج األقليات
من طائفة الروما في بلغاريا لتنظيم
دورة تدريبية في بلديه بولسكي
ترامبيش في كانون األول/ديسمبر
 .2006األقلية المحلية بتقديم مدخالت
للسياسة العامة بشأن قضايا األقلية،

وقبل العمدة ورئيس المجلس البلدي هذا الروما في عملية صنع القرارات
االقتراحَّ .
ومكن هذا المشروع المنظمة ،الرسمية وخاصة في المناطق التي
تتأثر فيها حقوقهم وحياتهم اليومية
وهي منظمة الروما المتحدة ،على
بأكبر درجة .واقترحوا أن ينشئ
تنظيم حلقة تدريبية إلشراك وإعداد
طائفة الروما المحلية لتنفيذ ”عقد إدماج المجلس البلدي لجنة دائمة من ممثلي
األقلية المحلية بتقديم مدخالت للسياسة
الروما“ الذي وضعته تسعة بلدان من
العامة بشأن قضايا األقلية ،وقبل العمدة
وسط وجنوب شرق أوروبا .ووضع
المشاركون استراتيجية لتعزيز مشاركة ورئيس المجلس البلدي هذا االقتراح.
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وتدير المفوضية في الوقت الحاضر برنامجين من برامج الزماالت الدراسية للشعوب األصلية ،أحدهما باإلنكليزية
واآلخر بالعربية .وينعقد البرنامج باللغة اإلنكليزية لغوياً في شهر نيسان أبريل لمدة ثالثة أشهر ويحضره قرابة
خمسة مشاركين .وانعقد البرنامج التجريبي باللغة العربية للمرة األولى في عام  2007مع حضور أربعة مشاركين
في التدريب في مقر المفوضية بجنيف لمدة شهر واحدِّ .
وتقدم برامج الزماالت منحة إعاشة شهرية لتغطية المسكن
المتواضع وغير ذلك من مصروفات المعيشة ،والسفر إلى جنيف ومنها والتأمين الصحي.
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معايير األهلية
• •يجب أن ينتمي المرشحون إلى أقلية وطنية أو إثنية أو لغوية أو دينية؛
• •مع أن السن ال يمثِّل قيداً ،تعطى األفضلية للمرشحين بين سن  25وسن 35؛
• •ال يمثِّل عدم الحصول على تعليم رسمي قيداً على المشاركة في برنامج الزماالت لألقليات ،إذا أمكن إثبات
توفر الخبرة الالزمة؛
• • َّ
يفضل أن تقوم المنظمة أو الرابطة الراعية بأعمال تتصل بقضايا األقليات وأن تتألف من أشخاص ينتمون
إلى أقليات؛
• •ينبغي أن يتمتع المرشحون بالقدرة واالستعداد لتدريب األفراد اآلخرين من األقليات بعد عودتهم إلى
مجتمعاتهم/منظماتهم؛
• •ينبغي أن يحصل المرشحون على دعم مكتوب من مجتمعاتهم أو منظماتهم؛
• •يجب أن يتمتع المرشحون بفهم جيد للغة التي يجري بها برنامج الزمالة (اإلنكليزية أو العربية).
وال تؤخذ في االعتبار سوى طلبات االلتحاق المستكملة تماماً .ويجب إرسال الطلبات بالفاكس أو البريد العادي .وال
يلتفت إلى الطلبات المرسلة بالبريد اإللكتروني إال إذا كان الجزءان األول والثاني موقعين وممسوحين إلكترونياً.

أين َّ
يقدم الطلب
برنامج المنح الدراسية لألقليات
وحدة الشعوب األصلية واألقليات
مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
قصر األمم

Minorities Fellowship Programme
Indigenous and Minorities Unit
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
avenue de la Paix ,14–8
CH–1211 Geneva 10
 ،Switzerlandسويسرا

رقم الهاتف+41 (0)22 928 98 45:
رقم الفاكس+41 (0)22 928 90 10 :
البريد اإللكترونيminorities@ohchr.org :

يرجى زيارة الموقع الشبكي للمفوضية لمعرفة المزيد عن برنامج الزماالت والحصول على استمارة تقديم الطلب
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ً
النامية
برنامج المنح الدراسية في مجال حقوق اإلنسان للبلدان

2

برنامج الزماالت في مجال حقوق اإلنسان للطلبة من أقل البلدان نمواً ،الذي نُظم ألول مرة في عام ،2007
يخضع إلدارة مشتركة من المفوضية ومعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث .والغرض من البرنامج هو زيادة
فهم الزمالء من أقل البلدان نمواً لقضايا حقوق اإلنسان الجارية على الصعيد الدولي وتزويدهم بنظرة متعمقة
عن أعمال األمم المتحدة والمفوضية ،وكذلك تزويد المفوضية وآليات حقوق اإلنسان في األمم المتحدة بمساعدة
ومساهمة الطلبة أو الخريجين الممتازين من أقل البلدان نمواً.
وينعقد البرنامج في مقر المفوضية في جنيف ويجري باللغة اإلنجليزية .ويتألف من كل من التدريب والخبرة
العملية بأعمال المفوضية في شكل حلقات دراسية وتدريبات عملية على المهارات ،ويعقب ذلك توزيع الطالب على
أحد فروع المفوضية .وسيتوقف استمرار هذا البرنامج في المستقبل على التمويل المتاح.
وبرنامج الزماالت في مجال حقوق اإلنسان مفتوح أمام المرشحين من أقل البلدان نمواً((( ويجب أن يكون
المرشحون من الطلبة الجامعيين أو الحاصلين على شهادة عالية في أحد التخصصات المتصلة بأعمال األمم
المتحدة (مثل القانون الدولي أو العلوم السياسية أو العلوم االجتماعية أو التاريخ) .وينبغي أن يكون سن المرشح
أقل من  30سنة عند تقديم الطلب.
ويغطي البرنامج تكاليف سفر الزمالء ويتلقون راتباً شهرياً يغطي تكاليف المعيشة في جنيف .ويتم أيضاً توفير
ترتيبات التأشيرة واإلقامة والتأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث.
ونظراً ألن استمرار هذا البرنامج يتوقف على الحصول على التمويل الكافي فإننا نشجع األفراد المهتمين على
مراجعة موقعي المفوضية ومعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث بانتظام لالطالع على المعلومات ذات الصلة.

كيفية االتصال ببرنامج الزماالت في مجال حقوق اإلنسان للطلبة من أقل البلدان نمواً
معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث ()UNTAR
قصر األمم

)United Nations Institute for Training and Research (UNITAR
Palais des Nations
avenue de la Paix ,14–8
CH–1211 Geneva 10
 ،Switzerlandسويسرا

رقم الهاتف+41 (0)22 917 86 40:
رقم الفاكس+41 (0)22 917 80 47 :

(((

لمعرفة المزيد عن المعايير التي تستعملها األمم المتحدة بتسمية أقل البلدان نمواً يرجى زيارة الموقع http://www.unohrlls.org/.
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برنامج الزماالت لموظفي المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

ِّنفذ برنامج الزماالت لموظفي المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان للمرة األولى في عام  2008وتديره وحدة
المؤسسات الوطنية في المفوضية .ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بفرصة الحصول على المعارف
والخبرة العملية بنظام حقوق اإلنسان في األمم المتحدة ،وبأعمال المفوضية مع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
ولصالحها ،والقضايا التقنية والموضوعية المتصلة بالمؤسسات الوطنية .ومن المتوقع أن يعود الزمالء إلى
مؤسساتهم الوطنية وبذلك يعززون قدرة منظماتهم في مجال حقوق اإلنسان الدولية.
ويجري البرنامج في مقر المفوضية في جنيف .ويتم اختيار إثنين للزماالت في كل سنة لفترة ستة أشهر ،يبدأ
أحدهما في كانون الثاني/يناير ويبدأ اآلخر في تموز/يوليه .ويحصل الزمالء على جلسات إعالمية دورية عن نظام
حقوق اإلنسان والقضايا الموضوعية ذات الصلة ويقومون بواجبات تدريبية ويشاركون في المشاريع.
ويجب أن يكون لدى المرشحين خبرة مباشرة ال تقل عن ثالث سنوات من العمل في إحدى المؤسسات الوطنية
لحقوق اإلنسان التي تفي بالمعايير المعتمدة دولياً  -مبادئ باريس(((  -وخبرة واسعة من العمل في القضايا المتصلة
َّ
ويفضل مثالياً أن يكون ذلك أيضاً على الصعيد الدولي.
بالمؤسسات الوطنية على الصعيدين الوطني واإلقليمي،
وينبغي أن يكون لدى المرشحين خطاب دعم من مؤسساتهم وأن يتعهدون بنقل المعارف والخبرات التي يحصلون
عليها أثناء الزمالة إلى زمالئهم في المؤسسة الوطنية بعد عودتهم .وينبغي لهم أيضاً إجادة اإلنكليزية و/أو
الفرنسيةِّ .
وتقدم المفوضية الدعم المالي في شكل راتب شهري أثناء الزمالة.
أين َّ
يقدم الطلب
وحدة المؤسسات الوطنية
مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
قصر األمم

National Institutions Unit
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
avenue de la Paix ,14–8
CH–1211 Geneva 10
 ،Switzerlandسويسرا

رقم الهاتف+ 41 (0)22 928 92 83 :أو+ 41 (0)22 928 96 63
رقم الفاكس+ 41 (0)22 928 90 18 :
البريد اإللكترونيniu@ohchr.org :

لالطالع على المعلومات الجارية عن برنامج الزماالت للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يرجى زيارة الموقع الشبكي
للمفوضية.
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برامج المفوضية للزماالت والتدريب

وينبغي أن ِّ
يقدم المرشحون طلباتهم (خطاب دوافع الرغبة والسيرة الذاتية وخطاب الدعم من المؤسسة الوطنية التي
ينتمون إليها) مباشرة إلى المفوضية .وتقوم وحدة المؤسسات الوطنية باختيار المرشحين بالتشاور مع مكتب لجنة
التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

2

باء  -الحلقات التدريبية
َّ
المحددة لحقوق
تعطي الحلقات التدريبية لعناصر المجتمع المدني فرصة الحصول على المعلومات عن اآلليات
اإلنسان وطريقة تعزيز مشاركتها مع هذه اآلليات.
الحلقة التدريبية لمتابعة توصيات هيئات معاهدات حقوق اإلنسان
تُعقد الحلقة التدريبية حول متابعة توصيات هيئات المعاهدات لعناصر المجتمع المدني الوطنية وتهدف إلى بناء
قدرتهم على المشاركة مع هيئات المعاهدات.
وتنظم المفوضية حلقات تدريبية وحلقات دراسية لهذه العناصر في بلدانهم من أجل تعزيز قدرتهم على المساهمة
في عملية تقديم التقارير عن المعاهدات ومتابعة توصيات هيئات المعاهدات .وتشترك المفوضية مع المؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية وممثلي وسائط اإلعالم على الصعيد الوطني في هذه الحلقات
التدريبية من أجل بناء القدرات وتشجيع إنشاء شبكات من عناصر الهيئات الوطنية لدعم تنفيذ توصيات هيئات
معاهدات حقوق اإلنسان.
ومنذ عام َّ 2003
نظمت المفوضية حلقات تدريبية عن المتابعة في كل منطقة من مناطق العالم .وبرنامج التدريب
هو بمثابة إطار إلنشاء مجموعات الشبكة الوطنية للمجتمع المدني لمتابعة عملية تقديم التقارير بشأن معاهدات
حقوق اإلنسان ومواصلة الحوار الوطني البنّاء حول القضايا المتصلة بأعمال هيئات معاهدات حقوق اإلنسان.
وتوفر المفوضية أيضاً التدريب مباشرة للحكومات المهتمة من خالل حلقات تدريبية ودراسية وتشجيع المجتمع
المدني على المشاركة في هذه األنشطة.
للحصول على مزيد من المعلومات عن الحلقات التدريبية بشأن المتابعة يرجى االتصال بالعنوان التالي:
فرع معاهدات حقوق اإلنسان
وحدة المعاهدات والمتابعة
مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

Human Rights Treaties Branch
Treaties and Follow-up Unit
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10
ارسيوس Switzerland،

رقم الفاكس+41 (0)22 917 90 22:
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وباإلضافة إلى برنامج التدريب المذكور أعاله تقوم المفوضية بانتظام ،من خالل مكاتبها الميدانية الكثيرة ،بتنظيم
تدريب على الصعيد الوطني وتنظيم حلقات تدريبية ودراسية لبناء القدرات لصالح المجتمع المدني بشأن القضايا
واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان.

2

لالطالع على مزيد من المعلومات عن هيئات معاهدات حقوق اإلنسان ،يرجى الرجوع إلى الفصل الرابع
(هيئات معاهدات حقوق اإلنسان) في هذا الدليل وزيارة قسم معاهدات حقوق اإلنسان في الموقع الشبكي
للمفوضية.
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