الدورة التدريبية المتقدمة

آليات
الحماية الدولية
لحقوق الطفل
آلية عمل لجنة األمم المتحدة
المعنية بحقوق الطفل ()CRC
 12ـ  16سبتمبر /آيلول 2022م
مقر األمم المتحدة ـ جنيف ـ سويسرا

يعلــــــن
معهد جنيف لحقوق اإلنسان
عــن فتــح بــاب التقديــم للــدورة التدريبيــة المتقدمــة حــول آليــات
الحمايــة الدوليــة فــي مجــال حقــوق الطفــل والتــي ســتعقد علــى
هامــش أعمــال الــدورة  91للجنــة حقــوق الطفــل بمقــر المعهــد
ومقــر األمــم المتحــدة بجنيــف فــي الفتــرة ما بيــن  12ـ  16ســبتمبر/
آيلــول 2022م
الــدورة التدريبيــة المتقدمــة تأتــي مواصلــة لمســيرة المعهــد فــي
مجــال نشــر الوعــي والدفــاع عــن حقــوق اإلنســان والمواطنــة
الخيــرة ،وتعزيــز حقــوق اإلنســان مــن أجــل
والقيــم اإلنســانية ِّ
إحــداث التغييــر ،ومــن أجــل العمــل علــى الوصــول إلــى مرحلــة
مجتمعــات خاليــة مــن االنتهــاكات ،ال تتمتــع فقط بكامــل حقوقها
بــل وتمارســها ،عــاوة علــى نشــر الوعــي بثقافــة حقــوق اإلنســان
والحريــات األساســية وتعزيــز المشــاركة الديمقراطيــة.

أهداف الدورة التدريبية

01

تعزيز تفاعل املشاركين/ات مع النظام الدولي لحقوق االنسان

02

تطويــر قــدرات ومهــارات املشــاركين/ات بآليــة عمــل لجنــة القضــاء
ىلع كافة اشكال التمييز ضد املرأة

المنهجية
ســ ُتتبع خــال الــدورة التدريبيــة عــدة أســاليب مــن بينهــا املحاضــرات
واملناقشــات والعصــف الذهنــي التــي سيشــرف عليهــا الطاقــم التدريبــي
للمعهــد باإلضافــة لخبــراء مــن لجنــة حقــوق الطفــل ،واملشــاركة يف
جلســة مناقشــة التقريــر الــدوري لدولــة الكويــت أمــام لجنــة حقــوق الطفــل.
وس ُتســتخدم عنــد االقتضــاء عــرض ىلع شــبكة اإلنترنيــت.

المهارات والمعارف التي سوف يتلقاها المشاركون/ات
لقــد تــم إعــداد البرنامــج التدريبــي بشــكل احتــرايف تفاعلــي يجمــع مــا
بيــن التعليــم النظــري متمثــ ً
ا يف رفــد املشــاركين/ات بمعــارف علميــة
حــول اتفاقيــات األمــم املتحــدة يف مجــال حقــوق اإلنســان والبروتوكــوالت
امللحقــة بهــا وآليــة تقديــم الشــكاوى الفرديــة باإلضافــة إلــى اآلليــات
الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة.
سيكـــــــون التدريــب باللغــة العربيــة ىلع يــد نخبــة مــن الخبــراء
واملدربيــن/ات يف هــذا الجانــب .

شروط االلتحاق بالدورة التدريبية
˄املشــاركون/ات مــن الناشــطين/ات واملدافعيــن/ات عــن حقــوق
اإلنســان أو مــن العامليــن يف منظمــات املجتمــع املدنــي ،مراكــز
األبحــاث ،املنظمــات الدوليــة وكاالت األمــم املتحــدة ،واملؤسســات
الوطنيــة واملؤسســات الحكوميــة املختصــة بحقــوق اإلنســان.
˄املشــاركون/ات لديهــم التوجــه لالســتمرار يف تنفيــذ األنشــطة
الحقوقيــة.
˄أن يكــون لــدى الفئــة املســتهدفة الرغبــة يف االســتفادة مــن
البرنامــج وإفــادة غيرهــم بالخبــرات التــي يكتســبونها.
˄االلتزام بالحضور واملشاركة الفاعلة طوال أيام البرنامج.
˄التعامل مع اآلخرين وأسلوب الحوار والنقاش.
˄امتالك روح العمل الجماعي واملؤسساتي.
˄االلتزام بتعبئة استمارة التسجيل.
˄ضرورة التفرغ التام ألعمال البرنامج التدريبي.
˄االســتعداد الكامــل للقيــام باملهــام املطلوبــة مــن املشــارك/
املشــاركة بعــد إتمــام البرنامــج.

معايير اختيار المشاركين/ات في الدورات التدريبية
ســتقوم لجنــة اختيــار بمراجعــة جميــع االســتمارات املقدمــة وســيتم النظــر
يف االســتمارات املســتوفية للبيانــات واملعلومــات املطلوبــة  ،واختيــار 25
مشــاركًا ومشــاركة آخــذة بعيــن االعتبــار التــوازن الجنــدري لضمــان مشــاركة
النســاء وكذلــك التوزيــع الجغــرايف ملنطقــة الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا وللناطقيــن باللغــة العربيــة باملناطــق الجغرافيــة األخــرى.

مالحظات مهمة
ņيجــب إرســال الســيرة الذاتيــة ،صــورة مــن جــواز الســفر،
صــورة فوتغرافيــة.
ņيحــق للمعهــد إلغــاء مشــاركة املتــدرب/ة يف حــال
عــدم صحــة البيانــات املكتوبــة.
ņيشــارك يف تأطيــر الــدورة نخبــة مــن خبــراء حقــوق
اإلنســان الدولييــن/ات.
ņآخر أجل للتسجيل األحد  13يوليو /تموز 2202م
ņسيتم االكتفاء بعدد  52مشارك/ة .
 ņتقبــل مشــاركة األفــراد وممثلــي املنظمــات غيــر
الحكوميــة واملؤسســات الوطنيــة والحكوميــة وموظفي
وكاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة.

الشهادة
ســيحصل املشــاركين/ات الذيــن يكملــون الــدورة التدريبيــة بنجــاح ىلع
شــهادة مشــاركة مــن معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان.

رسوم اإلشتراك
تبلــغ رســوم الــدورة التدريبيــة لهــذا البرنامــج الــذي يســتمر ملــدة خمســة
أيــام  1,000فرنــك سويســري للطلبــة وممثلــي املنظمــات غيــر الحكوميــة،
 1250فرنــك سويســري للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان و 1500فرنــك
سويســري ملمثلــي الجهــات الحكوميــة .
الرسوم ال تشمل تذاكر السفر واإلقامة واإلعاشة بجنيف

سداد الرسوم
يتــم دفــع الرســوم بمجــرد تأكيــد مشــاركتك .وبمــا أن األماكــن يف الــدورة
التدريبيــة محــدودة ،ال يمكــن ضمــان املشــاركة إال مــن خــال دفــع الرســوم.
يف حالــة اإللغــاء مــن قبــل املشــارك أو عــدم الحصــول ىلع تأشــيرة الدخول
لسويســرا ،ســيتم خصــم  200-فرنــك سويســري.

للتسجيل الضغط ىلع الرابط أدناه:

https://www.gihr.org/trainingcourses

لالستفسار ومزيد من املعلومات
الرجاء إرسال إيميل لوحدة التدريب باملعهد

training@gihr.org

Chemin de Balexert 9
1219 Châtelaine
Geneva, Switzerland
+41 22 788 50 15
+41 22 788 50 16
info@gihr.org
www.gihr.org
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