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تقوية الشبكات اإلقليمية للشباب لتعزيز حقوق : مشاركة
االنسان والمشاركة الديمقراطية في الشرق األوسط وشمال 

 إفريقيا
 ورشة بناء القدرات اإلقليمية

 
 2013، )نوفمبر(تشرين الثاني  9-15

 المغرب -فاس: المكان
 2013، )سبتمبر(أيلول  10: آخر موعد لتقديم الطلب

 
 

من القادة  25أيام ستجمع  7 ومدتهاة ورشة تدريبي
، )أسيوط، سوهاج وأسوان(الشباب من كل من مصر 

-فاس، وفاس(، المغرب )شرق عمان ومادبا(األردن 
مقاطعتي بني (، واليمن )تونس والكيف(، تونس )بولمان

سيتم عقد الورشة خالل الفترة من ). الحارث وماعين
 2013، )نوفمبر(تشرين الثاني  9-15
 

 
 
 غاية من الدورة التدريبيهال
 

من  25تزويد  يالغاية من الدورة التدريبيه االقليمية ه
القادة الشباب في المغرب، تونس، مصر، اليمن 
واألردن بالمعارف المهارات واألدوات الالزمة لهم 
للعب دور قيادي في تنفيذ مشروع مشاركة الذي يشمل 
 ورشة بناء قدارت وطنية وتعبئة يحركها الشباب

ومبادرات للمناصرة وغيرها من النشاطات التي يشملها 
 البرنامج 

 
خالل وبعد الورشة، سيقوم المشاركين بتخطيط وتصميم 

أيام في بلدانهم،  5وعقد ورشة بناء قدرات محلية من 
حيث . بدعم من الشريك المحلي، اكويتاس وشبكة أنهر

مؤسسات مجتمع مدني  6شاباً و 20ستمكن هذه الورشة 
دور قيادي في تخطيط وتنفيذ مبادرات تعبئة  للعب

ومناصرة بالتعاون مع الشريك المحلي والشبات 
المستفيذين من رشة بناء القدرات واكويتاس وشبكة 

 أنهر
 

 هدف الدورة التدريبيه
 
 :ن هدف الدورة التدريبيه هو ان يتمكن المشاركون منإ
 

زيادة معرفتهم حول مبادئ وآليات حقوق  -
تعلقة باالستعراض الدوري الم(االنسان 

وبناء مهاراتهم لعقد مبادرات الشباب ) الشامل
 ومناصرة قضايا حقوق االنسان؛

 
 

استخدام النهج القائم على المشاركة والنهج  -
 مبادراتالفي القائم على حقوق اإلنسان 

 ؛  الشباب التي يحركهاالمناصرة  وحمالت

االنخراط في شبكات فعالة، بما في ذلك وضع  -
للشبكات اإلقليمية والوطنية،  شاداتار

االلكترونية ومواصلة تطوير بوابة الشباب 
 ؛لحقوق االنسان

 لحديثةستخدام التكنولوجيا اال متهاتطوير قدر -
 التواصلاالنترنت بما في ذلك وسائل و

 االجتماعي؛

لنقل وتوصيل المعارف تطوير خطه  -
التي تم اكتسابها لمجموعة من  والمهارات

 .جتمعاتهمالشباب في م
 القدرات الالحقةبناء  ورشاتوضع خطط ل -

 ؛على المستوى الوطني
أنظمة لتوفير الحماية تطوير بناء الوعي و -

 للمشاركين في العمل؛

 وحمالت المناصرةلمبادرات ل عام ضع إطار -
 .يحركها الشباب التي

 
 نموذج المنهاج 

 
على مبادئ تعليم  ورشة العمليعتمد نموذج منهاج 

زة على . تجريبيالبالغين ال تشجع هذه المقاربة المركِّ
للتعلّم التي تجعل من  العملية الناشطة ةالمشارك

في العملية التعلميه وان  المحور الرئيسي المشاركين
يهم شاركين لدبما أن الم المحتوى يأتي من المشاركين،

ن، لذلك يشكلون يمع اآلخر للمشاركةمهارة وخبرة 
مج سيكون مجرد اطار والبرنا مراجع لبعضهم البعض

ويلزم كل من المشاركين . الستخالص هذه المعلومات
 والتعلم التعليم عملية للدخول فين انفسهم يوالميسر
 . المتبادل

تطبيق العملي والتعزز هذه المقاربة المشاركة النشطة و
كما يعتبرالتأمل . عمليه تطوير استراتيجيات للعمل و

 . ة التعلمالمتواصل والتقييم مركزي في عملي
 
 

 المحاور الرئيسية لورشة تدريب المدربين
 

 :النهج التشاركي
 النهج التشاركي للتربية على حقوق االنسان •
 تطوير مهارات التيسير •

هذا المشروع ممول 
ل االتحاد من قب

 األوروبي
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 :مهارات المشاركة المجتمعية
مهارات االتصال، : تطوير المهارات الحياتية مثل •

، حل المشكالت، تحديد األهداف، التفكير الناقد
، المناصرة، مهارات اتماعي، بناء القيادالعمل الج

، ظراتالمناعقد ، مهارات تشبيكومهارات ال
 ومهارات التفاوض

 مهارات حل النزاعات  •
 .مهارات التخطيط  •

 
 :المفاهيم الرئيسية

 مفاهيم ومبادئ حقوق اإلنسان •
وشمال  حقوق اإلنسان في منطقة الشرق األوسط •

 إفريقيا
 

 :معايير وآليات حقوق اإلنسان
لصكوك الدولية، بما في ذلك آلية االستعراض ا •

 الدوري الشامل
 آليات حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان •
 النهج القائم على حقوق اإلنسان •
 تمكين الشباب إلشراك الشباب •
 مشاركة الشباب وتمكين الشباب •
 مناصرةوال التعبئة •
 المستوياتالمجتمع، و على مستوىالفعال  شبيكالت •

 ميةقلياإلوطنية وال
 دماجكيفية استخدام دليل إشراك الشباب إل •

مجموعات من الشباب في مشاريع العمل في 
، وتعزيز حقوق لتشبيكالمجتمعات المحلية لتعزيز ا

 اإلنسان والمشاركة الديمقراطية
الحقة على  بناء القدرات لورشاتوضع خطة  •

 المستوى الوطني 
ها استخدام ؛ةثديحوسائل اإلعالم الوتكنولوجيا ال •

االلكترونية لحقوق  بوابة الشبابفي  وعكسها
 اإلنسان

 
 المشاركون

 :المشاركينتوفر الشروط التالية في ينبغي 
 29-19الفئة العمرية من  •
 قيادياً شاباً معروفاً في مجتمعهيكون أن  •
وذا اهتمام قوي  المجتمع في منخرطاً أن يكون شاباً  •

 اإلنسان لحقوق ومعارفهم مهارات الشباب بتطوير
 اإلنسان حقوق على التربيةو
 لديه خبرة في التيسير •
 حقوق اإلنسانالتربية على في  يكون منخرطاً أن  •

 المرأة والشباب أو الشباب المهمشينب فيما يتعلق
المعارف والمهارات المكتسبة  نقلم بإعادة التزاال •

 .شباب آخرينأو / و خالل هذا التدريب إلى زمالء 

وتنفيذ طيلة فترة التدريب االلتزام بالمشاركة الكاملة  •
ورشة بناء القدرات المحلية واألنشطة األخرى 

 طوال فترة تنفيذ المشروع 
 أن يكون بمستوى تعليم ثانوي •
 ها/أن يكون لديه االستعداد للسفر خارج دولته •

ن التوقيع على تعهد لضمان يالمشارك علىجب توي* 
 .المشاركة الكاملة في المشروع

  
 اللغة

 .باللغة العربيةدريب المدربين دورة ت ستكون
 

 عملية االختيار ومنحة تغطية المشاركة

استعراض جميع ب في كل بلد لجنة االختيارتقوم 
، سيتم المذكورة أعاله المتطلبات باإلضافة إلى. الطلبات
 عموما التوازن بين الجنسين بعين االعتباراألخذ أيضا 

قاعد المتوفره، محدودية المنظرا ل. والتمثيل الجغرافي
نقدر . درين على قبول جميع الطلباتاقفاننا لن نكون 

 .تفهمكملكم 
 

فان ، االتحاد األوروبي الدعم المقدم من من خالل
تستطيع تقديم عدد محدود من المنح لتغطية  يتاسوإك

المرشحين الذين تم  إلىتكلفة المشاركه في الدوره 
 شاركةرسوم الم تغطي جميعس نحةالم ان. اختيارهم

 :التاليه

  المغربجور السفر الى ومن أ •
 رسوم المشاركه •
 مواد التدريب •
 واإلقامةوجبات الطعام  •
 تأمين الصحي لحاالت الطوارئ •

 
مسؤولين عن اية نفقات  المرشحينفيما عدا ذلك فان 

  .اضافيه يرغبون بها
 

 رسوم المشاركة 
دوالر  2750س��وم المش��اركه ف��ي ه��ذه ال��دوره ه��ي ان ر

 –) وخمس��ون دوالرا امريكي��ا س��بعمائةلف��ان وا(امريك��ي 
ه��ذا المبل��غ ال يش��مل مص��اريف التنق��ل والت��ذكره، وانم��ا 
يش���مل رس����وم المش���اركه واالقام����ه والوجب���ات وم����واد 

 . التدريب فقط
 

 :السفر واالقامة/ التنقل 
هذه ب تتعلقالتي  سوف يتم االعداد للترتيبات اللوجستية

وحجز  لتنقالتوا تذاكر السفر، بما في ذلك الدورة
، وذلك للمشاركين الذين سيتم يتاسوإك بواسطة، الفندق

 .تغطيتهم بمنحه للمشاركه
 

 :الطلب يجب ان يحتوي على
 معبأ حسب األصول نموذج الطلب �
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موقعة حسب األصول من قبل مقدم  مذكرة التفاهم �
 الطلب ومدير المنظمة المعنية

ل � غير (مؤسسة / ة دعم من منظم يترسا
على اطالع على عملك  تكون) منظمتك

 عمل منظمتك وأ/و
لسفر، ننصح بإرسال  ا ائق  بعة وث ا لتسهيل مت
ية  مع  ل ا ت ل ا ئق  ا وث ل ا كترونية من  ل ا نسخ 

لطلب لطلب ال . ا ا ديم  م بأن تق لعل ا يرجى 
لمدربين ا  يضمن قبولك في ورشة تدريب 

 
ونه من جواز سفرك  � تسهيل ( صوره مل ل

فيزا في حال تم  ل ا ة الحصول على  ي عمل
 )قبولك

 
: إرسال الطلب إلى العنوان االلكتروني التالييرجى 

mosharkatot@yahoo.ca 
 

 فتوح يونسعناية 
 :لتقديم الطلبآخر موعد 

 2013 )9شهر (أيلول  10
 2/10/2013سيتم االعالن عن النتائج بتاريخ 

 
 

حقوق  لتعليم المركز الدولي Equitas -   يتاس وإك
 اإلنسان

 
حقوق  لتعليمالمركز الدولي  Equitas -   يتاس وإك

هي منظمة غير حكومية ال تبغي الربح المادي  اإلنسان
تعنى ببرامج تعليم حقوق اإلنسان في كندا ومختلف و

 لمؤسسة الكنديةاكانت تعرف سابًقا باسم . أنحاء العالم
عملت و 1967أسست المنظمة في و ،حقوق االنسانل

في السنوات التسعة والثالثين الماضية على تجسيد رؤيا 
على مبادئ  بناءً . اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، تعمل برامج تعليم 
حقوق اإلنسان المشهورة عالمًيا على تغيير األفراد، 

يعكس اسمنا الجديد بشكل . الجماعات والمجتمعاتو
تعليم حقوق اإلنسان في : عملنا ونظاقهأفضل طبيعة 

كندا والخارج وفقا لمبادئ المساواة، العدل، الديمقراطية 
 .والسالم
سنة، ساعد برنامجنا آالف األشخاص،  39خالل 

منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية على 
المشاركة بفعالية في النقاشات المتعلقة بحقوق اإلنسان 

ساته، وإطالق إصالحات سياسية لتحدي التمييز وممار
حقوق اإلنسان  عزيزت تعمل علىوتشريعية مهمة 
 .وحمايتها واحترامها

سنة  39لقد تطور فهمنا لتعليم حقوق اإلنسان خالل 
بشكل يعكس السياق العام المتغير وديناميكية التزامنا في 

 .حركة تعليم حقوق اإلنسان الشاملة
تخدم طرًقا تعتمد يتاس التعليمية تسوكافة نشاطات إك

على المشاركة وتركز على ضرورة التشديد على تقييم 
الحاجات، تصميم البرنامج، إعطاؤه وتقييمه، وباألهمية 

 .للمتابعةنفسها، التخطيط لمبادرات 
يتاس حالًيا في كندا، أفريقيا، آسيا، وتطبق برامج إك

تلزم هذه البرامج  .الشرق األوسط وشمال أفريقيا
في ع المدني والمؤسسات الحكومية ممنظمات المجت

، 2006في . تروج حقوق اإلنسان وتحميهامبادرات 
يتاس عمليات لتطوير البرمجة في أفريقيا، وأطلقت إك

تركز نشاطات و. أميركا وأوروبا الوسطى والشرقية
 :يتاس الحالية على المواضيع التاليةوإك

  تدريب المدربين للمنظمات غير

 الحكومية
 إلنسان لالطفال والشبان تعليم حقوق ا

في المدارس واإلجتماعات غير (
 )الرسمية

  التدريب على الدفاع عن حقوق اإلنسان
 ومراقبتها

 عزيزهاحماية حقوق المرأة وت 
  عزيزهاحماية حقوق الطفل وت 
 عزيزهاحماية حقوق األقليات وت 
  حماية الحقوق اإلقتصادية، اإلجتماعية

 عزيزها والثقافية وت
 طنية مستقلة لحقوق خلق مؤسسات و

 تهاوتقوي اإلنسان
 

يتاس ونشاطاتها، يرجى وللمزيد من المعلومات حول إك
أو االتصال بنا  www.equitas.org زيارة الموقع

 :على العنوان أدناه
 

حقوق  لتعليمالمركز الدولي  Equitas    يتاس وإك
 اإلنسان

 1100ست، الجناح شيربروك وي 666
 كيلایر، كيبتمون
 7اي1ايه 3 شايت

 كندا
 )514( 9540382: رقم الهاتف

 )514( 9540659: الفاكس
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 :يتم تنفيذ البرنامج من قبل اكويتاس وبالشراكة مع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Marocaine pour l’éducation de la jeunesse  Fès- BATHA 
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