
 

 

 

 "ة الدين واملعتقدحول حري   انشطني إعالمينيانشطات و تدريب "لربانمج فتح ابب الرتشح 

 أسابيع 8ملدة  العربيةابللغة  أونالين برانمج

 
 عن الربانمج: 

 هذه الشرحية لتمكني هسعي إطار ويف ،والتثقيف اإلعالمالناشطون يف جمال و  الناشطات دور الذي يقوم بهنظراً ألمهية ال
 املواطنة معهد يعقد- هبا يف اجملتمعات الناطقة ابلعربيةالوعي  زايدةهبدف  قضااي حرية الدين واملعتقدمن التعامل مع 

انشطني تدريب  برانمجالنروجيية  Stefanus Allianceابلتعاون مع مؤسسة  أداينمؤسسة  يف التنوع وإدارة
 31 إىل أبريل/نيسان 1خالل الفرتة من أسابيع،  8ملدة عقد والذي سي   ،حول حرية الدين واملعتقد إعالميني
يف التوعية والتثقيف بقضااي الشأن العام يف اإلعالميني املنخرطني الربانمج  يستفيد من، حيث 2021 أاير/مايو

 .اجملتمعات الناطقة ابللغة العربية
مبا  قوق األفراد واجلماعات،حو  حساس ملفاهيم التنوع الديين إعالمبناء يف  إىل املسامهةهذا الربانمج التدرييب  يهدف

حلرية على السياقات احمللية  يركز الربانمجيساعد من معاجلة خطاب الكراهية، واالضطهاد والعنف الثقافيني. كما 
  ومدى االمتثال هلا على مستوى الدولة واجملتمع.  الدين واملعتقد

 
 األهداف العامة للربانمج التدرييب: 

 النظري والعملي. املستويني على املرتبطة هبا  والقضاايالتعريف مبفاهيم حرية الدين واملعتقد  -
 تغطية املواد ذات العالقة ابحلرية الدينية يفمتكني املشاركني واملشاركات من مهارات العمل  -
 العمل يف جمال التوعية والتثقيف حبرية الدين واملعتقد  أتهيل اإلعالميني املشاركني ليكونوا قادرين على -
 املسامهة يف تعزيز احلرايت واحلقوق الدينية يف أوساط اجملتمعات الناطقة ابللغة العربية.  -

 
 
 



 مميزات الربانمج: 
عتقد. سوف على االخنراط بفاعلية يف جمال حرية الدين وامل اإلعالميني واإلعالمياتلقد مت تصميم الربانمج ليساعد 

حبرية على املعارف واملهارات الالزمة اليت متكنهم من التعرف على املواضيع ذات الصلة  واملشاركات يتحصل املشاركني
كما يقدم العديد من األدوات واملنهجيات اليت واليت يتم تناوهلا يف الفضاء اإلعالمي بصورة مستمرة.   الدين واملعتقد

مع التنوع الديين بصورة أفضل وتفادي األخطاء املنهجية الدقيقة املرتبطة هبذا اجملال.  ختول للمشارك/ة معرفة التعامل
 يف هناية الربانمج سيحصل املشارك/ة على: 

 شهادة إمتام الربانمج من معهد املواطنة وإدارة التنوع التابع ملؤسسة أداين  -
 أفالم قصرية( -)مقاالت www.taadudiya.com إمكانية نشر مواد على منصة تعددية  -
 االنضمام إىل شبكة انشطي حرية الدين واملعتقد يف املنطقة العربية -
حيصلون للمشاركني واملشاركات الذين  حرية الدين واملعتقديف التوعية بقضااي  درايةاحلصول على شهادة  -

  التدريب. وما فوق يف %85درجة 
 

 احملاور الرئيسية يف الربانمج: 
 وحدات رئيسية، وهي على النحو التايل:  8يتكون الربانمج التدرييب من 

 الوحدة التعليمية األوىل: هل حقوق اإلنسان وحرية الدين واملعتقد جزء من حياتنا اليومية؟  
 الوحدة التعليمية الثانية: َمدخل إىل حقوق اإلنسان  
 الوحدة التعليمية الثالثة: مدخل إىل حرية الدين واملعتقد  
 الوحدة التعليمية الرابعة: موقف األداين من حرية الدين واملعتقد  
 الوحدة التعليمية اخلامسة: حرية الدين واملعتقد واحلقوق األخرى  
 الوحدة التعليمية السادسة: حرية الدين واملعتقد يف السياقات احمللية  
لم والنزاعال    وحدة التعليمية السابعة: دور حرية الدين واملعتقد يف الس ِّ
 حول حرية الدين واملعتقد توعيةالوحدة التعليمية الثامنة: كيفية التصميم والتنفيذ جللسات   
 
 
 
 
 
 

http://www.taadudiya.com/
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 منهجية التدريب: 
 

  فرتة التدريب التفاعلي:
يف مساق تعليمي تفاعلي  تقدمي الوحدات التعليمية للمقرر يتم: اجلزء األول تدرييب، وفيه يتكون الربانمج من جزئيني
التابعة ملؤسسة أداين. تتطلب كل وحدة  (www.teachcoexistence.comعرب منصة تعليم املواطنة )

سبوع حبسب الوقت املتاح للمشاركني. مع أسبوعية، موزعة على أايم األ ساعة 12-10تعليمية من املشارك/ة حوايل 
يف بداية كل أسبوع  اإلعالناألخذ بعني االعتبار وجود بعض اجللسات املباشرة اليت جتمع كل املشاركني، وسيتم 

تدرييب مبواعيد هذه اجللسات. كما سيتخلل التدريب عمل جمموعات هبدف إضافة التعلم التشاركي كأحد املنهجيات 
 دريب.الرئيسية يف الت

 
 فرتة التطبيق العملي: 

بعقد جلسات  كل مشارك/ةيقوم   امن الربانمج، وفيه ةالعملي املرحلةدأ ة، ستبالتدريبي املرحلة بعد اكمال 
عرب تطبيقات االتصال االفرتاضي. كما سيتاح الفرصة  حول حر ية الدين واملعتقد توعوية من تصميمه/ا

 . منصة تعددية للكتابة والنشر يفواملشاركات للمشاركني 
 

 الفئة املستهدفة: 
و املكتوبة أو املسموعة. ابإلضافة إىل املدونني يف جمال الصحافة املرئية أ كل من يـ/تعمليستهدف الربانمج التدرييب  

منطقة الشرق  من ة/متدرب 25 هذا الربانمجوالفاعلني يف اإلعالم الرقمي وشبكات التواصل االجتماعي. يستفيد من 
 .األخرىللغة العربية يف الدول األوسط ومشال أفريقيا، ويعطي فرصة ملن هلم نشاط يف اجملتمعات الناطقة اب

 
 شروط املشاركة: 

 ميلكون الشغف والرغبة يف التعرف على حقل حرية الدين واملعتقد شريطة أنإلفادة األفراد الذي  يسعى الربانمج
 يستوفوا الشروط اآلتية: 

  عام. 50و 25العمر بني 
 سنوات 5ال تقل عن  خربة يف جمال اإلعالم/ نشاط على شبكات التواصل االجتماعي يف القضااي العامة 
 اتقان اللغة العربية 
 القدرة على استخدام احلاسوب ووسائل التواصل 
 االهتمام بقضااي حقوق اإلنسان 

http://www.teachcoexistence.com/
https://www.taadudiya.com/home
https://www.taadudiya.com/home


 وال فرتة الربانمج ط والتفاعل االلتزام ابحلضور 
  االلتزام بعقد جلسات توعوية بعد هناية املقرر 

 
   يفية التقدميك

 18/03/1220قبل  اإللكرتونيةاالستمارة ملئ التسجيل من خالل لتقدمي الطلب، الرجاء 
 24/03/2020الرد سيكون قبل اتريخ 

 
 عن املعهد

ضمن  ، حيث يعملمًعاجهوده يف سبيل تعزيز قيم املواطنة احلاضنة للتنوع والعيش  ع                           معهد املواطنة وإدارة التنو  يكرس 
ة بني األداين والثقافات املختلفة يف سبيل اخلري العام للمجتمعات، ومن على بناء العالقات اإلجيابي   مؤسسة أداين

 يهتمع كمصدر ثراء وتعاون وتكامل بني مجيع أفراد اجملتمع، كما خالل براجمه وانشطته حيرص املعهد على تثمني التنو  
وكذا املشاركة الفاعلة للجميع يف احلياة  ،تالقيم املشرتكة وممارسة احلقوق واحلراي   ة على احرتاملرتبية على املواطنة املبني  اب

 . هااستناًدا إىل الفهم الواعي ألسس العامة
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