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ة الدين والمعتقد عىل والمدّربات بي   ر  المد تدريببرنامج 
ّ
 حري

 

نامج .1 ر / عن البر    الُمقرَّ

 

ن / أهمية الدور الذي يقوم به األفراد الناشطون  إل   نظًرا  ي إطار سعيه لتمكي 
ي المجتمع، وفن

ي مجال التدريب والتثقيف فن
ات فن

يحة من التعامل مع قضايا حرية   ي المجتمعات الناطقة باللغة العربية   ،الدين والمعتقد هذه الشر
 ؛ بهدف زيادة الوعي بها فن

ي مؤسسة أديان  معهد المواطنة وإدارة التنوع   ُيطِلق
ويجية  Stefanus Allianceبالتعاون مع مؤسسة    ، فن برنامج تدريب    ،النن

والمدّربات  ر  المد والمعتقد،   عىل بي    الدين  س   حرية   عقد  يُ والذي 
 
خالل   8  والط من    المدة  أسابيع،  ين   6الممتدة  تشر

 . 2021ديسمنر /كانون األّول  10  إل  ،أكتوبر /األّول

 

نامج/ جرى تصميم هذا  ذلك،  ل ر النر ن والمشارِكات من امتالك مهارات التدريب والتوعية حول    ،المقرَّ ن المشاركي  بهدف تمكي 

ي منظومة حقوق اإلنسان
مع تسليط الضوء عىل عدد من    ؛قضايا حرية الدين والمعتقد، بوصفها إحدى الركائز األساسية فن

نامج بشكل كبن  عىل  الحاالت العملية المتعلقة بهذه الحقوق، وكيفية تفاُعل المجتمعات والسلطات معها. و  ن النر بسبب تركن 

ن عىل التفاعل مع المحتوى  ن والمدّربات المشاركي  ي تساعد المدربي 
ت مجموعة من األدوات، الت  م  ، فقد ُصمِّ الجانب العمىلي

 
 
عل
 
ِ ما يجري ت

ر كسبهم مهارات نشر
ُ
ا ت

ً
م بطريقة ناشطة، وأيض

َّ
ي مجتمعاتهمُ المقد

م  ه من معارف ومهارات وقيم وسلوكيات فن

ن حول حرية الدين والمعتقد،  لة من برنامج تدريب المدربي 
َّ
ر هو نسخة معد  FORBبل ) قِ ر من  وَّ المط  المحيطة بهم. هذا المقرَّ

Learning Platform .) 

 

ّ  جمهور المقّرر  .2  التدريبر 

ن  ومدّربة    ا مدّربً   25  يتوّجه المقّرر إل  اوح أعمارهم)ن( بي  التوعية والتثقيف بقضايا الشأن العام    عىل  يعملون  ،سنة  50و  25تن 

ي المجتمعات الناطقة باللغة العربية. 
 فن

ن  %50سيكون   عىل األقل من النساء.   ات/ من المشاركي 

 

ّ  المقّرر  أهداف  .3  التدريبر 

ي نهاية هذا المقرر يستطيع المشارك
 : والمشاركات نو فن

o ح  وعالقتها بحقوق اإلنسان األخرى.  ،حرية الدين والمعتقد ومبادئها  قضية شر

o   ن عىل المنطقة كن 
رق تطبيقاتها عىل أرض الواقع، مع الن 

ُ
رفع مستوى الوعي بانتهاكات حرية الدين والمعتقد، وِبط

  العربية. 

o  .التعريف بمواقف األديان من حرية الدين والمعتقد 

o  ا(. إقامة دورات تدريبية حول حرية ونيًّ ا أو إلكن   الدين والمعتقد )ِوجاهيًّ

o ي دوراتهم التدريبية
ن والمشاركات فن ي العمل من أجل حّرية الدين والمعتقد، ومن أجل    طنخرالال   إلهام المشاركي 

فن

ي والعقائدي
ن بالتنوع الديتن ي ر

 
اع والعنف المرتبط ن  من النن

ّ
 . الحد
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ّ   أقسام المقّرر  .4  : التدريبر 

ح   8قسم المقّرر إل  يُ  حر  إضافة إل ،تعليمية داتو   : ختاميةدة  و 

o ين  10 – 6)  ل المنصة إف ر  ف وتعرُ تعا : ولالوحدة األ  ( أكتوبراألول/ تشر

o ين األول/  17 – 11) مدخل إل حقوق اإلنسان   : لثانيةالوحدة ا  (أكتوبرتشر

o ين األول/  24 – 18)  مدخل إل حرية الدين والمعتقد  : لثةالوحدة الثا  (أكتوبرتشر

o ين األول/  31 – 25)  موقف األديان من حرية الدين والمعتقد  : رابعةالوحدة ال  ( أكتوبرتشر

o 7 –  1)   حرية الدين والمعتقد والحقوق األخرى : خامسةالوحدة ال  / ي
ين الثانن  (نوفمنر تشر

o  ي السياقات المحلية حرية الدين والمعتقد  : سادسةالوحدة ال
/  14  –  8)   فن ي

ين الثانن  (نوفمنر تشر

o  ي ال   : سابعةالوحدة ال
اعسِّ دور حرية الدين والمعتقد فن ن /  21 –  15)   لم والنن ي

ين الثانن  (نوفمنر تشر

o 28 –  22)   كيفية تصميم جلسات تدريبية حول حرية الدين والمعتقد وتنفيذها  : ثامنةالوحدة ال  / ي
ين الثانن  (نوفمنر تشر

o مل : اميةختالوحدة ال 
َّ
/  29)  لوحداتلِ ص  خ ي

ين الثانن (كانون األول/   3 – نوفمنر تشر  ديسمنر

حر  لَّ إضافة إل المواضيع األساسية، سيتخلل ك ن  م  س قِ دة و  ي يساعد المشاركي 
 . ر رَّ لتحضن  لمرحلة ما بعد المقا عىل  ات/ تطبيق 

 

 منهجية التدريب  .5

ض عيُ  نامج  ر  منصة   النر أدي  Moodle"مودل "عىل  لمؤسسة  يتفاعل  www.teachcoexistence.org انالتابعة  حيث 

بعض، مع تغذية راجعة من األستاذ)ة( المسؤول)ة( عن   مع   بعضهميتفاعلون  و   ،مع قراءات وأفالم وأنشطة  ات/ المشاركون

ة شهرين ) ا  يًّ ساعات أسبوع  8مية حوالي  يتتطلب كل وحدة تعل  وعىل منّصة زوم للقاءات األسبوعية.   مّية،يكّل وحدة تعل
ّ
  (، مد

نامج ن عىل المو   . من أجل الحصول عىل أفضل نتيجة من النر لكي    ، ( laptopأو متنقل )   ثابت   ات العمل عىل حاسوب/ شاركي 

نوا من القيام بكامل التمارين واالختبارات. 
ّ
 يتمك

 

ونية عنر تطبيق
نامج، وفيها يقوم كل مشارك)ة( بعقد ندوات إلكن   اتبعد إكمال المرحلة التدريبّية، تبدأ المرحلة العملية من النر

  . ّ ي
اضن ا االتصال االفن 

ً
   ،إنشاء منصة أونالين  جريسي  أيض

ُ
 مت

 
ن والمدربات من  ك ي   مشاركةالن المدربي 

اتهم وقصصهم حول   فن خنر

ي تضّم موارد   ،مواضيع التدريب بشكل مستمر مع زمالئهم
ي الجلسات التدريبية الخاّصة بهم. د تعدموالت 

 ة يمكن استخدامها فن

 

نامج  .6 ات البر  ّ  ممب 

ي نهاية 
نامج، يحصل المشارك)ة( عىل: فن  النر

نامج من معهد المواطنة وإدارة التنّوع التابع لمؤّسسة أديان -  . شهادة إتمام النر

 . بة إل المجتمعات المحلّيةس  نقل المعلومات المكت  حول كيفيةمتابعة دورية  -

ي  -
ن وناشطات فن  حرية الدين والمعتقد. االنضمام إل شبكة إقليمية من ناشطي 

 

وط المشاركة  .7  شر

نامج   ي يسىع النر
ي المجال الديتن

ن والناشطات فن وط ،إلفادة الناشطي  ط أن يستوفوا الشر  : اآلتية شر

o  ن  . عاًما  50و 25العمر بي 

o  ة ي القضايا العامة ال تقل عن  بخنر
 . سنوات 5مجال التدريب فن

o غة العربية
ّ
 . إتقان الل

http://www.adyanvillage.net/
http://www.teachcoexistence.org/
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o و ومعرفة استخدام منّصات التواصل اإل ،القدرة عىل استخدام الحاسوب  . يةن لكن 

o  بقضايا حقوق اإلنساناالهتمام . 

o  ام الحضور والتفاعل طوال ن نامج مدة الن   . النر

o  ام عقد تدريبات بعد نهاية المقرر ن    . الن 
 

 االنتساب كيفية  .8

ونيةاالستمارة اإل  ملء ُيرجر   ، التسجيل لتقديم طلب  . 2021 سبتمنر /أيلول 26قبل نهار األحد  لكن 

 

 عن المعهد:  .9

س مؤسسة   الحاضنة للتنوع والعيش مًعا، حيث يعمل ِضمنتعزيز قيم المواطنة  لجهوده   معهد المواطنة وإدارة التنّوع يكرِّ

ي سبيل الخن  العام للمجتمعات. ومن خالل برامجه   أديان
ن األديان والثقافات المختلفة، فن عىل بناء العالقات اإليجابّية بي 

ن التنّوع  بية    وأنشطته، يحرص المعهد عىل تثمي  ا يهتم بالن 
ً
ن جميع أفراد المجتمع، وأيض بوصفه مصدر ثراء وتعاون وتكامل بي 

كة وممارسة الحقوق والحرّيات، إضافة إل ام القيم المشن  ن الجميع من  عىل المواطنة المبنّية عىل احن  المشاركة الفاعلة    تمكي 

ُسِسها
ُ
ا إل الفهم الواعي أل

ً
ي الحياة العامة، استناد

 .فن
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