دورة تدريبية

الفاعلية الثقافية
كيف نبني مبادرة في الحقل الثقافي

 28 - 25آذار (مارس) 2019
الجامعة األميركية في بيروت

دعوة للتقديم إلى الدورة التدريبية" :كيف تبني مبادرة ثقافية؟"
يتشرف معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة بالجامعة األميركية  -بيروت بدعوة الناشطات والناشطين
المجتمعيين من كافة البلدان العربية المقيمين في لبنان إلى المشاركة في الدورة التدريبية التي ستجري في مقر المعهد
في الجامعة األميركية في بيروت من  25وحتى  28آذار (مارس) .2019

عن الدورة
يجري تنظيم الدورة في مساق "التدريب" ،وهو واحد من مساقات برنامج "الثقافة كمقاومة" في معهد األصفري
للمجتمع المدني والمواطنة.
يهتم مساق التدريب بمساعدة الناشطات والناشطين في المجتمع المدني في عدد من الدول العربية على التمكن من
آليات إنتاج الثقافة كمقاومة سواء عن طريق خلق المبادرات الفردية أو الجمعية ،أم عن طريق زيادة الوعي بمفهوم
المقاومة عبر اإلنتاج الثقافي المستقل.
تهتم هذه ال دورة األولى من دورات التدريب التي سينظمها البرنامج بتمكين المشاركات والمشاركين من آليات إنشاء
مبادرات ثقافية مستقلة وفاعلة.

معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة :من نحن؟
يسعى معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة ،وهو مركز أبحاث للعلوم االجتماعية عن المنطقة العربية ،إلى
تمتين الجسور بين األكاديميين والنشطاء وصانعي السياسات وعموم المهتمين الستكشاف كافة األشكال التقليدية أو
المبتكرة لدعم عمليات الديمقراطية التشاركية ،ومساءلة عمليات صنع السياسات المحلية ،لتحفيز جهود المجتمع
المدني وتكريس مبادئ المواطنة الفعّالة في العالم العربي.
في هذا اإلطار ،ير ّكز المعهد على تنظيم ورش وبرامج عمل تدريبية للشباب والصحفيين والنشطاء إلى جانب قيامه
بمهام البحث األكاديمي وإنتاج المعرفة داخل وخارج الجامعة األميركية في بيروت .كما يقوم المعهد بتنظيم فرق
بحثية جماعية في مجاالت متعلّقة بالمشاركة السياسية والمساءلة والحوكمة الرشيدة؛ إضافة الى إصدار توصيات لدعم
مشاركة المواطنين والمواطنات ،وتعزيز دور المجتمع المدني في الوساطة والمداوالت والتنظيم الذاتي.
لذا ،يعمل المعهد على دعم الوعي العام بدور المجتمع المدني لرصد وتحليل أشكال المبادرات المدنية المختلفة في
مجاالت القانون والحوكمة والثقافة وإدارة الصراعات في المنطقة ،ويحاول نشر أنماطًا جديدة لتثمين هذه المبادرات
ً
فضل عن المدوّنة
عبر عقد االجتماعات الشهرية والندوات والمحاضرات وورش العمل والمؤتمرات والندوات،
الخاصة بالمعهد ،باإلضافة إلى مطبوعات المركز.
ً
فاعل بالجامعة األميركية في بيروت ،يشارك في إثراء إلتزام الجامعة بخدمة وتثقيف
ويُع ّد معهد األصفري شري ًكا
والتفاعل مع المجتمع اللبناني .ويقوم المعهد حاليًا بتطوير اختصاص ثانوي عن المجتمع المدني والفعل الجماعي على
مستوى التعليم العالي .وأخيراً وليس آخراً ،يقوم المعهد بتنمية برامجه البحثية الثلث :المجتمع المدني والقانون
والحوكمة؛ الثقافة كمقاومة؛ المجتمع المدني في سياقات النزاع وما بعد النزاع.

من يمكنه التقديم للدورة؟
يمكن أن يتقدم للدورة الشباب والشابات ممن:
•
•
•
•
•

يبلغ من العمر بين  35 -24سنة
يقيم في لبنان ،من أي جنسية عربية.
يلتزم بحضور كافة المحاضرات المطلوبة إلنجاز البرنامج التدريبي
يكتب ورقة من  800-600كلمة حول تجربته الشخصية في االنخراط في حركة /مبادرة شبابية /مجموعة/
حملة أو في عدة حملت أو مجموعات.
استكمال ملء استمارة التقديم

سيتم اختيار المشاركين من جانب لجنة يحددها معهد األصفري ،بناء على:
•
•
•

مراعاة التوازن الجندري والعمري،
اختيار أفضل األوراق المكتوبة،
السيرة الذاتية

آخر موعد للتقديم هو  10آذار (مارس)  ،2019في منتصف الليل حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت.
تستبعد طلبات المشاركة الناقصة تلقائيا
سيتم إبلغ المشاركين المقبولين فقط بواسطة البريد اإللكتروني.
ملحوظة :هذا الرابط آمن تماما ،ويتعهد معهد األصفري بالحفاظ على سرية البيانات التي يتقدم بها طالبي المشاركة
في البرنامج.

سؤال مقالة قصيرة
هل سبق لكم االنخراط في أي حركة اجتماعية :منظمة مجتمع مدني -مجموعة شبابية -مبادرة( ..في
حال اإلجابة بنعم ،يرجى ذكر اسم الحركة)؟
في حدود  1500 - 1000كلمة ،اكتب عن تجربتك الشخصية في االنخراط في العمل العام (سواء مع
حركة اجتماعية -منظمة مجتمع مدني -مجموعة شبابية -حملة )...أو مع عدة حركات أو مجموعات ،متضمنا

النقاط التالية:
 -1تعريف مختصر بالمجموعة التي عملت في إطارها (أو المجموعات في حال إذا كان هناك أكثر من
واحدة) ونشأتها وأهم أهدافها
 -2كيف بدأ اهتمامك بالعمل العام عموما؟
 -3كيف بدأت معرفتك بهذه المجموعة /المجموعات وكيف انضممت لها؟
 -4ما هي أهم الدروس المستفادة التي تعلمها من انخراطك في هذه المجموعة؟
 -5هل يمكنك تلخيص الخبرات الجيدة والخبرات السيئة التي مررت بها لدى انخراطك في هذه
المجموعة /المجموعات؟
 -6في تقديرك ،ما هي أهم العوائق التي تواجه هذه المجموعة /المجموعات والتي تحول دون
استمرارها؟
اكتب عن هذه التجربة في ملف منفصل وقم بإرفاقه بهذه االستمارة.

البيانات الشخصية
 .1االسم بالكامل:
 .2تاريخ الميالد (اليوم -الشهر -السنة)
-

 .3النوع:
 أنثى
 ذكر

 .4الجنسية:
 .5العنوان بالكامل:
 .6البريد اإللكتروني( :برجاء إدخال بريدكم اإللكتروني المف ّعل ،حيث سيتم التواصل معكم من خلله في حال تم
قبولكم للمشاركة في البرنامج)
-

 .7رقم الهاتف المحمول:
-

 .8رقم الهاتف الثابت (إن وجد):
-

 .9الوظائف التي عملت بها (بدءا من المهنة الحالية):
الوظيفة

المؤسسة

المنصب

التاريخ (من—إلى)

 .10آخر درجات علمية حصلت عليها:
الدرجة العلمية

االختصاص

السنة

المصدر

 .11اللغات التي تجيدها؟
اللغة

درجة اإلجادة من  1إلى  5مالحظات
( 5ممتاز)

.12هل لديك أي احتياجات خاصة وما نوعها؟

شكرا لك.

للتقدّم إلى الدورة يرجى إرسال الطلب إلى البريد اإللكترونيAsfariInstCAR@aub.edu.lb :

للتواصل معنا:
العنوان البريدي :معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة ،الصندوق البريدي  0236-11رياض الصلح ،بيروت
 ،2020 1107لبنان
رقم الهاتف+961-1-350 000 ext 4469 :
الموقع اإللكترونيwww.aub.edu.lb/asfari :
المد ّونة/http://www.activearabvoices.org :
فايسبوكwww.facebook.com/AsfariInstitute :
تويترtwitter.com/AsfariInstitute :

