
 

 

 

البرنامج التدريبي  - دعوة للتقديم  

)بدنا(دعم الناشطية العربية   
 

النشطاء كافة  ببيروت بدعوة ركيةياألمواطنة بالجامعة معهد األصفري للمجتمع المدني والم يتشرف

المغرب للمشاركة في وليبيا، وسوريا، وتونس، ومصر، والعرب من البالد اآلتية: لبنان،  المجتمعيين

؛ الذي من المنتظر أن ينعقد " )بدنا(برنامجه التدريبي الجديد المعنّون "برنامج دعم الناشطية العربية

 تموز/يوليو 6وحتى  2019حزيران يونيو/ 16بيروت في الفترة من في ركية يمقر الجامعة األمب

2019 . 

 ؟ )بدنا( ما هو برنامج دعم الناشطية العربية
، يشرف عليه معهد اعشرين يوم  تدريبي مدته  هو برنامج )بدنا( برنامج دعم الناشطية العربية

المنخرطين في العمل العام في المنطقة  للشباب والشابات ،األصفري للمجتمع المدني والمواطنة

أو مبادرات  محلية حركات اجتماعية، أو مجموعات النشطاء في إطارالعربية، أو بعبارة أخرى 

مدني أو أولئك العاملين في حقل السياسات في مكاتب فنية تابعة أو حمالت أو منظمات مجتمع  شبابية

 للحكومات أو البرلمانات.

ات العملية الهدف األساسي من هذا البرنامج التدريبي هو مّد المشاركين من الشباب والشابات باألدو

لبناء مبادرات شبابية أو حمالت أو منظمات مجتمع مدني ذات كفاءة وقادرة  ةوالمعرفة النظرية الالزم

على التواصل بشكل فعال مع قواعدها والتأثير اإليجابي على مجتمعها. كما يركز برنامج دعم 

كة الفعالة للشباب العربي على أهمية تطوير والحفاظ على االنخراط والمشار)بدنا( ة العربية الناشطي

ا إلى خلق روابط إقليمية بين الشباب الناشط فيما يتجاوز سياق الثورات العربية. يرمي البرنامج أيض  

كة، وكسر إحساسهم باليأس والعزلة، وذلك الناشطات في الدول العربية المشار  الناشطين و والشابات

 القيام بمبادرات مشتركة بين بعضهم البعض من خالل إتاحة الفرصة لهم لمشاركة خبراتهم، وربما

 . بعد المشاركة في البرنامج

مثل:  موضوعات للمشاركين فيه مجموعة مكثفة من المحاضرات النظرية في يقدم برنامج "بدنا"و

المجتمع و ؛نظريات الحركات االجتماعيةو ؛الدول مواردها االقتصادية في المنطقة العربية كيف تدير

أما الجانب المهاري والتنظيم المجتمعي القاعدي. المدني في المنطقة العربية: بين القانون والشارع؛ 

مجاالت محددة في مهارات  الكتسابفي البرنامج التدريبي، فيتمثل في مجموعة محاضرات تفاعلية 

الجندر والناشطية مجال وقراءة وتحليل الموازنات العامة؛  مثل: الناشطية والتأثير على السياسات

في مجال الناشطية و ؛الحقوق االقتصادية واالجتماعيةالناشطية في مجال و ؛النسوية في العالم العربي

 والناشطية في الفهم والثقافة. ؛الناشطية الرقميةو ؛الحقوق المدنية والسياسية



 

 

ية الست المذكورة، من الدول العرب ىحدإويستهدف البرنامج الشباب والشابات العرب المقيمين في 

ا؛ بشرط أن يكونوا منخرطين أو سبق لهم االنخراط في أحد المجموعات عام   40ا وحتى عام   24سن 

، أو سبق لهم العمل مع ، أو في عدد منهاأو المبادرات الشبابية أو منظمات المجتمع المدني في بلدانهم

األصفري على هذه الدول الست باعتبارها الدول ز معهد ويركّ . مجموعات تابعة للبرلمان أو الحكومة

ويأمل المعهد االنفتاح  .ا، في فترة الثورات العربيةا أو واسع  ا، سواء محدود  التي شهدت حراكا  اجتماعي  

 على عدد أكبر من الدول العربية في السنوات المقبلة. 

مشروع أكبر يقوم به معهد  يقع تحت مظلةبرنامج دعم الناشطية المجتمعية  من الجدير بالذكر أنّ 

ا ا إقليمي  "مرصد الناشطية المجتمعية العربية". ويهدف المرصد إلى أن يصبح مركز  وهو األصفري، 

والحركات  لتسهيل الحوار، والنقاشات المعمقة، والتوثيق، وإنتاج المعرفة حول قضايا الناشطية

التركيز المعهد من أجل تحقيق هدفه، في  يشرع، في بيئة تعليمية آمنة وتفاعلية. االجتماعية الجديدة

المقاالت األكاديمية الرصينة حول الناشطية والحراك تجميع ووتوثيق التجارب على جمع البيانات، 

االجتماعي، وتوفيرها باللغة العربية لكل المهتمين بالموضوع؛ إلى جانب القيام برصد وتوثيق وأرشفة 

 متلفزالم العربي، وجمع شهادات من ناشطيها في أرشيف المبادرات والمجموعات والحمالت في الع

 من كافة أنحاء العالم العربي. 

 من نحن؟  -ألصفري للمجتمع المدني والمواطنة معهد ا

 حيوي مدني مجتمع دعم إلى إقليمي، مركز وهو والمواطنة، المدني للمجتمع األصفري معهد يسعى

 وأخرى تقليدية أشكال باستكشاف المهتمين وعموم السياسات وصانعي والنشطاء األكاديميينيربط بين 

كما يهدف إلى تقويم عمليات محاسبة ومراجعة  التشاركية، الديمقراطية بأشكال لالنخراط مبتكرة

  ليكون المجتمع المدني لبنة لتوسيع وتعميق المشاركة السياسية. المحلية، السياسات صنعو

 في األميركية الجامعة في األكاديمي التعليم مهام جانب إلى تدريبية عمل وبرامج ورش المعهد ينظم

 والحوكمة والمساءلة السياسية بالمشاركة متعلّقة مجاالت في األبحاث المعهد وينتج يشّجع كما. بيروت

 في المدني المجتمع ودور والمواطنات المواطنين مشاركة لدعم توصيات إصدار الى إضافة الرشيدة،

  .الذاتي والتنظيم والمداوالت الوساطة

 المدنية والمشاركة المدني للمجتمع الممارسات أفضل نشر عبر العام الوعي تعزيز على المعهد ويعمل

 الفاعلين مختلف بين المثمر الحوار لتحفيز والندوات الشهرية االجتماعات خالل من وذلك المنطقة، في

 وبرامج وإصدارات وندوات ومؤتمرات عمل ورش من البرنامجية االنشطة خالل من المنطقة في

 .بحثية

 المعهد ويعتبر. 2012 عام منذ بيروت في األميركية الجامعة أبحاث مراكز أحد هو األصفري معهد

والفعل الجماعي وتحفيز  وتثقيف خدمةب بيروت في األميركية الجامعة التزام إثراء في شريكا   نفسه

 بتطوير حاليا   المعهد ويقوم. وسائر المجتمعات العربية اللبناني المجتمعب المشاركة في الشأن العام

 .المنطقة في مسار تخصص جامعي عن المجتمع المدني أول



 

 

 والحوكمة؛ والقانون المدني المجتمع: الثالث البحثية برامجه بتنمية المعهد يقوم ،آخرا   وليس وأخيرا  

  الصراع وما بعد الصراع.دور المجتمع المدني في سياق و كمقاومة؛ الثقافةو

 من يمكنه التقديم للبرنامج؟
 يمكن أن يتقدم للبرنامج الشباب والشابات العرب ممن: 

 سنة ميالدية 40 -24يبلغ من العمر بين  •

 ، المغرب، سوريا أو ليبيالدول التالية: مصر، لبنان، تونسايتمتع بجنسية أحد  )ة( مواطن •

 مقيم )ة( في أحد البلدان العربية  •

جتماعية، اال حركاتله )لها( المشاركة واالنخراط في أحد أو عدد من ال شارك )ة( أو سبقم •

مدني في المجتمع الحمالت أو منظمات الشبابية أو المبادرات الأو  المحليةمجموعات الأو 

 أو المبادرات الحكومية لالصالح الديموقراطي بالده )ـا( 

 نجاز البرنامج التدريبيإلااللتزام بحضور كافة المحاضرات المطلوبة  •

الشخصية في االنخراط في حركة/ مبادرة  صفحات حول تجربته )ـا( 10تابة ورقة من ك •

 ملة أو في عدة حمالت أو مجموعاتشبابية/ مجموعة/ ح

 استكمال ملء استمارة التقديم على الرابط:  •
• https://aub.edu.lb/asfari/Documents/Call%20for%20Application%20Asap%2020

19.docx 

 

 

 : على ء  عبر عملية تصويت جماعية من المدربين في البرنامج بنا سيتم اختيار المشاركين

 ،والعمري والتمثيل الوطني لكل من الدول الست المستهدفة مراعاة التوازن الجندري •

 ،)ة( القدرة على الكتابة الوصفية والتحليلية للتجارب السابقة للمتقدم •

  ،الخبرات في السيرة الذاتيةوتنوع ثراء  •

 القدرة على ربط الخبرات الشخصية بالسياق العام على المستوى الوطني واالقليمي •

 

، في منتصف الليل حسب التوقيت المحلي 2019آذار مارس/ 25آخر موعد للتقديم هو 

 لمدينة بيروت. 
  .اتستبعد طلبات المشاركة الناقصة تلقائي  

بواسطة البريد  2019نيسان أبريل/ 24و  22 ما بينسيتم إبالغ المشاركين المقبولين فقط 

 اإللكتروني. 

 

 

https://aub.edu.lb/asfari/Documents/Call%20for%20Application%20Asap%202019.docx
https://aub.edu.lb/asfari/Documents/Call%20for%20Application%20Asap%202019.docx


 

 

 :لتقديم االستمارة

asapsubmission@aub.edu.lb  
 

 

 

 : للتواصل معنا

P.O. Box 11-0236 Riad El Solh, Beirut 1107 2020, Lebanon11 

+961-1-350 000-1 ext 4469 

asapsubmission@aub.edu.lb 

www.aub.edu.lb/asfari 

www.activearabvoices.org  

www.facebook.com/AsfariInstitute 

twitter.com/AsfariInstitute 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/AsfariInstitute


 

 

 استمارة التقديم 
 

 االسم بالكامل باللغة العربية )كما في جواز السفر(:  •

Click here to enter text. 

 االسم بالكامل باللغة اإلنجليزية )كما في جواز السفر(: •

Click here to enter text. 

 تاريخ الميالد:  •

Click here to enter a date. 

 : الجنس •

Choose an item.  

 الجنسية:  •

Choose an item. 

 بلد اإلقامة الحالي:  •

Choose an item. 

 العنوان بالكامل:  •

Click here to enter text. 

 البريد اإللكتروني:  •

Choose an item. 

 رقم الهاتف المحمول:  •

Click here to enter text. 

 رقم الهاتف الثابت )إن وجد(:  •

Click here to enter text. 

 :المهنة الحالية )إن وجد( •

Click here to enter text. 

 :عليها حصلتم علمية درجةخر آ •

Choose an item. 

 :التخصصمجال  •

Click here to enter text. 

 

 



 

 

 :اللغات التي تجيدونها •

 

ا/ جيد/ مقبول/ ضعيف( درجة اإلجادة اللغة  )ممتاز/ جيد جد 

  
  
  

 

 -مجموعة شبابية -منظمة مجتمع مدني -هل سبق لكم االنخراط في أي حركة اجتماعية •

 ...؟ حملة -برنامج أو مبادرة اصالح حكومية

 نعم ☐

 ال ☐

وما هي الخبرات/  ؟المشاركة في برنامج دعم الناشطية العربية )بدنا( كيف ستفيدكاشرح  •

 كلمة( 1000)في حدود ن تكتسبها من خالل المشاركة؟ أالمهارات التي تتوقع 

Click here to enter text. 

 

 -اكتب عن تجربتك الشخصية في االنخراط في العمل العام )سواء مع حركة اجتماعية •

مع عدة ...( أو صالحمبادرة حكومية لإل -حملة -مجموعة شبابية -منظمة مجتمع مدني

في ملف منفصل ، كلمة 3500-2500في حدود أجب ) ا النقاط التاليةحركات أو مجموعات، متضمن  

 : (PDFأو  MS Wordفي صيغة 
)أو المجموعات في حال إذا كان هناك أكثر من  التي عملت في إطارها المجموعةبتعريف مختصر  -

 ونشأتها وأهم أهدافهاواحدة( 

 العام عموما؟دأ اهتمامك بالعمل كيف ب -

 وعة/ المجموعات وكيف انضممت لها؟كيف بدأت معرفتك بهذه المجم -

 ؟ما هي أهم الدروس المستفادة التي تعلمها من انخراطك في هذه المجموعة/ المجموعات -

الخبرات الجيدة والخبرات السيئة التي مررت بها لدى انخراطك في هذه المجموعة/  تلخيصهل يمكنك  -

 المجموعات؟

 ؟ المجموعة/ المجموعات والتي تحول دون استمرارهاهذه تواجه التي في تقديرك، ما هي أهم العوائق  -
 ما هي فائدة المجتمع المدني في توسيع دوائر المشاركة في الشأن العام في المنطقة؟ -

 

 

 

 

 

 



 

 

 المرفقات المطلوبة:  •
 صورة ضوئية من جواز سفركم الحالي -
 سيرة ذاتية محدثة  -
مطلوب  في االنخراط في أحد الحركات/ المجموعات )كما هو سيرتك الذاتيةمقالك حول  -

 السابق( في السؤال 
 صورة شخصية  -
 من أحد أساتذتكم/ رؤسائكم في العمل/ الخبراء في المجالخطاب توصية  -


