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 ملشروع:فتح باب الرتشح 

 "من أجل املواطنة والعيش مًعا ونقادة ديني  " 

 ، مسيحينّي رجال دين وواعظاتمن  الديين اجملالللعاملني يف مشروع 
 .ومسلمني

  عن املشروع:

رجال دين  من ،العاملني يف اجملال الديينإىل متكني  "أجل املواطنة والعيش مًعاقادة دينّيون من "مشروع يهدف 
م يف التوعية والتثقيف ومهاراهتتعزيز قدراهتم من  ،مسيحيني ومسلمنيوالناشطني يف الرتبية واإلرشاد الديين، وواعظات، 

 يتبعها ،صةن اللقاءات والتدريبات املتخصمن خالل سلسلة م مبوضوع املواطنة والعيش مًعا، وذلك واملشاركة اجملتمعية،
اجملتمع يف  هبدف إشراك ،ورش العمل التدريبيةسينفذها املشاركون بعد حضور حملية وتربوية وإعالمية مبادرات 

 . اإلستفادة من املشروع
 

 رجال الدين والواعظات.من  ،مشارك ومشاركة 60املشروع عدد هذا يستفيد من 
 

 مراحل املشروع :

 
 ةاألساسي يةالتدريبالورشة املرحلة األوىل: 
احلاضنة املواطنة و  ،نسانمبادئ حقوق اإلحول  اتدريبي   اسوف يتلقى املشاركني واملشاركات برنامً  ،يف هذه املرحلة

نسان كمعيار حقوق اإليشمل احملور األول مفاهيم  .من خالل الرتكيز على ثالثة حماور ،للتنوع، وقضايا الشأن العام
 تطبيقاهتاو  احلريات العامة وضوابطها، حقوق اإلنسان يف اإلطار الوطين (،نشأهتا، مصادرها، وتطورها التارخيي) دويل
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، احلاضنة للتنوعملواطنة ا)حرية الرأي والتعبري، حرية الضمري واملعتقد، حرية التجّمع(. ويركز احملور الثاين على مفهوم 
واعها، تأثريها، أن) الضغطمموعات ، اجملال العام وديناميته، إشكاليات املواطنة والتنوع، أنواع املواطنةمبا يف ذلك 

بينما يدور  .دور املواطن يف التأثري يف صناعة القرار يف األنظمة الدميقراطيةو  املواطنة الفاعلة(، ودورها يف الشأن العام
 ذه املواضيع. هع تسليط الضوء على الواقع اللبناين عند تناول م ،املبادئ السياسية والنظم الدميقراطيةاحملور الثالث حول 

 
 مواعيد الربنامج التدرييب األساسي: 

دير يف  2018متوز  11إىل  9األوىل خالل الفرتة من  الورشةستعقد  ورشتني تدريبيتنيسيتم تقسيم املشاركني على 
 .دير سيدة اجلبليف  2018آب  2متوز إىل  13الثانية خالل الفرتة من  الورشةبينما تعقد  سيدة البري

 
 املرحلة الثانية: التدريب املتخصص 

األساسي يف العام  حضروا التدريب ممن مشارك  30 باإلضافة الــــ 60ـ سيتم تدريب املشاركني الـــيف هذه املرحلة 
إىل ثالث مموعات رئيسية حبسب اإلهتمام الشخصي للمشاركني، وبناء على ذلك  مشارك 90الـــــسيتم املاضي، و 

 جملموعات كالتايل: ا يف اجملال الذي هتتم فيه، سيكون تقسيم اصً تخصّ م اتدريبي   اسوف تتلقى كل مموعة برنام
 

 مموعة اإلعالم والتواصل -
وي حول حت ذوي اإلهتمامات اإلعالمية، وسيتم تقدمي ورشة عمل من مموعة تضم املشاركني واملشاركاتوهي 

 .مهارات اإلعالم والتواصل
 
 مموعة التنشئة والرتبية الدينّية  -

ومناذج مهارات  تناولتوتضم املهتمني واملهتمات بالرتبية والتنشئة الدينية، وسيتم تقدمي ورشة عمل متخصصة 
 ة حول قيم احلياة العامة من وجهة نظر الديانتني املسيحية واإلسالمية.تربوي

 
 احملليةاجملتمعية املبادرات مموعة  -

ز قيم يتعزّ هبدف  ن أو الطوائفاعابرة لألدية وتضم املشاركني واملشاركات الذين يرغبون بتنفيذ مبادرات متمعيّ 
 ع والعيش مًعا يف أوساط اجملتمع. التنوّ 
 

 
 املرحلة الثالثة: مرحلة تنفيذ املبادرات 

http://www.notredamedupuits.org/
http://www.notredamedupuits.org/
https://goo.gl/maps/8JgmPtmK73y
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بعد اإلستفادة من التدريبات املقدمة سوف يقوم رجال الدين والواعظات املنخرطني يف املشروع بتنفيذ مبادرات متمعية 
حبسب اهتمامات كل فئة، فمجموعة اإلعالم والتواصل ستقوم بتنفيذ مبادرات إعالمية، وستقدم مموعة الرتبية 

 .مبادرات تربوية، بينما ستنفذ مموعة املشاركة اجملتمعية مبادرات تعزز قيم التنوع يف اجملتمع والتنشئة
 

  .اجملتمعيةاملبادرات للمبادرات املقدمة من جمموعة  ماد يقدمي دعم سوف تتكفل مؤسسة أديان بت
 

  لقاء ختامي املرحلة الرابعة: 
لعرض  واعظاتوالدين المن رجال  التدريب املتخصصشرتك يف سيعقد لقاء ختامي يف هناية املشروع جلميع من ا

 . أنشطتهم
 

ة وصفحاهتا على ديّ ة تعدّ منصّ  يُعرض عربو  "فينا حنكي دين" بعنوان اوتثقيفي   اإعالميّ  ابرنام املشروع ضمنيتمالحظة: 
، www.taadudiya.com  ديانالقضايا املرتبطة باأل يف تواصل اإلجتماعي هبدف التثقيف شبكات ال

 حلقات الربنامج. الربنامج من الظهور يف  املشرتكني يفوالواعظات رجال الدين  وسيطلب من عدد من
 

 .انديأمن معهد املواطنة وإدارة التنوع مبؤسسة  منح املشاركني شهادة مشاركة يتمسوف  املشروعيف هناية 

  حشروط الرتش  

  اجلنسية اللبنانية أو اإلقامة يف لبنان  
  عاًما 25 فوقالعمر  
 خربة يف الوعظ أو اإلرشاد أو التعليم الديين 
 النشاط على وسائل التواصل االجتماعي أو اإلعالم 
 اتقان اللغة العربية 
 للمشروعنشطة اإلعالمية التابعة الرغبة يف املشاركة يف األ 
  روعاملشااللتزام باحلضور طوال فرتة  
 املشروعفة فعاليات االتفاعل واملشاركة يف ك 
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   يفية التقدميك

 اهيف موعد أقصلتقدمي الطلب، الرجاء ملئ االستمارة املرفقة وإرساهلا مع السرية الذاتية وصورة شخصية 
  institute@adyanfoundation.org على العنوان الربيدي التايل  61/6/8201

 . 22/06/2018سوف يتم التواصل مع من مت اختيارهم يوم 
النقل داخل  فيتكالب. وال تتكفل للمشاركنيتتكفل مؤسسة أديان جبميع مصاريف اإلقامة والوجبات  :مالحظة
 لبنان. 

  

 عن املعهد 

يف سياق عاملي يّتِسم بربوز التنوُّع الديين والعالقة املعّقدة بني الدين والشأن العام من جهة، ويف سياق شرق أوسطي 
إقليمي يّتسم بالتطرُّف العنيف والنزاعات املتصلة باخلطاب الديين واجلماعوي من جهٍة أخرى، يهدف معهد املواطنة 

 إىل:يف مؤسسة أديان وإدارة التنوع 
 ام يف إنتاج فكٍر دقيٍق وراسخ وموارد إلدراة التنوُّع الديين يف اجملال العام.اإلسه 
  بناء طاقات الشبيبة، واملعلِّمني، والقادة االجتماعيني والدينيني يف بناء السلم وتعزيز التفاهم بني الثقافات

 واألديان والتعاون على الصعيَدين احملّلي والعاملي.
، وأحباث اتينشط عرب دورات دراسية، وتدريب لذا لـمؤّسسة أديانالقطب األكادميي رة التنوّع يُعترب معهد املواطنة وإدا

 .ومؤمترات
 www.adyanfoundation.org  من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكرتوين للمزيد

  
 
 
  :السفارة الربيطانية يف لبنان  هذا الربنامج بدعم من* 
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