
الدبلوم التَّدريبّي
ياّيس املُشاَركَة والتَّأثري املَديِنّ والسِّ



مقّدمـة

عىل  بتَِبَعاتها  تُلِقي  حادَّة  سياسيَّة  توتُّرات  العربيَّة  املنطقة  تَشهد 
ات االقتصاديَّة واالجتامعيَّة والثقافيَّة، وهو ما يُحتّم  ُمختلَف املُؤرشِّ
إضافًة  اآلثار،  هذه  من  الحّد  يف  للُمساَهمة  واملُنظَّم  الجاّد  العمل 
باب  لرضورة املُساَهَمة ببناء مستقبل أفضل، ومامَّ ال شكَّ به أنَّ الشَّ
ساعية  جهود  ألّي  الرئيس  اعم  والدَّ األهّم  الحامل  يُعّد  العريّب 

ملُعالَجة املشكالت العالقة يف املنطقة.

وعدم  العربيَّة  َول  الدُّ من  كثري  يف  الوضع  فداحة  من  الرَّغم  وعىل 
باب  الشَّ لكّل  أمًال  يزال  ما  أخرى  مرَّة  النُّهوض  أنَّ  إالَّ  فيها  االستقرار 
وليَّة تُعّزز فكرة أّن  العريّب، وهو ليس باألمر املستحيل، فالتَّجارب الدَّ
ة ال ميكن  َول بعد انكسار أمٌر ممكن التَّحقيق، وهي َمهمَّ نُُهوض الدُّ
إىل  اليابان  فمن  منفتحة؛  وعقول  جديدة  أجيال  إالَّ  بها  يقوم  أن 
شعوباً  شهدنا  ا،  تامًّ دماًرا  شهدت  التي  َول  الدُّ من  وغريها  أملانيا 
متكَّنت من الخروج من تحت ركام الحرب وبناء دولة حديثة؛ مبا يَُشكِّل 
حجم  كان  مهام  النُّهوض  عىل  قادرة  املجتمعات  أنَّ  عىل  برهانًا 

الّدمار.

واجب  هو  ومتطّورة  ومتحّرضة  مستقرَّة  عربيَّة  ُدَول  ببناء  األمل  إّن 
باب العريّب، فجيلنا محكوم باألمل، إالَّ أنَّ أّي أمل  الشَّ

غري مقرون بالعمل ال يتعدَّى حدود التَّوهُّم وال يرقى لَفْهم الواقع، 
التي  األزمات  ملختلف  حلول  وإيجاد  العربيَّة  النَّهضة  بناء  مرشوع 
محور   ويُشّكل  متكاملة،  محاور  عىل  يقوم  العربيَّة  َول  بالدُّ تعصف 
املديّن  املجتمع  مستوى  وعىل  الداخل  يف  ياّيس  السِّ االجتامع 
ليمة  العاملّي أحد أهّم هذه املحاور، فبيئة املشاركة املَدنيَّة السَّ
البناء  ميكن  فال  األخرى،  املحاور  لكّل  حاضنًة  بيئًة  تُشّكل  والقومية 
االقتصادّي واالجتامعّي والثقاّيف إالَّ يف ظّل مناخ مجتمع سياّيس 
يُشكِّل  وهذا  فافية،  والشَّ والفاعليَّة  ديَّة  التَّعدُّ عىل  وقائم  مستقّر 

َول العربيَّة. أولويَّة وطنيَّة وقوميَّة يف مختلف الدُّ

َول  الدُّ ببعض  تعصف  التي  األزمات  عمر  من  الطويلة  نوات  السَّ خالل 
العربيَّة تّم تبّني العديد من الربامج واملباَدَرات بهدف تقديم العون 
َول املنكوبة، إالَّ أّن جزًءا كبريًا من هذه الربامج  ْعم ملواطني الدُّ والدَّ
ْعم املبارش ذي األثر اآليّن،  الدَّ قام بشكل رئيس عىل فكرة تقديم 
ْعم قارص بشكٍل واضٍح عن إحداث تغيري جوهرّي يف جذور  الدَّ وهذا 
عىل  جوهره  يف  يقوم  األزمات  لهذه  الحقيقّي  فالحّل  املشكلة، 
حول  يتمحور  األزمات  هذه  جذور  أن  به  شّك  ال  ومامَّ  أسبابها،  عالج 

َول العربيَّة،  ياسيَّة التي تعصف بالدُّ األزمة  املجتمعيَّة والسِّ
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وليَّة -الرَّسميَّة واملدنيَّة-  يَّة التعبئة والدفاع عن الحقوق وفتح قنوات التَّنسيق مع الكثري من الجهود الدَّ فضًال عن أهمِّ
غط والتَّأثري لتغيري األوضاع املـتأزمة. بسبيل الضَّ

يحة األقدر واألكفأ عىل قيادة وتوجيه العمل التوعوّي والتَّنموّي واإلعالمّي فضًال عن املشاركة يف  باب هم الرشَّ والشَّ
 ، ياِيسّ املُباَدَرات السياسيَّة واملدنيَّة، وبالتَّأكيد ال ميكن أن يتّم  هذا بدون تأهيلهم وتدريبهم عىل مبادئ العمل السِّ
فع بكوادر مثقفة  وهذا التَّدريب ال بّد أن يقوم عىل منهجيَّة علميَّة واضحة، وأُُسس تطبيقيَّة دقيقة، وذلك بهدف الدَّ

ياّيس  ثم املشاركة فيه  الحقاً. وواعية قادرة عىل التَّأثري عىل مسار العمل السِّ
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محيطة  موضوعيَّة  لظروف  استجابًة  العربيَّة"  القضايا  مع  للتَّفاعل  ياّيس  السِّ "التَّأثري  برنامج  يأيت 

باب العريّب، فالربنامج يستند عىل جملة من الدوافع  بالعالَم العريّب، إضافًة للظروف املحيطة بالشَّ

واملربرات أهمها:

دوافع تأسيس الربنامج

ياّيس العريّب عىل فئات نخبويَّة مع غياب واضح1 اقتصار العمل السِّ
باب العريّب.  لدور الشَّ

2، ياِيسّ باب العريّب املشاركة يف العمل السِّ غياب آليَّات تنفيذيَّة تتيح للشَّ
ًة أنَّه املُتّرضر الفعّيل والرئيس تأزم األوضاع  يف املنطقة. خاصَّ

ياسيَّة وبني القاعدة3 الحاجة لقنوات اتّصال وتواصل بني القيادات السِّ
باب. ة رشيحة الشَّ الجامهرييَّة خاصَّ

ياّيس يف املجتمع العريّب عموًما ولدى رشائح4 تنامي العزوف السِّ
باب عىل وجه الخصوص. الشَّ



ياّيس مركزّي إلحداث نهضة عربيَّة  ة تدريبيَّة مدنيَّة مستقلَّة تؤمن بأنَّ العمل السِّ يُعّد الربنامج منصَّ

باب العريّب ليكون رائد النَّهضة املنشوَدة. ياّيس للشَّ سياسيَّة شاملة، وتسعى لتعزيز الّدور السِّ

تعريف الربنامج
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أهداف الربنامج

زمة التي مُتّكنه من فَْهم1 ياّيس واملعارف الالَّ باب العريّب مبهارات العمل السِّ تَزْويد الشَّ
ياسيَّة املحليَّة واإلقليميَّة والدوليَّة. ات السِّ ياّيس، وقراءة وفَْهم املُتَغريِّ املشهد السِّ

ياّيس بشباب ُمؤهَّل2 رَفْد املجتمع العريّب عىل املستوى السِّ
ياسات واتِّخاذ القرار. سياسيًّا قادر عىل االنخراط يف ُصْنع السِّ

ياّيس للقضايا3 عم السِّ باب العريّب يف َحْشد الدَّ تعزيز دور الشَّ
العربيَّة عىل املستويني اإلقليمّي والدوّيل.

ِبناء َعالقات اْسِرتاتيجيَّة مع الِجهات الُحُكوميَّة وأَْصحاب الرَّأْي والتَّأْثري4
مِبا يَْنَعِكس إيجابًا عىل فاِعليَّة املشاريع النهضويَّة العربيَّة. 

باب عىل َمهارات االتِّصال وتَْخطيط َحَمالت الدَّعم5 تَْدريب الشَّ
يف شتَّى املجاالت. 

تطوير مهارات القراءة املوضوعيَّة والتَّحليليَّة والتعبري وصناعة6
ياّيس بِصيَغ رصينة وأدوات إبداعيَّة. املحتوى السِّ



أنشطته ومبادراته، فااللتزام بهذه  الرئيس ملختلف  تُشكِّل املوّجه  ِقيَم  الربنامج عىل جملة  يستند 

الِقيَم يُعّد املرشد العاّم للربنامج، وفيام ييل تبيان للِقيَم التي يتبنَّاها الربنامج:

ع واالختالف: االنفتاح واحرتام التَّنوُّ

ياّيس ما  ، ولذلك فإنه يحرتم ويدعم التَّباين السِّ ياِيسّ يؤمن الربنامج بأنَّ االختالف يُْغِني العمل السِّ
دام تحت مظلَّة الوطن.

فافية: الشَّ

فافية يف مختلف أنشطته ومبادراته، بدًءا من الجانب اإلدارّي والتَّنظيمّي  يحرص الربنامج عىل الشَّ
مروًرا بالجانب املاّيل، فكّل بياناته ومدخالته وُمخرجاته متاَحة وواضحة.

الوطنيَّة:

يؤمن الربنامج بأنَّ االلتزام باالنتامء الوطنّي يُشكِّل املوجِّه واملرشد الرئيس لكّل أنشطته.

تََكافُؤ الُفرَص واملَُساَواة:

إىل  لالنتساب  الجميع  أمام  الفرصة  إتاحة  حيث  من  واملساواة  الُفرَص  تكافؤ  مبدأ  الربنامج  يتبنَّى 
الربنامج. 

ِقيَم الربنامج
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باب العريّب من (18- 35) عاًما. الشَّ

الفئات املستهَدفة من الربنامج
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معايري القبول يف الربنامج

خصيَّة. اجتياز املقابلة الشَّ 1

اجتياز اختبار مبديئ يف
املعلومات العامَّة. 2

إملام َجيِّد بأحد محاور الربنامج. 3



مًة عىل 144 ساعة تَْدريبيَّة، وتَْشَمل ستة َمَحاِور تَْدريِبيَّة؛ ِبَحيْث  ة ثالثة أَْشُهر، ُمَقسَّ يْستَِمّر الربنامج ُمدَّ

م الّساعات التَّْدريبيَّة عىل املَحاِور َوفًْقا ألََهّميَِّتها وثَِقلِها النَّْوعّي. تَُقسَّ

مدة الربنامج
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العلميَّة  االتجاهات  ألحدث  وفًقا  التَّْدريب،  آليَّات  من  الة  وفعَّ متنوِّعة  مجموعة  عىل  الربنامج  يستند 

والنظريَّة يف منهجيَّات التدريب املعتمد عامليًّا، ِبَحيْث تنقسم املنهجيَّة املُتَّبَعة كام يَيل:

التدريب النَّظَرّي:

النَّظَريَّة  املَْعلُومات  كافَّة  عىل  املُتدرِّب  خالل  من  ويحصل  الربنامج،  أدوات  من  رئيسة  أداة  وهو 
أُْسلُوب  التَّدريب النظرّي من ِخالل  التَّدريب املتنوعة، وَسيَِتّم  ة مبحاور  واملَفاهيم العامَّة والخاصَّ
ومدى  املعلومات  وتقييم  والتحليل  واملُتََدرِّبني  املَُدرِّب  بني  النِّقاش  عىل  يُحفِّز  وتَفاُعّيل  َمرِن 

استيعابها. 

التَّْدريب الَعَمّيل:

بهدف  يكتسبها،  التي  النظريَّة  للمعلومات  العمّيل  التَّطبيق  آليَّات  عىل  املتدرّب  فيه  يحصل 
اتيَّة يف االستنتاج والتَّحليل، ولذلك يَِتّم وْضع املُتََدرِّبني يف ظُُروف  املحاكاة الحيَّة لها وتعزيز الذَّ
املَْعلُومة  لَرتْسيخ  الحالة  مع  التَّعاُمل  منهم  ويُطْلَب  كَبرية،  ِبَدرَجة  الواِقعيَّة  الحاالت  مُتاثِل  َعَمليَّة 

والنَّْهج الَعَمّيل لََديِْهم. 
مدنيَّة  ات  ومنصَّ جهات  مع  بالتَّنسيق  التَّدريب  بعد  شهرين  ة  ملدَّ أنشطة  يف  العمليَّة  املشاركة 

وبحثيَّة وسياسيَّة.

َمْنَهجيَّة الربنامج
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ُفوف االفِْرتاضيَّة: الصُّ

َول العربيَّة الذين ال يستطيعون الحضور  تستهدف هذه األداة عىل وجه التَّحديد املُتََدرِّبني خارج الدُّ
دة بإرشاف مجموعة من املَُدرِّبني  الفيزيايئ للربنامج؛ بحيث يتم تقسيمهم لَِمْجُموعات َعَمٍل محدَّ

َول اإلِقْليميَّة. كاء يف الدُّ الرشُّ

ِورَش الَعَمل:

ْورة. دة يَِتّم اْختيارُها ُمْسبًَقا ِبَحيْث تَتَقاطَع مع َمحاِور الدَّ ْورة ِورَش َعَمل َحْول َمواضيع ُمَحدَّ تَُنظِّم الدَّ

اللِّقاءات مع املُْسؤولنِي والُخَرباء:

َمجاالت  يف  وأَكاِدميِيّني  ِمْهِنيِّني  ُخَرباء  وبني  رِبني  املُتَدِّ بني  تَفاُعليَّة  َدْوريَّة  لِقاءات  ْورة  الدَّ تُنظِّم 
التَّْدريب كافًّة، كام تَُنظِّم لِقاءات مع َمْسؤولنِي حالِيِّني وساِبقنَي، والَهَدف ِمن هذه اللِّقاءات إِكْساب 
املُتََدرِِّبني ِخْربًة َعَمليَّة وإِتاحة الُفرْصة لهم لالْسِتفاَدة من ِخْربات الُخَرباء واملَْسؤولنِي وأَْصحاب الَقرار 

فيام يخّص ُمباَدراتهم املُتعلِّقة بالقضايا العربيَّة.

التَّامرين التدريبيَّة:

التعلُّم  تربط  حيث  الربنامج؛  يف  التدريبيَّة  العمليَّة  محور  هي  العلميَّة  والتَّطبيقات  التامرين  تُعّد 
فيتّم  التدريبيَّة،  الحقيبة  سياق  يف  املستهَدفة  املهارة  املتدرِّب  وتكسب  الفعليَّة،  باملامرسة 

التَّعلُّم من خاللها باملحاولة والتجربة، واستكشاف النتائج وتحليلها بنفسه.

آليَّات التَّدريب
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لَِعب األدوار:

يُعترب أحد أساليب التَّعليم والتَّدريب التفاعّيل، ويكون عن طريق متثيل سلوك حقيقّي يف موقف 
مصطنع؛ حيث يقوم املتدرِّبون بتمثيل األدوار التي تُْسَند إليهم بصورة تلقائيَّة، وينغمسون يف 
للجامعة،  ال  الفعَّ العمّيل  التَّدريب  آليَّات  من  وهو  حقيقة،  كأنَّه  املوقف  يظهروا  حتى  أدوارهم 

ل إىل حّل مشكلة ما واكتساب مهارات معرفيَّة. لتوضيح موقف معنيَّ أو التَّوصُّ

األلعاب التدريبيَّة:

وهي وسيلة تدريب ومحاكاة للواقع؛ بحيث يقوم املُتدرِّبون بلَعب أدوار تحايك الواقع، وتهدف 
والنَّظريَّة  التَّطبيقيَّة  املعارف  وإكسابهم  املتدّربني  لدى  بالنَّفس  الثِّقة  لتعزيز  الطريقة  هذه 

زمة. الالَّ

الكتابة التَّحليليَّة: 

والتَّشبيك  والتَّعبئة  للنرش  تَصلح  بشأنها  نصوص  وكتابة  حاالت  عىل  تعلُّمه  تمَّ  ما  تطبيق  يتّم  حيث 
وبناء التَّحالُفات.
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يتبنَّى الربنامج جملة محاور تُغطّي مختلف األهداف التي يسعى لتحقيقها، وفيام ييل تبيان ألهّم 

هذه املحاور:

محاور الربنامج
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الّسياسة العاّمة وِعلْم االْجِتامع الّسياّيس:

ص لِهذا املِْحَور 12 ساعًة تَْدريبيَّة، ويَْختَّص ِبالتَّْدريب عىل املَفاهيم العامَّة  ويَُخصَّ
ياسة ِبالُعلُوم األُْخَرى ال سيَّام ِعلْم االْجِتامع  يف الّسياسة وِدراسة َعالقة ِعلْم السِّ

وِعلْم االقِْتصاد، ويَْشَمل هذا املِْحَور الَعناوين التَّالية:

ياّيس مقدِّمة يف االجتامع السِّ
ياّيس. وعلم النفس السِّ 1

ياسات العامَّة.  2ُصْنع السِّ

ياّيس ودراسات االقتصاد السِّ
التَّنمية. 3
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ْوّيل: أساسيات القانُون الدَّ

ص لِهذا املِْحَور 12 ساعة تَْدريبيَّة، ويَْختَّص ِبالتَّْدريب عىل أَساسيّات وَمفاهيم  ويَُخصَّ
ْوّيل اإلِنْسايّن وُحُقوق املََدنيّني ِخالل  ْوّيل، ِبَشتَّى فُُروِعه، والقانُون الدَّ القانُون الدَّ

الُحُروب، ويَْشَمل هذا املِْحَور الَعناوين التَّالية:

ْوّيل اإلِنْسايّن.  2مبادئ القانُون الدَّ

آليّات تَطْبيق وتَْنفيذ القانُون
ْوّيل. الدَّ

4

ُحُقوق املََدنيّني أَثْناء الُحُروب
والنِّزاعات. 

3

ْوّيل.  َمْفُهوم وتاريخ القانُون الدَّ 1
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املَُنظَّامت اإلِنْسانيَّة وُحُقوق اإلِنْسان:

إِدارة  أَساليب  عىل  ِبالتَّْدريب  ويَْختَّص  تَْدريبيَّة،  ساعة   12 املِْحَور  لِهذا  ص  ويَُخصَّ
إِضافًة  اإلِنْسانيَّة،  املَشاريع  وتَْنفيذ  وإِدارة  إِْعداد  وكَيْفيَّة  اإلِنْسانيَّة  املَُنظَّامت 

لِلتَّْعريف ِبُحُقوق اإلِنْسان األَساسيَّة، ويَْشَمل هذا املِْحَور الَعناوين التَّالية:

2إِدارة املَُنظَّامت اإلِنْسانيَّة. 

4ُحُقوق اإلِنْسان. 

إِدارة املَشاريع اإلِنْسانيَّة.  3

تاريخ ونَْشأة املَُنظَّامت اإلِنْسانيَّة.  1

اإلِْعالم والتَّْوثيق يف الَعَمل
اإلِنْسايّن.

5
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إِدارة التَّفاُوض:

ص لهذا املِْحَور 12 ساعة تَْدريبيَّة، ويَْختَّص ِبالتَّْدريب عىل أَساسيَّات التَّفاُوض،  ويَُخصَّ
ال وطَريقة إِدارة  وَمهارات اإلِقْناع والتَّأْثري، وتَْشَمل ِقراءة لُغة الَجَسد والتَّواُصل الَفعَّ

الِحوارات، ويَْشَمل هذا املِْحَور الَعناوين التَّالية:

2أَنْواع املُفاَوضات. 

4الوساطة يف النِّزاعات ودورها.

َمهارات اإلِقْناع والتَّأْثري.  3

أَساسيَّات التَّفاُوض.  1

التَّْخطيط والتَّْفكري االْسِرتاتيجّي. 5
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ْوليَّة: بْلُوماسيَّة والَعالقات الدَّ الدِّ

وتَْحليل  إِدارة  عىل  ِبالتَّْدريب  ويَْختَّص  تَْدريبيَّة،  ساعة   12 املِْحَور  لِهذا  ص  ويَُخصَّ
لَِدْور  لِلتَّطَرُّق  إِضافًة  ْوليَّة،  الدَّ بْلُوماسيَّة  الدِّ وأَساسيّات  ْوليَّة،  الدَّ الَعالقات 
هذا  ويَْشَمل  الرِّبْحّي،  الَعَمل  وَحتَّى  اإلِنْسايّن  الَعَمل  َمْنظُومة  يف  بْلُوماسيَّة  الدِّ

املِْحَور الَعناوين التَّالية:

ْوليَّة.  2طُرُق إِدارة الَعالقات الدَّ

ْوليَّة يف َدْور الَعالقات الدَّ
بْحيَّة. 4إِدارة املَُنظَّامت الرِّ

ْوليَّة يف َدْور الَعالقات الدَّ
َمْنظُومة الَعَمل اإلِنْسايّن.  3

َمفاهيم أَساسيَّة يف
بْلُوماسيَّة.  الدِّ 1

عبيَّة الدبلوماسيَّة الشَّ
بكات والتَّحالُفات. وبناء الشَّ 5
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اإلعالم والَحْشد:

العمل  أساسيَّات  عىل  بالتَّدريب  ويختصُّ  تدريبيَّة،  ساعًة   12 املِْحَور  لهذا  ص  َويَُخصَّ
املِْحَور  هذا  ويَْشَمل  ياّيس،  السِّ الَعَمل  َدْعم  يف  اإلعالم  واستخدام  اإلعالمّي، 

العناوين التَّالية:

كتابة وتَطْوير وإنتاج املحتَوى
ياّيس . 2اإلعالمّي السِّ

أُُسس إيصال الرَِّسالة اإلعالميَّة،
4وصياغة الُحَجج.

ات اإلعالميَّة. أُُسس إدارة املَِنصَّ 3

أساسيَّات ومبادئ الَعَمل
اإلعالمّي. 1

عارات وإدارة الحمالت اإلعالميَّة عىل صياغة الشِّ

وسائل التَّواصل االجتامعّي، والتَّعامل مع الرتندات. 5


