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حضرات السيدات والسادة الكرام
تحية طيبة وبعد
يسرنا مراسلتكم/كن ألنه سبق لكم/ن المشاركة معنا في برامج حقوق اإلنسان عقدتها المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان (حقوق) في
مجاالت مختلفة خالل األعوام المنصرمة وبناء عليه ،تتشرف منظمتنا بإعالمكم/ن أنها تعتزم تنظيم برنامج تدريبي في مجال :آليات وأدوات
الحماية ضمن منظومة حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية ،إعداد التقارير للجان الخاصة في األمم المتحدة ،وإعداد الكوادر الشبابية للتخطيط
لحمالت المناصرة وتنفيذها على الصعيد الدولي وذلك من خالل أربع مراحل تدريبية .
ويندرج هذا البرنامج الموجهة للنشطاء والعاملين /ات في ا لمؤسسات والجمعيات والمراكز المحلية العاملة في الوسط الفلسطيني وكذلك
الشباب الجامعي الفلسطيني ضمن الخطة اإلستراتيجية وبرنامج المنظمة لرفع الوعي وتعليم بحقوق اإلنسان للمساهمة في نشر ثقافة
حقوق اإلنسان في المجتمع الفلسطيني في لبنان والمنطقة ،ال سيما مع الشباب ،أحد العناصر الهامة في استثمار الموارد البشرية داخل
المنظمات غير الحكومية والتي من شأنها ضمان االستدامة في مجال تنمية المجتمعات المحلية وتهدف هذه البرامج إلى إعداد كوادر من
الشباب قادرين ومتمكنين على نقل المعرفة واستكمال مسيرة رفع وزيادة مهارات المنظمات التي تخطو نحو المستقبل.
وسيستهدف المشروع الالجئين/ات الفلسطينيين والموجودون في لبنان ال سيما في اختصاصات الحقوق والعلوم السياسية والعالقات
الدولية في إطار برنامج المنظمة لتعليم حقوق اإلنسان ورفع مستوى الوعي بمبادئه والذي يتم تنفيذه بدعم من السفارة النروجية في لبنان.
الهدف الرئيسي للمنظمة هو التوجه إلى آليات المناصرة والحماية إلى مستوى أعلى من خالل تمكين سكان المجتمعات الفلسطينية بالمعرفة
والمهارات الالزمة لمناصرة وحماية والحفاظ على حقوق اإلنسان.
من خالل مرحلة بناء القدرات وتمكين المشاركين/ات من خالل التدريبات مع الوسائل السلمية للدفاع عن حقوق اإلنسان وحمايتها .كما سيتم
تحقيق تجربة واقعية في تنظيم حمالت المناصرة والتوعية وإعداد وثائقها الداعمة .وعالوة على ذلك ،يهدف المشروع إلى تطوير المعارف
النظرية والمهارات العملية وخلق التوجهات لدى النشطاء والجمعيات ومنظمات العمال حول آليات األمم المتحدة واالتحاد األوروبي للحماية
واللجوء إليها ،والنظم الدولية لحقوق اإلنسان والمعايير الدولية في تقديم التقارير إلى مختلف الهيئات باألمم المتحدة واالتحاد األوروبي.

P.O.Box: 114/5004 Beirut – Lebanon

Main Office: Mar Elias Camp for Palestinian Refugees

Website: www.palhumanrights.org Email: phro@palhumanrights.org
Tel: 00 961 – 1 –306740 Tele-Fax: 00 961 – 1 – 301549

المنظمـة الفلسطينيـة لحقــوق اإلنســــان (حــقـــوق)
Palestinian Human Rights Organization - PHRO
)Member of International Federation for Human Rights (FIDH
)Member of Euro Mediterranean Human Rights Network (EMHRN
)Member of Arab Organization for Human Rights (AOHR

تهدف هذه الدورة إلى تدريب  42مشارك/ة لتطوير معرفتهم /ن النظرية والعملية في مجال آليات واألدوات الحماية ضمن منظومة حقوق
اإلنسان الدولية واإلقليمية ،إعداد التقارير للجان الخاصة في األمم المتحدة ،وإعداد الكوادر الشبابية للتخطيط لحمالت المناصرة وتنفيذها على
الصعيد الدولي.
وتتم عملية المشاركة في البرنامج التدريبي على عدد من المراحل:
المرحلة األولى  :المشاركة في الورشة التدريبية مدتها ثالثة ( )3أيام.
المرحلة الثانية :المشاركة في الورشة التدريبية المقيمة مدتها ثمانية ( )8أيام.
المرحلة الثالثة :المشاركة في الورشة التدريبية المقيمة مكثفة والمكملة ومدتها خمسة ( )5أيام.
المرحلة الرابعة :فترة المتابعة وإعداد التقارير ومدتها ثالثة أشهر
وفي هذا اإلطار ،يشرفنا دعوتكم/ن للمشاركة في هذا البرنامج التدريبي عبر ترشيح مشارك ومشاركة (ليتسنى لنا اإلختيار بينهما) تتوفر
فيهما الشروط المنصوص عليها أدناه ،علما بأن فرصة المشاركة حساسة جندريا،كما وأنه سيصار الى دمج المشاركين/ات من ذوي
اإلعاقة المتقدمين بطلبات المشاركة في هذه الورشة:
من أجل تحقيق أهداف البرنامج التدريبي ال بد أن تتوفر في المشارك/ة المواصفات التالية:
 أن ال يقل عمر المشارك/ة عن  44سنة وال يزيد عن الـ  35سنة
 المستوى العلمي :جامعي أو ما يعادله
 أن يكون المشارك/ة إما كادراً أو عضواً في المؤسسة /المنظمة /الجمعية يشارك في تسييرها وبرمجة أنشطتها وتنفيذها أو طالباً جامعياً
ناشطاً ،وضمن االختصاصات المذكورة أعاله
 يفضل ان يكون المشارك/ة يجيد اللغة اإلنجيلزية "محادثة ،قراءة ،كتابة"
 المعرفة باألساسيات النظرية لمنظومة حقوق اإلنسان
 أن يكون المشارك/ة قد سبق له/لها المشاركة في إعداد أو تنفيذ أو متابعة ورشات تدريبية ،ال سيما في مجال حقوق اإلنسان.
 الخبرة الميدانية في مجال العمل المجتمعي ،وإن كانت تطوعية بالنسبة للطالب والطالبات الجامعيين/ات
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 إمكانية وكيفية نقل وتطبيق المعرفة المكتسبة من هذا البرنامج التدريبي
 أن يلتزم بالحضور الفعال (الذي يتطلب اإلقامة في مكان إنعقاد التدريب) خالل المرحلة الثانية والثالثة من البرنامج التدريبي
 أن يكون بمقدور المشارك/ة تحمل ضغط عمل لساعات طويلة
 أن تكون السيرة الذاتية  CVمرفقة مع إستماة المشاركة الملحقة بهذه الدعوة
في نهاية البرنامج وبالتنسيق مع هيئة التدريب سيتم إختيار  8متدربين/ات ،بحد أقصى ،موزعين بالتساوي بين النوعين االجتماعيين للعمل
معهم عن كثب ولمدة ثالثة أشهر بغية تحضيرهم الكتساب الخبرة العملية الالزمة في إعداد وإنتاج تقرير متخصص بحسب المعايير الدولية،
وذلك عبر إشراكهم في برنامج مكثف يتضمن المعرفة النظرية لبناء وتدعيم القدرات آلليات وتقنيات التواصل ،كما يتضمن هذا البرنامج
المعرفة والخبرة الميدانية حيث سيشارك المتدربون/ات في العمل على تحضير تقرير باللغة اإلنجليزية ،تشرف المنظمة على إعداده ،ليُصار
بعد ذلك إرساله إلى اللجنة المعنية باإلستعراض الدوري الشامل في األمم المتحدة قبل منتصف شباط/فبراير .4105
وعليه ستعمل المنظمة خالل فترة البرنامج التدريبي على إستدراج التمويل الالزم لتغطية النفقات لتنظيم حملة دولية لشرح مضامين تقرير
اإلستعراض الدوري الشامل  4105والتعريف به قبل موعد اإلستعراض الخاص بلبنان في الجلسة  - 43أكتوبر /نوفمبر (تشرين أول /
تشرين ثاني)  ، 4105وبحسب الشروط المبينة أدناه سيتم إختيار  2 -4متدربين/ات بحد أقصى ممن خضعوا للعمل المكثف خالل ثالث أشهر
المتابعة إلعداد وتنظيم هذه الحملة التي ستشمل هيئات متعددة في األمم المتحدة واإلتحاد األوروبي بحيث سيتم تنفيذها بقيادة وإشراف
المنظمة.
أما فيما يتعلق بشروط اإلختيار لهذه المرحلة فهي كما يلي:



تقييم أداء المشارك/ة من قبل هيئة التدريب خالل البرنامج التدريبي وفترة المتابعة والمشرف/ة على إعداد التقرير



أداء المشارك/ة وتقييم هذا األداء من خالل مقابلة سيجريها مع مدير عام المنظمة



ضمان المشارك/ة ،من قبل مؤسسته ،بالسفر والعودة ونقل الخبرة المكتسبة إلى الهيئة التي يعمل /ينشط من خاللها
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لذلك وبالعودة إلى البرنامج التدريبي ،فإنّ المشاركين/ات في هذا البرنامج مدعوون إلى االلتزام بالحضور الجدي والمكثف خالل البرنامج
التدريبي بمراحلة األربعة كافة وأيام التدريب ،مما يستدعي اإلقامة في مكان التدريب خالل المرحلة الثانية والثالثة والمذكورة أعاله حيث
يتلقون على أثرها شهادة مشاركة من قبل المنظمة في نهاية البرنامج التدريبي.
تغطي المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان (حقوق) مصاريف المشاركة (اإلقامة في الفندق ،الوجبات الغذائية ومصاريف التنقل "من وإلى
الفندق – أي الوصول والمغادرة فقط")
لذلك ،يرجى ملء إستمارة المشاركة المرفقة بنص الدعوة وإرسالها مع السيرة الذاتية  CVفي مهلة أقصاها يوم اإلربعاء الواقع في 01
سبتمبر/أيلول  4102عبر الفاكس على األرقام التالية 01-301549 * 01-306740 :أو عبر البريد اإللكتروني على العناوين التالية:
 info@palhumanrights.orgو  r.elsaleh@palhumanrights.orgأو باليد لمكتب المنظمة الرئيسي الكائن في بيروت محلة
األونيسكو ،مخيم مارالياس لالجئين الفلسطينين ،المدخل الغربي ،مقابل محطة فينيسيا للمحروقات ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية
الرابعة بعد الظهر
لمزيد من المعلومات أو لالستفسار ،يرجى اإلتصال على األرقام التالية:
منسق البرنامج :رامي الصالح  10 415322اإليميل اإللكتروني r.elsaleh@palhumanrights.org
المساعد

 :طارق عثمان  03 041347اإليميل اإللكتروني T.othman@palhumanrights.org
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان (حقوق)

المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان (حقوق) هي منظمة غير حكومية ،مستقلة ،تأسست في العام  7991ومشهرة في لبنان
بموجب علم وخبر  /63أد وتعمل في مجال نشر وحماية والدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين .هذا وتتمتع المنظمة
بعضوية كل من الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان والشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان والمنظمة العربية لحقوق اإلنسان.
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