
 

     

 

  حقوق ا�نسان وا�ع�م في مجال ورشات تدريبية

    ت ا�ع�م والخريجين والخريحات الجددلط�ب وطالبات الجامعات في كلياالموجھة 

  2012نوفمبر  4 – 3اكتوبر و  21 – 20أكتوبر،  14 – 13

  برج البراجنة، قاعة جمعية ا*خوة للعمل الثقافي ا'جتماعي –بيروت 

  
  

وذلك  اإلعالمحقوق اإلنسان و : ثالث ورشات تدريبية في مجال ن أنها تعتزم تنظيم/بإعالمكم) حقوق(تتشرف المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 

  :بحسب الجدول الزمني التالي
تعهدات الدول، وأهمية رصد وتوثيق ، إلتزامات و حقوق اإلنسانومفاهيم وقيم الورشة التدريبية األولى وستتناول مبادئ  :2012أكتوبر  14 – 13 �

  االنتهاكات
  ية وستتناول دور اإلعالم في التعريف بوضعية حقوق اإلنسان وحشد التأييد للقضايا اإلنسانية الورشة التدريبية الثان :2012أكتوبر  21 – 20 �
 خالل استخدام اإلعالم وتقنياتهكيفية إعداد أدوات المناصرة من  ة وستتناولالورشة التدريبية الثالث :2012نوفمبر  4 – 3 �

  

والذي يتم تنفيذه بدعم من سفارة  "حقوق اإلنسان في مشاريع طالب الجامعات": تندرج هذه الورشات التدريبية في إطار مشروع المنظمة بعنوان
حقوق وقيم لى مبادئ عاص اإلعالم، من طالب وطالبات إختصك ومشاركة، مشار  15الورشات إلى تدريب تهدف هذه و  .ألمانيا في بيروت

تجدر اإلشارة إلى . والقيم في مشاريع التخرج التي سيقدمونها مع نهاية العام الدراسي الجامعيسبل إدماج هذه المبادئ ن على /تعريفهماإلنسان و 
ع التخرج وكذلك إلتاحة ن في إعداد مشاري/أنه تم تخصيص مقاعد للخريجين والخريجات الجدد في إختصاص اإلعالم وذلك لإلستفادة من تجربتهم

  .ن للعمل على مشروع من شأنه أن يدعم سيرتهم الذاتية، ويقوي إمكانية حصولهم على وظيفة في هذا المجال/المجال أمامهم
  

د لإلنخراط وكذلك الخريجين والخريجات الجد) سنة ثالثة ورابعة(ات في قسم اإلعالم /دعوة الطالب والطالبات الفلسطينيين يشرفناوفي هذا اإلطار، 
ات من ذوي االحتياجات /لى دمج المشاركينإ ناث كما وأنه سيصارلمشاركة بالتساوي بين الذكور واإلأنه ستعطى فرصة اب علماً  ،في هذا المشروع

  . أعمال هذا المشروعالخاصة المتقدمين بطلبات المشاركة في 
  

والتي سُيصار في ية، يام التدريباألمكثف خالل كافة الجدي و الحضور اللتزام بلى االإ ات/مدعوونالورشات التدريبية في هذه  ات/المشاركين نّ إ
ها من إعداد المشروع الذي تم بناؤه منحة مالية تمكنّ ، بعد استكمال خطة تنفيذ مشروع التخرج، نهايتها إلى تحديد مجموعات العمل التي ستتسلم

وفي  الدعم التقني الالزم، بما في ذلك تسهيالت للعمل الميداني الذي سيرافق تحضير مشاريع الطالب،خالل فترة التدريب، كما ستقدم المنظمة 
هيئات محلية وٕاقليمية ودولية بهدف التعريف بهذه المبادرة، وتشجيع هذه  نهاية هذا البرنامج سيتم تنظيم معرضًا يعرض فيه الطالب مشاريعهم أمام

   .راتالهيئات على دعم مثل هذه المباد
  

  :على األرقام التالية )منسقة برنامج تعليم حقوق اإلنسان(عفاف شمالي لمزيد من المعلومات أو لالستفسار، يرجى اإلتصال باآلنسة 
   rights.orgafafc@palhuman  :أو عبر البريد اإللكتروني على العنوان التالي 225898-03*  301549-01

                   

  وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير                                     

    روال بـدران
  

  مديرة البرامج
 )حقوق(المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 

 

 

 

   

 ـةــاركـــشـــمــوة للــدعـ

ومشهرة في لبنان بموجب علم وخبر  1997مستقلة، تأسست في العام هي منظمة غير حكومية، ) حقوق(نسان لحقوق اإلالمنظمة الفلسطينية 
ية هذا وتتمتع المنظمة بعضوية كل من الفيدرالية الدول. أد وتعمل في مجال نشر وحماية والدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان/36

  .والمنظمة العربية لحقوق اإلنسان متوسطية لحقوق اإلنسانرو لحقوق اإلنسان والشبكة األو 
 www.palhumanrights.org الموقع اإللكتروني للمنظمة على شبكة اإلنترنت 

 


