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وحقــوق الديمقراطــي التحــول دعــم مركــز يعــد
مســتقلة حكوميــة غيــر إقليميــة شــبه مؤسســة اإلنســان
الديمقراطــي بالبنـاء للتقــدم مالئـم منــاخ خلــق إلـى تهــدف
تكاملهــا فــي اإلنســان حقــوق مبــادئ إلــى المســتند
ــس تون ــي ف ــي الجغراف ــاق نط ــي ف ــل ويعم ، ــموليتها وش
بجمهوريــة الرســمي ومقرهــا لهــا انتمــى التــي وليبيــا ومصــر

. تونــس

كمتدرب دعــم مركــز مع خضتهــا التــي تجربتــي عــن أتحــدث
للمنظمــات القــدرات بنــاء فــي التدريبيــة البرامــج ضمــن مــن
فــي والفاعلـة بهـا المرتبطــة والمؤسسـات المدنـي المجتمــع
ــوق حق و ــة الديمقراطي ــز تعزي ــى عل ــل تعم ــي الت ــع المجتم

. االنســان

القــدرات اء بنـ المتعلقــة البرامــج مــن العديــد شــاركت لقــد
مخيــم فـي دعـم مركـز مــع األولــى تجربتـي كانـت ولكـن
ــى عل المرتكــزة ــة الديمقراطي حــول الثانــي التدريبــي دعــم
التونســية الجمهوريــة فــي تنظيمــه تــم الــذي الحقــوق
أبريــل شـهر مــن 24 الــى 20 الفتــرة مـن طبرقــة بمدينـة
ــطاء نش ــن م ــددا ع ــم يض ــدا ج ــا رائع ــا مخيم وكان ، 2018
مــن نشــطاء ايضــا و الليبيــة المدنــي المجتمــع منظمــات
الديمقراطيــة تعزيــز بمجــال المهتمــة التونســية المنظمــات

عبد السالم بن سعود
)ليبيا(

األحــزاب المشــاركين ضمــن مــن كان كمــا و اإلنســان وحقــوق
ــام األي جعــل ممــا ــا ليبي و تونــس الدولتيــن مــن السياســية
ــترك المش ــوار الح و ــاش النق ــي ف ــة فاعلي ــر أكث ــة التدريبي
المتعلقــة القضايــا فـي السياسـية واألحــزاب المنظمــات بيـن
وكان ــا اوطانن ــي ف ــة الديمقراطي ــز وتعزي ــان اإلنس ــوق بحق
قريــشجاوحــدو الســيد محترفيــن، مدربيــن بصحبــة مخيمــا
االيــام خــالل نتحــدث كنــا و مصطفــى يســري الســيد و
وأيضـا اإلنسـان وحقـوق المواطنـة الثقافـة، حـول التدريبيـة
والتمييـز العنصريــة فـي تتمثـل ثقافيــة قضايـا و إشـكاليات
تدريـب علــى تحصلنــا وايضـا والكراهيـة التعصــب والوصـم
اإلعالميــة اللقــاءات تحليــل و االعالميــة المهــارات مجــال فــي
وتصميم وصياغــة اســتراتيجية وخطــة قاعــدة بوضــع وقمنــا
وحقــوق الديمقراطيــة بمجــال للتوعيــة تهــدف مبــادرات
المبــادرات بتصميــم وقمنــا تونــس و ليبيــا فــي اإلنســان
ــعة توس ــاح أت ــا مم ــق عمي بشــكل ــا فيه ــاش للنق ــا وعرضه
الشــباب بيــن المهــارات و الخبــرات تبــادل و الفكريــة المــدارك
الشــعبين بيــن العالقــة توطيــد وزيــادة والتونســيين الليبييــن

. ــا بينن ــا فيم المشــترك العمــل و الشــقيقين

تزويـدي فــي التدريبــي المخيــم مـن االســتفادة كانــت ولقـد
ايضـا و التدريبيــة األيــام خــالل والمعـارف ببعـضالمهــارات
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الجوهريــة القضايــا حــول الحــوار فــي الفاعلــة المشــاركة
المــدارك توســيع فــي ســاهم ممــا اإلنســان بحقــوق المتعلقــة
توطيــد فــي المخيــم ســاهم كمــا بــي الخاصــة الفكريــة
التونســي الشــباب مــن أعــزاء أصدقــاء تكويــن و العالقــة
الليبيـة المنظمـات بيــن مشــترك عمـل وآليـات خطـة ووضـع
التونســية األحــزاب مــن الشــابة بعــضالقيــادات و والتونســية

. ــة والليبي

المنظمــات مــن المشــاركين جميــع بيــن االتفــاق تــم لقــد و
توعية حمــالت علــى العمــل و مبــادرة علــىصياغــة واالحــزاب
المــرأة و الشــباب تســتهدف الحقوقــي المنهــج ــق منطل مــن
بعــضالمناطــق فــي الخاصّــة االحتياجـات ذوي و واألقليــات

. مشــترك بشــكل عليهـا العمــل و والتونسـية الليبيـة

فيديــو إخـراج خـالل مـن إعالميــة حملـة بانشـاء قمنـا كمـا و
وكان ــج النتائ ــد أح ــر ويعتب ــم المخي ــن م ــه ب ــا خرجن ــذي ال
العــام شــكلها فــي اإلنســان حقــوق لدعــم #شــدخلك بعنــوان
خــاصونشــره بشــكل الشــخصية ــة الخصوصي ــي ف والحــق
ــة الليبي االجتماعــي التواصــل مواقــع وســائل صفحــات عبــر

. التونســية و

بجولـة قمنــا كمــا رائعــا و جـدا جميــال المخيــم اختتـام وكان
ــة طبرق ــة مدين شــواطئ و ــم معال ــول ح ــة ترفيهي ســياحية
نشــر ممــا ــر الجزائ و تونــس حــدود ــن بي تقــع ــي الت ــة جميل
العالقـات وتوطيــد المشـاركين جميـع بيــن والسـرور البهجـة

. بينهــم

النشــطاء و المتدربيــن مـن مجموعـة أختيــار تـم ثــم ومـن
األحــزاب مــن الشــابة القيــادات و الليبيــة بالمنظمــات
المتعلقـة بالمهــارات وتزويدهـم وتدريبهـم أيضـا السياسـية
الحقوقــي المنهــج ــق منطل مــن المشــروع ــرح مقت بصياغــة
البرنامــج هــذا فــي المتدربيــن ضمــن مــن كنــت وقــد
مــع الثانيــة تجربتــي فكانــت بالتالــي المخيــم عــن المنفصــل
 27 ــى ال 26 ــرة الفت ــن م ــا فيه ــاركت ش ــي الت ــم دع ــز مرك
بقيـادة عمـل ورشــة كانـت و 2018 العــام نفــس مــن أبريـل
محمــد الســيد دعــم لمركــز التنفيــذي المديــر و المــدرب
ــكل بش ــادرات مب ــة لصياغ ــزة مرك ــة ورش ــت كان و ــران عم

ــوار الح لنشــر ــدف ته ــة الداعم ــات للجه ــا تقديمه و ــرف محت
اإلنســان ــوق حق ــرام واحت ــة الديمقراطي ــز وتعزي المجتمعــي

. ــة الليبي ــق ــضالمناط بع ــي ف

ــادل والتب ــرة والخب ــارات المه ــادة زي ــي ف ــتفادة االس ــت وكان
ــة المختلف ــة الليبي المناطــق مــن ــن المتدربي ــن بي المعرفــي
تشــبيك و والغربيــة الجنوبيــة و الشــرقية المنطقــة مــن
ــات المقترح ــج نتائ ــق تطبي و ــا بينن ــا فيم المشــترك ــل العم
المجتمــع فــي ملمــوس عملــى بشــكل الواقــع أرض علــى

. ــي الليب

ــن م ــج البرام هــذه ــل مث ــن م ــد المزي ــى نتمن ــة النهاي ــي ف
العالقــة توطــد التــي والدوليــة المحليــة المنظمــات قبــل
ــل العم ــة أرضي ــاد إيج ــالل خ ــن م ــة المختلف ــعوب الش ــن بي
فــي اإلنســان وحقــوق الديمقراطيــة تعزيــز و المشــترك
مــن العمـل مـن الكثيـر تحتـاج التـى خاصـة الناميــة الــدول
المرتبطــة والمؤسسـات المدنــي المجتمــع المنظمــات خــالل

ــراكات. ش ــاء بن




