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يعــد مركــز دعــم التحــول الديمقراطــي وحقــوق

وحقــوق اإلنســان و كمــا كان مــن ضمــن المشــاركين األحــزاب

اإلنســان مؤسســة شــبه إقليميــة غيــر حكوميــة مســتقلة

السياســية مــن الدولتيــن تونــس و ليبيــا ممــا جعــل األيــام

تهــدف إلـى خلــق منــاخ مالئـم للتقــدم بالبنـاء الديمقراطــي

التدريبيــة أكثــر فاعليــة فــي النقــاش و الحــوار المشــترك

المســتند إلــى مبــادئ حقــوق اإلنســان فــي تكاملهــا

بيـن المنظمــات واألحــزاب السياسـية فـي القضايــا المتعلقــة

وشــموليتها  ،ويعمــل فــي نطــاق الجغرافــي فــي تونــس

بحقــوق اإلنســان وتعزيــز الديمقراطيــة فــي اوطاننــا وكان

ومصــر وليبيــا التــي انتمــى لهــا ومقرهــا الرســمي بجمهوريــة

مخيمــا بصحبــة مدربيــن محترفيــن ،الســيد قريــش جاوحــدو

تونــس .

و الســيد يســري مصطفــى و كنــا نتحــدث خــال االيــام

أتحــدث عــن تجربتــي التــي خضتهــا مع مركــز دعــم كمتدرب
مــن ضمــن البرامــج التدريبيــة فــي بنــاء القــدرات للمنظمــات
المجتمــع المدنـي والمؤسسـات المرتبطــة بهـا والفاعلـة فــي
المجتمــع التــي تعمــل علــى تعزيــز الديمقراطيــة و حقــوق
االنســان .

التدريبيـة حـول الثقافـة ،المواطنـة وحقـوق اإلنسـان وأيضـا
إشـكاليات و قضايـا ثقافيــة تتمثـل فـي العنصريــة والتمييـز
والوصـم التعصــب والكراهيـة وايضـا تحصلنــا علــى تدريـب
فــي مجــال المهــارات االعالميــة و تحليــل اللقــاءات اإلعالميــة
وقمنــا بوضــع قاعــدة وخطــة اســتراتيجية وصياغــة وتصميم
مبــادرات تهــدف للتوعيــة بمجــال الديمقراطيــة وحقــوق

لقــد شــاركت العديــد مــن البرامــج المتعلقــة بنـاء القــدرات

اإلنســان فــي ليبيــا و تونــس وقمنــا بتصميــم المبــادرات

ولكـن كانـت تجربتـي األولــى مــع مركـز دعـم فـي مخيــم

وعرضهــا للنقــاش فيهــا بشــكل عميــق ممــا أتــاح توســعة

دعــم التدريبــي الثانــي حــول الديمقراطيــة المرتكــزة علــى

المــدارك الفكريــة و تبــادل الخبــرات و المهــارات بيــن الشــباب

الحقــوق الــذي تــم تنظيمــه فــي الجمهوريــة التونســية

الليبييــن والتونســيين وزيــادة توطيــد العالقــة بيــن الشــعبين

بمدينـة طبرقــة مـن الفتــرة  20الــى  24مــن شـهر أبريــل

الشــقيقين و العمــل المشــترك فيمــا بيننــا .

 ، 2018وكان مخيمــا رائعــا جــدا يضــم عــددا مــن نشــطاء
منظمــات المجتمــع المدنــي الليبيــة و ايضــا نشــطاء مــن
المنظمــات التونســية المهتمــة بمجــال تعزيــز الديمقراطيــة

ولقـد كانــت االســتفادة مـن المخيــم التدريبــي فــي تزويـدي
ببعـض المهــارات والمعـارف خــال األيــام التدريبيــة و ايضـا
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المشــاركة الفاعلــة فــي الحــوار حــول القضايــا الجوهريــة

محتــرف و تقديمهــا للجهــات الداعمــة تهــدف لنشــر الحــوار

المتعلقــة بحقــوق اإلنســان ممــا ســاهم فــي توســيع المــدارك

المجتمعــي وتعزيــز الديمقراطيــة واحتــرام حقــوق اإلنســان

الفكريــة الخاصــة بــي كمــا ســاهم المخيــم فــي توطيــد

فــي بعــض المناطــق الليبيــة .

العالقــة و تكويــن أصدقــاء أعــزاء مــن الشــباب التونســي
ووضـع خطـة وآليـات عمـل مشــترك بيــن المنظمـات الليبيـة
والتونســية و بعــض القيــادات الشــابة مــن األحــزاب التونســية
والليبيــة .

وكانــت االســتفادة فــي زيــادة المهــارات والخبــرة والتبــادل
المعرفــي بيــن المتدربيــن مــن المناطــق الليبيــة المختلفــة
مــن المنطقــة الشــرقية و الجنوبيــة والغربيــة و تشــبيك
العمــل المشــترك فيمــا بيننــا و تطبيــق نتائــج المقترحــات

و لقــد تــم االتفــاق بيــن جميــع المشــاركين مــن المنظمــات

علــى أرض الواقــع بشــكل عملــى ملمــوس فــي المجتمــع

واالحــزاب علــى صياغــة مبــادرة و العمــل علــى حمــات توعية

الليبــي .

مــن منطلــق المنهــج الحقوقــي تســتهدف الشــباب و المــرأة
واألقليــات و ذوي االحتياجـات الخاصّــة فــي بعــض المناطــق
الليبيـة والتونسـية و العمــل عليهـا بشــكل مشــترك .

فــي النهايــة نتمنــى المزيــد مــن مثــل هــذه البرامــج مــن
قبــل المنظمــات المحليــة والدوليــة التــي توطــد العالقــة
بيــن الشــعوب المختلفــة مــن خــال إيجــاد أرضيــة العمــل

و كمـا قمنـا بانشـاء حملـة إعالميــة مـن خـال إخـراج فيديــو

المشــترك و تعزيــز الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان فــي

الــذي خرجنــا بــه مــن المخيــم ويعتبــر أحــد النتائــج وكان

الــدول الناميــة خاصـة التـى تحتـاج الكثيـر مـن العمـل مــن

بعنــوان #شــدخلك لدعــم حقــوق اإلنســان فــي شــكلها العــام

خــال المنظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسسـات المرتبطــة

والحــق فــي الخصوصيــة الشــخصية بشــكل خــاص ونشــره

بنــاء شــراكات.

عبــر صفحــات وســائل مواقــع التواصــل االجتماعــي الليبيــة
و التونســية .
وكان اختتـام المخيــم جميــا  جـدا و رائعــا كمــا قمنــا بجولـة
ســياحية ترفيهيــة حــول معالــم و شــواطئ مدينــة طبرقــة
جميلــة التــي تقــع بيــن حــدود تونــس و الجزائــر ممــا نشــر
البهجـة والسـرور بيــن جميـع المشـاركين وتوطيــد العالقـات
بينهــم .
ومـن ثــم تـم أختيــار مجموعـة مـن المتدربيــن و النشــطاء
بالمنظمــات الليبيــة و القيــادات الشــابة مــن األحــزاب
السياسـية أيضـا وتدريبهـم وتزويدهـم بالمهــارات المتعلقـة
بصياغــة مقتــرح المشــروع مــن منطلــق المنهــج الحقوقــي
وقــد كنــت مــن ضمــن المتدربيــن فــي هــذا البرنامــج
المنفصــل عــن المخيــم بالتالــي فكانــت تجربتــي الثانيــة مــع
مركــز دعــم التــي شــاركت فيهــا مــن الفتــرة  26الــى 27
أبريـل مــن نفــس العــام  2018و كانـت ورشــة عمـل بقيـادة
المــدرب و المديــر التنفيــذي لمركــز دعــم الســيد محمــد
عمــران و كانــت ورشــة مركــزة لصياغــة مبــادرات بشــكل
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