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مقدمة

حول هذا الدليلأ. 

ميكنأ	نأيساعدأالتدريبأيفأجمالأحقوقأاإلنسانأبشكلأكبريأيفأإعمالأحقوقأاإلنسان.أحيثأيساهم،أإذاأ
ماأمتأتصميمهأوتنفيذهأبشكلأفعال،أيفأمتكنيأ	صحا	أاحلقوق،أكماأيعز	أقدرةأ	صحا	أاملسؤوليةأعلىأمحايةأ

حقوقأاإلنسان،أكماأمُيّكنأاملهنينيأمنأاالضطالعأمبسؤولياهتمأوفقاًأملعايريأحقوقأاإلنسان.أ
ُتشاركأمفوضيةأاألممأاملتحدةأالساميةأحلقوقأاإلنسانأ)يشارأإليهاأفيماأيليأبـأ"املفوضيةأالسامية"(أمنذأعدةأ
سنواتأيفأتدريبأالبالغنيأيفأجمالأحقوقأاإلنسان،أمبنأفيهمأممثليأاجملموعاتأاملهنيةأومنظماتأاجملتمعأاملدين،أ

وموظفيأاملؤسساتأالوطنيةأحلقوقأاإلنسان،أوموظفيأاألممأاملتحدةأواملنظماتأاحلكوميةأالدوليةأاألخرى.
وقدأطورتأاملفوضيةأالسامية،أبناءأعلىأهذهأالتجربةأالواسعةأيفأالتدريب،أوالدروسأاملستفادةأمنهاأعلىأصعيدأ
كلأمنأاملقرأوامليدان،أوبناءأعلىأالبحوثأذاتأالصلة،أمنهجيةأشاملةأللتدريبأيفأجمالأحقوقأاإلنسان،أوهيأ
الساميةأ املفوضيةأ اإلنسانأملوظفيأ املدربنيأيفأجمالأحقوقأ تدريبأ برانمجأ منهجيةأمتأجتربتهاأوحتسينها،أعربأ

وموظفيأاألممأاملتحدةأاآلخرين.أ
يقدمأهذاأالدليلأمنهجيةأاملفوضيةأالسامية،أويوفرأالتوجيهأالعمليأيفأمجيعأمراحلأدورةأالتدريب:أالتخطيط؛أ
والتصميم؛أوالتنظيم؛أوتقدميأالتدريب؛أواملتابعة.أويهدفأبشكلأرئيسيأإىلأإضفاءأالطابعأاملهينأعلىأالتدريبأيفأ
جمالأحقوقأاإلنسانأالذيأتقومأبهأاملفوضيةأالساميةأو	ايدةأ	ثره،أوقدأيكونأهذاأالدليلأمفيداًأللجهاتأالفاعلةأ
التدريبأيفأجمالأحقوقأ الدليلأابلتزامنأمعأدليلأ"تقييمأ	نشطةأ الصلة.أوينبغيأاستخدامأهذاأ األخرىأذاتأ
اإلنسان:أدليلأللمعلمنيأيفأجمالأحقوقأاإلنسان"،أوالذيأيركزأعلىأغرسأالتقييمأطوالأدورةأالتدريبأويتناولأ

طرقأالقيامأبذلك،أوالذيأنشرأمنأقبلأاملفوضيةأالساميةأواملركزأالدويلألتعليمأحقوقأاإلنسانأ)إكويتاس(.أ
وكذلكأتقومأاملفوضيةأالساميةأ	يضاًأبنشرأموادأملساعدةأجهودأالتدريبأيفأجمالأحقوقأاإلنسان:أ

معأجمموعاتأمهنيةأ)مثلأموظفيأإنفاذأالقانون(أ	وأجمموعاتأ	خرىأ)مثلأاألقلياتأ	وأالشعو	أاألصلية( ●
يفأجماالتأمعينةأتتعلقأحبقوقأاإلنسانأ)مثلأرصدأحقوقأاإلنسان( ●
	وأبشأنأمسائلأمعينةأ)مثلأاتفاقيةأحقوقأاألشخاصأذويأاإلعاقة( ●

 .www.ohchr.org/AR ويتمأتوفريأهذهأاملوادأعلىأاملوقعأااللكرتوينأللمفوضيةأالسامية

 لم يتوجه هذا الدليل	. 

خصصأهذاأالدليلأبشكلأ	ساسيأملوظفيأاملفوضيةأالسامية،أواملمارسنيأاآلخرينأالذينأيقومونأبتصميمأوتنفيذأ
دوراتأتدريبيةأيفأجمالأحقوقأاإلنسانأوجهاًألوجه،ألفائدةأمشاركنيأابلغني.أمباأيفأذلكأممثلنيأجملموعاتأمهنية؛أ

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
http://www.ohchr.org/AR
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	وأمنظماتأاجملتمعأاملدين؛أ	وأ	عضاءأجمتمعاتأمعينةأمثلأالسكانأاألصلينيأ	وأاألقليات؛أ	وأموظفيأاملؤسساتأ
الوطنيةأحلقوقأاإلنسان؛أ	وأاملسؤولنيأاحلكومينيأ	وأموظفيأاملنظماتأاحلكومية.

 كيف نظم هذا الدليل 	. 

يتكونأهذاأالدليلأمنأستةأفصول:

التدريبأاليتأ الفصل األول: أساسيات التدريب يف جمال حقوق اإلنسان،أيعطيأنظرةأعامةأعلىأمنهجيةأ
لدورةأ اإلنسان،أومنوذ	أ للتدريبأيفأجمالأحقوقأ الفعالةأ املبادئأ منأ ويعرضأعددأ السامية.أ املفوضيةأ طورهتاأ

التدريبأوجمموعةأمنأالتعاريفأذاتأالصلة.أ

الفصل الثاين: مرحلة التخطيط للتدريب،أيسلطأالضوءأعلىأخمتلفأالقضاايأاليتأجيبأ	نأتؤخذأبعنيأاالعتبارأ
عندأختطيطأبرانمجأتدرييبأ	وأدورةأتدريبية،أبدايةأمنأحتليلأمنهجيأللسياقأالعام.أكماأيوفرأالتوجيهأبشأنأتقديرأ

االحتياجاتأالتدريبية،أوالذيأيستخدمأكأساسألتصميمأالدوراتأوالربامجأالتدريبية.أ

الفصل الثالث: مرحلة تصميم وتنظيم التدريب،أينظرأإىلأكيفيةأحتديدأالنتائجأاملتوقعةأمنأالتدريب،أوغاايتأ
املناسبة،أمباأيفأ املنهجيةأ التدريبية،أوكيفيةأحتديدأ للجلسات،أواألنشطةأ التعلم،أوكيفيةأتطويرأخططأ و	هدافأ
ذلكأالقيامأابلتقييمأخاللأمرحلةأالتصميم.أكماأيتضمنأهذاأالفصلأ	يضاً،أنصائحأعمليةأتتعلقأبفريقأالتدريب،أ

والنواحيأاألخرىألتنظيمأالتدريبأمثلأاختيارأاملشاركني،أواختيارأمكانأالتدريب،أوإعدادأاملوادأالتدريبية.

الفصل الرابع: مرحلة تقدمي التدريب،أيوفرأالتوجيهأبشأنأالتيسريأاملهينأللدورةأالتدريبية،أكماأيعرضأللتقييمأ
خاللأمرحلةأتقدميها.أ

الفصل اخلامس: مرحلة املتابعة،أيناقشأكيفيةأحتضريأتقريرأعنأالتدريبأالذيأقدم،أوتنظيمأ	نشطةأمتابعته،أ
وتقييمأأتثريه.أ

الفصل السادس: أدوات مساعدة للتدريب،أيعرضأبعضأاألدواتأاليتأتستخدمأيفأالتدريبأيفأجمالأحقوقأ
اإلنسانأوهيأ	دواتأميكنأتكييفهاأبسهولةأ	وأاستخدامهاأكمصدرألإلهلام؛أوتكملأهذهأاألدواتأماأوردأيفأ
الفصلأالرابعأمنأدليلأ"تقييمأ	نشطةأالتدريبأيفأجمالأحقوقأاإلنسان:أدليلأللمعلمنيأيفأجمالأحقوقأاإلنسان".

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
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______تقييمك

ندعوكأإلرسالأتقييمكأهلذاأالدليل،أو	نأختربانأعنأجتربتكأيفأاستخدامهأ-أوسيكونأذلكأمسامهةأقيمةأ
يفأالطبعاتأاملستقبليةأوالتحديثات،أكماأسيساعدانأيفأتطويرأمنهجيتنا.

نرجوأإرسالأتعليقاتكمأواقرتاحاتكمأإىل:أ

Methodology, Education and Training Section

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

1211 Geneva 10, Switzerland

Email: hredatabase@ohchr.org  

mailto:hredatabase%40ohchr.org?subject=
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الفصل 1

أساسيات التدريب في مجال حقوق اإلنسان

أيُقدمأهذاأالفصلأمنهجيةأالتدريبأيفأجمالأحقوقأاإلنسان:أمسلطاًأالضوءأعلىأاملبادئأاليتأيستندأ
منأ عدداًأ ويعرفأ تدريبية،أ لدورةأ منوذ	أ ويقرت	أ اإلنسان،أ حقوقأ جمالأ يفأ الفعالأ التدريبأ عليهاأ

املصطلحاتأاملنهجية.

ما هو التدريب في مجال حقوق اإلنسان؟ أ. 

"التدريبأيفأجمالأحقوقأاإلنسان":أهوأتعبريأيشارأبهأعادًةألطائفةأواسعةأمنأاألنشطةأاليتأهتدفأإىلأتعزيزأ
اإلنسان"1  "التدريب يف جمال حقوق  السامية.أويستخدمأ املفوضيةأ منهجيةأ وفقأ اإلنسانأ ومحايةأحقوقأ
لإلشارةأإىلأجهدأمنظمألنقلأاملعرفة،أوتطويرأاملواقف،أوالسلوكياتأاليتأتشجعأممارساتأتعز	أوحتميأحقوقأ

اإلنسان.
"جهدأمنظم":أالأجيبأ	نأيكونأالتدريبأمرجتاًل.أيُعتربأتقدميأالتدريبأ	حدأآخرأمراحلأاتباعأمنهجيةأ ●

صارمةألدورةأالتدريبأواليتأتبد	أابلتخطيطأوالتصميم،أكماأهوأموضحأيفأهذاأالدليل.أ
"لنقلأاملعرفة":أالأتشريأاملعرفةأهناأفقطأإىلأ	يأمعايريأوآلياتأحلقوقأاإلنسان،أولكنأتشريأحتديداًأإىلأ ●

املعرفةأذاتأالصلةأابملتدربني:أفقدأتتمثلأاملعرفةأيفأسياقأدورةأتدريبيةأللشرطةأيفأمعايريأحقوقأاإلنسانأ
اخلاصةأأبداءأواجباتأإنفاذأالقانون.أ

"لتطويرأاملهارات":أالأتعدأاملعرفةأالبسيطةأمبعايريأحقوقأاإلنسانأكافيةألتمكنيأاملتدربنيأمنأنقلأهذهأ ●
املعايريأإىلأممارساتأمناسبة.أوبواسطةأالتدريبأميكنأصقلأاملهاراتأمنأخاللأالتطبيقأواملمارسة،أعربأ
عمليةأيلزمأ	نأتكونأمستمرةأإىلأماأبعدأتقدميأالدورةأالتدريبية،أمباأيشملأبرانمجأمتابعةأيتمأتصميمهأ

بشكلأمناسب.أ

يشملأالتدريبأيفأجمالأحقوقأاإلنسان،أكمصطلحأواسعأمجيعأعملياتأالتعلمأ-أمباأيفأذلكأالتدريبأ-أاليتأتساهمأيفأبناءأ  1

املعرفةأواملهاراتأواملواقفأوالسلوكياتأيفأجمالأحقوقأاإلنسان.
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"لتطويرأاملواقف":أ	يألتغيريأاملواقفأالسلبيةأ	وألتعزيزأاملواقفأاإلجيابية،أليتحملأاملتدربنيأمسؤولياهتم،أ ●
ويتصرفواأعلىأحنوأيعز	أوحيميأحقوقأاإلنسانأعلىأصعيدأحياهتمأاليومية،أو/	وأممارسةأواجباهتمأاملهنية.أ
وهوأاألمرأالذيأيرتبطأبقيمأوقناعاتأاملتدر	؛أوقدأحيتا	أتطويرأذلكأ	يضاًأإىلأاملزيدأمنأالتدريبأالفين،أ

وتدخالتأ	خرى.أ
"لتشجيعأاملمارساتأاليتأتعز	أوحتميأحقوقأاإلنسان":أتكمنأفعاليةأالتدريبأيفأاملمارسةأاليتأيُعز	هاأ ●

بنيأاملتدربني،أوأتثريأذلكأعلىأحميطهم.أوابلتايلأجيبأالنظر،أعندأتقييمأأتثريأالتدريب،أإىلأ	يأتغيرياتأ
	وأ 	وأمؤسستهمأ فردي،أ املتدربنيأبشكلأ اإلنسانأ-أحدثتأعلىأمستوىأ احرتامأحقوقأ إىلأ قادتأ

جمموعتهمأ	وأاجملتمعأاألوسعأ-أواليتأتكونأمرتبطةأبشكلأمعقولأجبهدأالتدريب.

 مبادئ التدريب الفعال 	. 

يعتمدأأتثريأالتدريب،أ	يأمدىأإسهامهأالفعليأيفأاحرتامأحقوقأاإلنسان،أبشكلأكبريأعلىأمدىأتطبيقأعددأ
منأاملبادئأاملنهجيةأاملناسبةأخاللأالتدريب،أوهيأمبادئأتوفرأإرشاداتأبشأنأالتخطيطأللربامجأالتدريبية،أ

وتصميمها،أوتنفيذها،أوتقدميها،أوتقييمها.أويردأ	دانهأتوضيحأهلذهأالعناصر.
املتدربني ●

جيبأ	نأيركزأالتدريبأعلىأاملتدر	.أفيهتمأمنأبدايتهأبواقعأاملتدر	أوحياتهأاليوميةأو/	وأعمله،أوعلىأ	مهيةأ
حقوقأاإلنسانأابلنسبةأللمتدربني.أجيبأتصميمأحمتوىأالتدريبأومنهجيتهأمباأيناسبأاحتياجاتأوجتار	أ
	وأنشطاءأجمتمعأ قادةأجمتمعني،أ 	وأ املثال،أضباطأشرطة،أ املستهدفنيأ-أسواءأكانواأعلىأسبيلأ املتدربنيأ
مدين،أ	وأعاملنيأيفأجمالأالرعايةأالصحيةأ-أوابإلضافةألذلكأجيبأ	نأيناسبأالتدريبأ	يضاًأالسياقأاخلاصأ
ابملتدربني.أوجيبأ	نأتركزأاملوادأالتدريبية،أوالدوراتأالتدريبيةأللمهنينيأعلىأجوانبأحقوقأاإلنسانأذاتأ
الصلةأبعملهمأبداًلأمنأ	نأتركزأعلىأالقانونأالدويلأواآللياتأالدوليةأحلقوقأاإلنسان؛أوجيبأ	نأتبينأعلىأ
مبادئأحقوقأاإلنسانأالراسخةأيفأسياقهمأالثقايف،أو	نأأتخذأبعنيأاالعتبارأالتطوراتأالتارخييةأواالجتماعيةأ

لدوهلم.
هنج عملي  ●

جيبأ	نأيبد	أتدريبأالبالغنيأابالعرتافأحبقيقةأ	هنمأدائماًأيريدونأمعرفةأ"ماأيفأالتدريبأابلنسبةأهلم"أ-أ	يأ
ماأميكنأ	نأيضيفهأالفهمأاألفضلأحلقوقأاإلنسانأمنأقيمةأعلىأعملهمأ	وأ	نشطتهم؟أومنأاحملتملأ	نأجهودأ
التدريبأاليتأتتجاهلأهذهأاحلقيقةأتكونأمصداقيتهاأضعيفةأ	وأتكونأغريأفعالة.أووفقاًألذلك،أجيبأ	نأيشملأ
منهجأتدريبأاملهنيني،أعلىأسبيلأاملثال،أعلىأمعلوماتأعمليةأعنأالتقنياتأاليتأثبتأجدواهاأألداءأمهامهمأ
املهنيةأ)علىأالنحوأاملوصيأبهأمنأقبلأاخلرباءأوالدراساتأبشأنأ	فضلأاملمارساتأالراهنة(،أو	نشطةأعملية،أ

مثلألعبأاألدوار،أودراساتأاحلالة،أتطبقأفيهاأهذهأالتقنيات.
دور جتارب املتدربني  ●

ينبغيأ اليتأ العملية،أ وجتربتهمأ اخلاصة،أ املهنيةأ خرباهتمأ التدريبأ لقاعةأ البالغونأ واملتدربونأ املهنيونأ جيلبأ
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االعرتافأهبا،أواالستفادةأمنهاأيفأالتدريب.أويتوقفأردةأفعلأاملشاركنيأمنأمهنينيأومتدربنيأابلغنيأبشأنأ
التدريبأعلىأمدىأقيامأاملدر	أإباتحةأالفرصةأ	مامهمأملشاركتهمأجتارهبمأذاتأالصلةأواالستفادةأمنهاأيفأ
إطارأالتدريب.أفهمأالأيستجيبواأبشكلأجيدأللتعليماتأامللقنة،أوالأهنجأ"معلمأاملدرسة"أ	وأ"العسكري".أ
وبداًلأمنأذلك،أحيبأعلىأاملدربنيأخلقأجوأمجاعيأييسرأتبادلأاخلرباتأوالتجار	أواملعرفةأاملهنية،أويعرتفأ
بتجار	أاملتدربني،أويشجعأالفخرأاملهين.أويتمثلأاهلدف،أبشأنأاملستهدفنيأابلتدريب،أيفأإيصالأرسالةأ	نأ
احرتامأحقوقأاإلنسانأهوأاملفتا	أاألساسيأللمهنيةأيفأعملهم،أوبناءأعلىأذلكأفهناكأالكثريأمنأاملكاسبأ

اليتأميكنأ	نأحيققوهاأوكذلكأالعديدأمنأاملسامهاتأاليتأميكنأهلمأتقدميهاأيفأهذاأاجملال.
التعلم من األقران  ●

عندأاختيارأفريقأالتدريبأ)مباأيشملأاخلرباء(،أمنأاألفضلأاختيارأاملمارسنيأيفأاجملال،أبداًلأمنأمجعأفريقأ
متكونأمنأ	ساتذة،أومنظرين.أوتوضحأجتربتنا،أ	نأالتدريبأيكونأ	كثرأفعاليةأعندأاعتمادأهنجأالتعلمأمنأ
األقران،أحىتأيتمكنأاملتعلمونأ-أسواءأكانواأمتخصصنيأيفأجمالأالتنمية،أ	وأقضاة،أ	وأشبا	أ-أمنأمناقشةأ
قضاايأحقوقأاإلنسان،أوالتعلمأمنأبعضهمأالبعض،أبداًلأمنأاستخدامأمنوذ	أتدريب:أاألستاذأ-أالطالب.أ
يتيحأهنجأالتعلمأمنأاألقرانأ	نأحتتضنأالدورةأالتدريبيةأاملتخصصأاملتميزأوالثقافاتأاملختلفةألكلأفردأمنأ
املشاركني.أولذلك،أمنأاملهمأ	نأخيلقأاملدربونأبيئةأحتفزأاملشاركنيأعلىأمشاركةأمعرفتهم،أوجتارهبم.أويفأنفسأ
الوقت،أجيبأ	نأيشملأفريقأالعملأخرباءأيفأجمالأحقوقأاإلنسانألضمانأإدما	أ	سسأالقانونأالدويلأحلقوقأ

اإلنسانأومعايريهأبشكلأكاملأومتسقأخاللأالدورةأالتدريبية.أ
عرض املعايري على حنو شامل ●

جيبأ	نأتتضمنأالدوراتأالتدريبيةأيفأجمالأحقوقأاإلنسانأعرضأشاملأللمعايريأالدوليةأذاتأالصلة.أوحتقيقاًأ
املناسبة.أ ابللغاتأ املشاركني،أ املبسطةأعلىأمجيعأ التعليميةأ واألدواتأ املعنية،أ الصكوكأ تو	يعأ لذلك،أجيبأ
وكماأذكرأ	عاله،أجيبأدائماًأ	نأيشملأفريقأالتدريب،أعلىأشخصأواحدأعلىأاألقلأمتخصصأيفأحقوقأ
اإلنسان،أوذلكألضمانأ	نأحمتوىأوموادأالتدريبأمناسبان،أوالستكمالأماأقدأيقعأمنأقصورأهبذاأالشأن،أ

والردأعلىأ	سئلةأاملشاركنيأوماأيثريونهأمنأقضاايأتتعلقأبقواعدأالقانونأالدويلأحلقوقأاإلنسان.أ
املنهجية التشاركية  ●

التعلم،أ	نأ لدىأ	خصائيأ النشطةأمنأ	همأعواملأمتكينهم.أومنأاملسلمأبهأعموماًأ املتعلمنيأ تعتربأمشاركةأ
"التعلمأعربأالتطبيق"أمنأ	كثرأاالسرتاتيجياتأفعاليةأعندماأيتعلقأاألمرأبتدريبأالبالغني،أوالأيُعدأالتدريبأ
بتجارهبم،أ البدءأ املتعلمنيأ مشاركةأ لضمانأ يلزمأ ماأ بنيأ ومنأ ذلك.أ منأ استثناءأ اإلنسانأ حقوقأ جمالأ يفأ
وتيسريأالتفكريأوالتحليلأالنقدي،أوهوأماأميكنهمأمنأتطويرأاسرتاتيجياتأللعمل.أوُتشجعأتقنياتأالتدريبأ
التشاركي،أمثلألعبأاألدوار،أودراسةأحالة،أوالعصفأالذهين،أعلىأالتعلمأمنأاألقران،أكماأ	هناأتُؤديأإىلأ
حتسنيأاملعرفة.أويتضمن الفصل الثالثأمنأهذاأالدليلأشر	أمفصلألعددأمنأهذهأالتقنياتأالفعالةأواملناسبةأ

للتدريبأيفأجمالأحقوقأاإلنسان.أ
التدريب لرفع الوعي الذايت ●

يهدفأالتدريبأيفأجمالأحقوقأاإلنسانأابإلضافةأإىلأنقلأاملعرفةأوتطويرأاملهاراتأالعملية،أإىلأتوعيةأاملتدربنيأ
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مبواقفهمأوسلوكياهتمأاليتأتنتهكأحقوقأاإلنسان،أحىتأإنأكانأذلكأيقعأعنأغريأقصد.أعلىأسبيلأاملثال،أ
ميكنأ	نأتساعدأاألنشطة،أمثلألعبأاألدوار،أعلىأإدراكأاملشاركنيأملاأيفأمواقفهمأوسلوكياهتمأمنأحتيزأعلىأ
	ساسأنوعأاجلنسأ	وأالعنصر،أ	وأاإلعاقة؛أكماأميكنأ	نأتوضحأاألنشطةأكيفأ	نأمصطلحأ"املعاملةأاملهينة"أ
كماأوردأيفأخمتلفأالصكوكأالدوليةأقدأينطويأعلىأتبعاتأخمتلفةأفيماأخيصأالنساءأوالرجال،أ	وأمنأجمموعةأ

ثقافيةأإىلأ	خرى.أ
املرونة  ●

جيبأتصميمأاملوادأوالدوراتأالتدريبية،أحبيثأتكونأمرنة.أوعلىأاملدربنيأ	نأالأيعتربواأموادأالتدريبأذاتأ
الصلةأاملتوفرةألديهمأتصلحأللجميع،أبلأعليهمأتكييفهاأمعأاالحتياجاتأالثقافيةأوالتعليميةأوالتدريبيةأاخلاصةأ
ابملتعلمنيأوواقعهمأالفعلي.أوعلىأاملدربنيأتصميمأموادأمناسبةأتالئمأالواقعأامليداينأمستفيدينأيفأذلكأمماأ
لديهمأمنأمواد.أابإلضافةأإىلأذلك،أجيبأ	نأتكونأاملوادأوالدوراتأالتدريبيةأمرنةأمباأيسمحأبتكييفهاأخاللأ

التقدميأفيماألوأاقرت	أاملشاركونأوفريقأالتدريبأإجراءأبعضأالتعديالتأالضرورية.أ
تدريب املدربني  ●

جيبأاختيارأاملشاركنيأيفأدوراتأتدريبأاملدربنيأيفأجمالأحقوقأاإلنسانأبناءأعلىأمسؤولياهتمأالتدريبيةأذاتأ
الصلةأواليتأجيبأعليهمأإجنا	هاأيفأمؤسساهتمأ	وأجمتمعاهتمأبعدأمشاركتهمأيفأدورةأتدريبأاملدربني.أحبيثأ
يتضاعفأأتثريأالدورةأاملعنية،أحيثأيقومواأالحقاًأمبشاركةأاملعرفةأواملهاراتأاليتأاكتسبوهاأخاللأالدورةأمعأ
اآلخرين.أولذلكأجيبأ	نأهتدفأدوراتأتدريبأاملدربني،أابإلضافةأإىلأتغطيةأحمتوىأجوهري،أإىلأإمدادأ

املشاركنيأفيهاأابملعرفةأاخلاصةأمبنهجيةأالتدريبأومهاراته.أ
االلتزام املؤسسي حبقوق اإلنسان: السياسات واملمارسات  ●

لكيأحيققأالتدريبأالتأثريأاملطلو	،أجيبأ	نأحيظىأابلدعمأبشكلأواضح،أو	نأيكونأمتصلأبسياساتأ
وممارساتأمؤسساتأومنظماتأاملتدربني.أجيبأ	نأتعكسأالسياساتأ-أمباأيفأذلكأالتشريعات،أواللوائح،أ
واإلجراءات،أوكذلكأالتصرحياتأ-أمبادئأحقوقأاإلنسانأاليتأمتأمناقشتهاأخاللأالتدريب.أوحيبأ	نأيكونأ
املدراءأمدربنيأوملتزمنيأبضمانأتطبيقها.أو	نأتدعمأسياساتأالتعليمأوالتدريبأبشكلأواضحأتعليمأحقوقأ
اإلنسان.أكذلك،أجيبأ	نأتتمأممارسةأحقوقأاإلنسانأيفأبيئةأاملتعلمني،أحبيثأتدعمأجتارهبمأاليوميةأتعلمهمأ

حلقوقأاإلنسان.

تعاريف	. 

ألغراضأهذاأالدليل،أالدورة التدريبيةأهيأنشاطأتدرييبأمنظمأمستقل،أوقصريأاملدةأنسبياً.أوهيأطريقةأمكثفةأ
للغايةألتعلمأاملشاركني )يستخدمأمصطلحأاملشاركنيأابلتبادلأمعأمصطلحيأاملتعلمني أوأاملتدربني(،أوميكنأ
	نأتقدمأالدورةأالتدريبيةأملرةأواحدةأ	وأيتمأتكرارها.أوعادةأماأتتكونأالدورةأالتدريبيةأمنأعددأمنأاجللسات 
التدريبية،أكلأواحدةأمنهاأتركزأعلىأموضوعأمعني.أ	ماأالربانمج التدرييبأفهوأ	وسعأويتكونأمنأسلسلةأمنأ
	نشطةأمتصلةأميكنأ	نأتشملأعلىأدوراتأتدريبيةأوورش،أواجتماعاتأللتخطيطأوالتقييم،أو	ايراتأميدانية،أ

إخل.أ



ب 
دري
 الت
ات
ســي

سا
1: أ
ل 
صــ
لف
ا

ـان
سـ
اإلن

ق 
ــو
حق

ال 
جــ
م
ي 

فــ

10 من التخطيط إلى التأثير: دليل حول منهجية التدريب في مجال حقوق اإلنسان   العودة إلى جدول المحتويات

هناكأ	نواعأ	خرىأمنأاألنشطة،أتُعرفأ	حياانًأبشكلأغريأمناسبأعلىأ	هناأ	نشطةأ"تدريبية"،أفيماأختتلفأ
	هدافهاأمنهجيتها.أومنأذلكأعلىأسبيلأاملثال:أ

اإلحاطة:أتقدميأعامأموجزأبشأنأموضوعأيقدمأخاللهأالنقاطأاألساسيةأاملتعلقةأابملوضوع ●
الندوة: تبادلأمنظمأللمعرفةأووجهاتأالنظر،أجيمعأخرباءأمتنوعنيألبحثأموضوعأماأمنأوجهاتأنظرأ ●

خمتلفة
الورشة:أنشاطأيعملأاملشاركونأفيهأمعاًأعلىأتطويرأخمر	أهنائي.أ)إعالن،أخطةأعمل،أسياسيةأإخل.( ●

يقدمأالتدريبأيفأجمالأحقوقأاإلنسانأمنأمدربنيأ)عادةأفريق(،أجيبأ	نأيكونألديهمأخربةأيفأاملوضوعأ
ذاأالصلة،أوجتربةأيفأتطبيقأالنهجأالتشاركيأيفأالتدريب.أويستخدمأمصطلحأمدر	أعادةأبشكلأتباديلأمعأ
مصطلحيأمعلم،أ	وأميسر.أميكنأ	نأتعتمدأ	نشطةأالتدريبأ	يضاًأعلىأممارسني ذوي خربة،أيتمأاستقدامهمأ
ملشاركةأمعرفتهمأوخربهتمأيفأموضوعأحمددأمعأاملشاركني.أاملسؤولأعنأالتدريبأ	وأمنسقأالتدريبأهوأ"قائد"أ

الدورةأالتدريبية،أوهوأاملسؤولأعنأالتصميم،أوالتنفيذ،أوالتقييم،أوالتنسيقأبنيأ	عضاءأفريقأالتدريب.أ
إنأتوضيحأاملصطلحاتأضروريأخاصةأماأيتعلقأأبنواعأاملوادأاليتأهتدفألدعمأتصميمأالتدريب،أوتقدميه.أ
حيتويأدليل التدريب علىأمنهج الدورةأالتدريبية؛أهوأابلعادةأاملادةأاليتأتو	عأعلىأاملشاركنيأملساعدهتمأيفأ
عمليةأالتدريب.أوقدأيتضمنأدليلأالتدريبأمعلوماتأجوهريةأعنأموضوعأمعني،أ	وأجلمهورأمعني،أوكذلكأ
دراساتأحالة،أوقوائمأللمراجعة،أ	وأتوصياتأعملية.أفيماأيوفرأدليل املدربأالتعليمات،أوالنصائحأاخلاصةأ
ابملدربني،أمباأيشملأاألنشطة،أوشرائحأالعرض،أوعددأمنأاألدواتأاملساعدةأللتدريبأمثلأاستبيانأحتديدأ
االحتياجاتأالتدريبية،أ	وأاستبيانأالتقييمأاإلمجايلأيفأهنايةأالدورة؛أويستخدمأدليلأاملدر	أعادةأابلتزامنأمعأ
دليلأالتدريب.أويتكونأدليلأالتدريبأودليلأاملدر	أمنأعددأمنأالوحدات التدريبية،أتوفرأكلأواحدةأمنهاأ
توجيهاتأبشأنأجلساتأتدريبيةأحمددة.أوميكنأ	نأتكونأالوحداتأالتدريبيةأمستقلة،أوليستأجزءأمنأدليلأ

	كربأ	وأمنأدليلأاملدر	.أ
قدأتستخدمأموادأ	خرىأيفأسياقأالتدريب،أدونأدجمهاأيفأ	دواتأالتدريبأ	وأمنهجيته،أمثلأالكتيباتأ	وأ
األدلةأاليتأتوفرأتوجيهأبشأنأموضوعأ	وأعمليةأمعينة،أومثلأاملواد املرجعية كتلكأاليتأحتددأقواعدأالقانونأ

	وأالفقهأالدويلأبشأنأمسألةأمعينة.أ

دورة التدريب د. 

كماأذكرأ	عاله،أالتدريبأهوأعمليةأمتكاملة،أويعدأتقدميأالتدريب،أوهوأالعنصرأ"األكثرأوضوحاً"،أجمردأ
مرحلةأواحدةأمنأاملراحلأالنهائيةأهلذهأالعملية.أونقدمأفيماأيليأدورةأالتدريبأ)انظرأالشكلأالبياينأرقمأ1،أ
الواردأ	دانه(،أوالذيأيصورأمنوذ	أللمراحلأاملختلفةألدورةأالتدريب،أمنأالفكرةأاألوليةأإىلأاملتابعة.أوسيتمأ

تناولأكلأمرحلةأمنأمراحلأدورةأالتدريبأابلتفصيلأيفأالفصولأالتاليةأمنأهذاأالدليل.أ
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الشكل البياني 1 - نموذ	 دورة التدريب 

بعدأ	نأيوضحأحتليلأالسياقأاملعينأ	نأتوفريأتدريبأبشأنأمسألةأمعينةأمنأمسائلأحقوقأاإلنسانأيعدأتدخلأ
مناسبأملعاجلتها،أفإنأ	ولأخطوةأيفأدورةأالتدريبأتتمثلأيفأحتديد االحتياجات التدريبية،أوهيأخطوةأ

تساعدأعلىأحتديدأاالحتياجاتأالتدريبيةأعلىأصعيدأالفردأواملنظمة.أ
تستخدمأعمليةأحتديدأاالحتياجاتأالتدريبيةألتحديدأالنتائجأاملطلوبة،أووضعأغاايتأو	هدافأالتدريبأبصورةأ
شاملة،أواختاذأقرارأبشأنأاحملتوىأواملنهجأاملناسبأللجمهورأاحملدد.أوالحقاً،أيتمأالعملأبشكلأعميقأعلىأ
حمتوىأومنهجيةأالتدريبأوذلكأيفأمرحلة التصميم،أواليتأيتمأخالهلاأإعدادأبرانمجأالدورةأالتدريبيةأوخطةأ
مفصلةألكلأجلسةأمنأجلساهتا.أويلقيأتصميمأالدورةأالتدريبيةأعلى اجلهة املنظمةأهلاأتبعاتأاداريةأمثلأ

اختيارأفريقأالتدريب،أوتوفريأامليزانية،أواختيارأالوقت،أوتوفريأالقاعةأوموادأالتدريب.أ
بعدأتقدميأالدورةأالتدريبيةأ)مرحلة التقدمي(،أيوثقأاملسؤولأعنهاأيفأماأيعدهأمنأتقريرأبشأهناأاجلوانبأالرئيسية،أ
املنهجيةأاملستخدمةأفيها،أوالنتائجأاليتأميكنأ	نأترتتبأعليهاأيفأاملدىأالقصري.أويفأمرحلة املتابعة،أيقومأ
املسؤولأعنأالتدريبأأبنشطةأمتابعة،أويقيمأأتثريأالدورةأالتدريبية،أ	يأنتائجهاأطويلةأاملدىأ	وأالتغيرياتأاليتأ

ساهمأالتدريبأيفأإجنا	ها.

مرحلة التخطيط

مرحلة المتابعة

مرحلة التصميم

مرحلة التقديم

دورة
التدريب

تحديد االحتياجات التدريبية للفرد والمنظمة 
تحديد نتائج، وغايات )تحديد االحتياجات التدريبية(

وأهداف التدريب

تصميم التدريب 
وتنظيمه

تقديم التدريب

تقييم تأثير 
التدريب 
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الصندوق رقم 1 - استخدام التكنولوجيا لدعم التدريب

ميكنأ	نأتدعمأالتكنولوجياأبشكلأكبريأجهودأالتدريبأوجهاًأ-ألوجه،أوذلكأعلىأسبيلأاملثالأمنأ
خاللأ	ايدةأالتوعية،أوسهولةأالوصول،أواالحتفاظأابحملتوى،أإضافةأاىلأتقليصأالتكاليف.أفالتكنولوجياأ

ميكنأ	نأتيسر:أ
املثال،أ	  البعض.أعلىأسبيلأ املتدربنيأبعضهمأ املتدربنيأواملدربني،أوبنيأ التفاعل والتعاونأماأبنيأ

الفيديوألتمكنيأاخلرباءأالذينأملأيستطيعواأاحلضورأفعلياًأمنأ التواصلأعربأ ميكنأاستخدامأبرامجأ
املشاركةأيفأالدورةأالتدريبية،أكماأميكنأ	نأأيسسأاملشاركونأبعدأالتدريبأجمموعةأخاصةأهبمأعلىأ
للبناءأعلىأ يتيحأاجملالأ	مامهمأ التواصل االجتماعيأمباأ إحدىأاملنصاتأااللكرتونيةأ	وأشبكاتأ

التعلمأوتبادلأاخلرباتأالذيأحصلأخاللأالدورةأالتدريبية.أ
استخدامأ	  املثالأميكنأ فعلىأسبيلأ التكنولوجياأ التدريبأمنأ 	ساليبأ تستفيدأ 	نأ التقدمي:أميكنأ

املعيناتأالبصريةأيفأالعرضأالتشاركي،أمثلأالشرائح،أوالرسومأالتوضيحية،أوالفيديوهات.أكذلك،أ
ميكنأقبلأتقدميأاجلزءأمنأالتدريبأاليتأيتمأوجهاًألوجه،أتقدميأجزءأمسبقأمنأخاللأمنصاتأالتعلمأ

االلكرتونيةأ)التعليمأاملختلط(،أ	وأمنأخاللأالتكنولوجياأالذكيةأ)التعلمأابهلاتفأالنقال(.
املثال،أو	صحا	أ	  املتدربني،أعلىأسبيلأ لقيامأ التقييم: ميكنأاستخدامأ	دواتأتكنولوجيةأخمتلفةأ

املصلحةأاآلخرين،أبتقييمأالتدريبأوحتليلأنتائجأاالستبياانت،أوميكنألذلكأ	نأيدعمأعمليةأالتقييمأ
املقرتحةأيفأهذاأالدليل.أ

منأالواضح،أ	نأمدىأاستخدامأالتكنولوجياأيفأتصميمأوتقدميأالتدريب،أخيتلفأبشكلأكبريأوفقأسياقأ
ومضمونأونطاقأالتدريب.أ

هـ.  مقدمة بشأن تقييم التدريب 

يعتربأالتقييمأمكونأضروريأيفأمجيعأ	نشطةأالتدريب،أإذأيساعدأالتقييمأيفأقياسأ	ثرأالتدريبأوحتسنيأفعاليته.أ
جيبأالنظرأإىلأالتقييمأكعمليةأحتسنيأمستمرةأخاللأدورةأالتدريبأكلها.أفالتقييمأليسأجمردأمطالبةأاملشاركنيأ
بتعبئةأاستبيانأتقييمأيفأهنايةأالدورة،أبلأجيبأ	نأيبد	أالتقييمأخاللأمرحلةأالتخطيطأللتدريب،أويستمرأحىتأ

هنايته.أ
سنتناولأفيماأيليأبشكلأموجزأبعضأاملفاهيمأاملفتاحية.ألالطالعأبشكلأمعمقأعلىأالتقييمأيفأسياقأالتعليمأ
والتدريبأيفأجمالأحقوقأاإلنسان،أوعلىأجمموعةأ	دواتأمفيدةأهبذاأاخلصوص،أالرجاءأاالطالعأعلىأدليلأ

"تقييم 	نشطة التدريب يف جمال حقوق اإلنسان: دليل للمعلمني يف جمال حقوق اإلنسان"2.

2  متوفرأابللغةأالعربيةأعلىأاملوقعأااللكرتوينأللمفوضيةأالسامية.

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
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التعاريف والمقاصد1. 

التقييمأيفأسياقأالتدريبأهوأنشاطأمنهجيأيهدفأإىل:أ
مجعأمعلوماتأعنأأتثريأالتدريب،أ	يأمعرفة،أإىلأ	يأمدىأساهمأالتدريبأيفأإحداثأتغرياتأجتاهأاحرتامأ ●

حقوقأاإلنسانأ-أعلىأصعيدأاملتدربنيأومؤسساهتم/جمموعتهمأواجملتمعأاألوسعأ-أوميكنأمنطقياًأربطأ
هذهأالتغيرياتأابلتدريبأالذيأجرىأتنفيذه.

دعمأالقراراتأاملستقبليةأبشأنأكيفيةأتطويرأفعاليةأ	نشطةأالتدريبأيفأجمالأحقوقأاإلنسان. ●
وعليه،أفإنأتقييمأالتدريبألهأجوانبأمتعددة:

حتسني الفعالية: يساعدأتقييمأالتدريبأعلىأالتأكدأمماأإذاأكانأالتدريبأقدأحققأماأهدفأإليه.أكماأ ●
يساعدأيفأقياسأالتعلمأالذيأحصل،أومدىأمسامهتهأيفأإحداثأ	يأتغيري.أو	خرياً،أيساعدأيفأحتسنيأ

	نشطةأالتدريبأاملستقبلية.أ
ضمان املسائلة:أيوضحأتقييمأالتدريبألفريقأالعمل،أواملنظمني،أو	صحا	أاملصلحة،أمثلأاملاحنني،أمدىأ ●

حتققأ	هدافأالتدريب،أومدىأأتثريه،أوماأإذاأكانتأاملواردأقدأاستخدمتأبشكلأجيد.أومدىأمهنيةأ
املنظمني،أمماأقدأيضفيأعليهمأمصداقية.أ

مشاركة التجارب:أيتيحأتقييمأالتدريبأالفرصةأ	مامأاملنظماتأاليتأتعملأيفأجمالأالتدريبأللتعلمأمنأ ●
جناحاتأو	خطاءأالتدريبأمنأخاللأمراجعةأتقاريرأالتقييمأاخلاصةأمباأقدمأمنأبرامجأودوراتأتدريبية.أ

كماأيساهمأالتقييمأيفأتعزيزأاملعرفةأبشأنأاملمارساتأاجليدةأوغريأاملالئمةأملختلفأاملتدربني.أ
زايدة التحفيز:أتعز	أاألدلةأاليتأيسفرأعنهاأتقييمأالتدريبأبشأنأالنتائجأاإلجيابيةأللتدريبأالشعورأابلفخرأ ●

وحتفزأفريقأالتدريبأعلىأبذلأاملزيدأمنأاجلهد.أ
التقييم خالل دورة التدريب	. 

كماأذكرأيفأالسابق،أيصاحبأالتقييمأكلأمرحلةأمنأمراحلأدورةأالتدريب،أمنأالتخطيطأإىلأاملتابعة،أويشارأ
إىلأذلكأبـأ"دورةأالتحسنيأاملستمر"أ)انظرأالشكلأالبياينأرقمأ2،أالواردأ	دانه(.أويدمجأهذاأالدليلأهنجأدورةأ

التحسنيأاملستمر،أويشملأقسمأموجزأعنأالتقييمأيفأكلأفصلأمنأفصوله.أ
كماأهوأموضحأيفأالشكلأالبياين،أتتزامنأمراحلأالتقييمأوفقأهنجأدورةأالتحسنيأاملستمرأمعأاملراحلأاألربعةأ
للتدريب.أويشددأهنجأدورةأالتحسنيأاملستمرأعلىأالرتابطأبنيأمراحلأالتقييمأاملختلفة؛أويسلطأالضوءأعلىأ

	مهيةأالتخطيطأللتقييمأمنذأالبداية،أوتصميمأالتقييمأكجزءأالأيتجز	أمنأالتدريب.أ
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الشكل البياني رقم 	 - نموذ	 دورة التحسين المستمر

ماذا نقيم؟ نموذ	 المجاالت األربعة لكيركباتريك	. 

يعدأالنموذ	أالذيأوضعهأدوانلدأل.أكريكباتريكأعامأ1959أوطورأبعدأذلكأعامأ32006،أ	حدأ	كثرأ
	ربعةأجماالتأ األربعةألكريكباتريك"،أوحيددأ اجملاالتأ "أمنوذ	أ بـأ املستخدمة،أويعرفأ التدريبأ تقييمأ مناذ	أ
لتقدميأالتدريب.أويقدمأالصندوقأرقمأ2أالواردأ	دانهأبشكلأموجزأاجملاالتأاألربعةأو	سئلةأمفتاحيةأوطرقأ

مجعأاملعلوماتأعلىأصعيدأكلأجمالأمنأتلكأاجملاالت.أ
يوفرأالنموذ	أعربأتركيزهأعلىأقياسأالنتائجأعلىأصعيدأجماالتأخمتلفة،أتبد	أمنأالفردألتمتدأبعدأذلكأحبيثأ

تشملأاجملتمعأاألوسع،أعمليةأللتقييمأتعكسأاألهدافأاألساسيةأللتدريبأيفأجمالأحقوقأاإلنسان.أ

3 Donald L. Kirkpatrick and James D. Kirkpatrick, Evaluating Training Programmes: The Four Levels, 3rd ed. (San 

Francisco, California, Berrett-Koehler, 2006).

التقييمأخاللأمرحلةأاملتابعة
 "تقييم نقل املعرفة والتأثري"

تتمأهذهأالتقييماتأيفأمرحلةأمتأخرة،أوتساعدأ
يفأحتديدأإذاأماأكانأقدأمتأنقلأاملعرفةأ	وأ	نهأ
سيتمأعلىأاملدىأالطوبل،أوحتديدأأتثريأبرانمجأ
التدريبأ	وأالدورةأالتدريبيةأعلىأعملأاملتدربنيأ

	وأمنظماهتمأ	وأجمموعتهمأواجملتمعأاألوسع.
	مثلةألطرقأمجعأاملعلومات:أتلقيأمالحظاتأمنأ
املتدربنيأعلىأمدىأطويل،أومتابعةأعملأ قبلأ
املتدربنيأ)خطةأعملأاملتعلم،أإخل(أاالجتماعاتأ

اإلقليمية،أومتابعةأالفضاءاإللكرتوين.

التقييمأخاللأمرحلةأالتخطيط
 "حتديد االحتياجات التدريبية"

يتمأهذاأالتقييمأقبلأتطويرأبرانمجأالتدريبأ	وأبرانمجأ
الدورةأالتدريبيةألضمانأتلبيتهأاحتياجاتأاملتدربني.أ

ممثليأ معأ مقابالتأ املعلومات:أ مجعأ لطرقأ 	مثلةأ
املتدربني،أومشاوراتأمعأخرباء،أو	حباث.أ

التقييماتأخاللأمرحلة التصميم/التطوير
 "التقييم التكويين"

برانمجأ وضعأ معأ ابلتزامنأ التقييمأ هذاأ جيرىأ
التدريبأ	وأبرانمجأالدورةأالتدريبية،أللتأكدأمنأ
	نأالربانمجأيسريأعلىأالطريقأالصحيح.أويثريأ
تصميمأ بشأنأ قراراتأ اختاذأ عمليةأ التقييمأ هذاأ

الربانمج.أ
الرتكيزأ املعلومات:أجمموعاتأ لطرقأمجعأ 	مثلةأ
ومالحظاتأ واملالحظة،أ املتدربني،أ ممثليأ منأ

اخلرباءأواملمارسني.أ

التقييمأخاللأمرحلةأالتقدمي
 "التقييم الشامل"

جيرىأهذاأالتقييمأيفأهنايةأبرانمجأالتدريبأ	وأالدورةأ
إذاأكانتأاألهدافأ التدريبيةألبحث:أماأ 	وأاجللسةأ
املعنيةأقدأحتققت،أ	مأال؛أوإذاأماأكانأالنشاطأالتدرييبأ
املعينأفعال،أ	مأال؛أوإذاأماأكانأجيبأتكراره،أ	مأال.أ
	مثلةألطرقأمجعأاملعلومات:أاستبيانأالتقييمأاإلمجايل،أ
ومقابالت،أواستخالصأمعلوماتأمنأقبلأاملتدربنيأ

واخلرباءأواملمارسني.أ
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صــل 1: أساســيات التدريب 
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فــ

  العودة إلى جدول المحتويات

األدوات واألساليب 	. 

يقابلأكلأمرحلةأمنأمراحلأالتدريب،أتقييمأوسلسلةأمنأ	دواتأالتقييمأو	ساليبأميكنأاستخدامها.أويستعرضأ
الفصلأ4أمنأدليل "تقييم 	نشطة التدريب يف جمال حقوق اإلنسان: دليل للمعلمني يف جمال حقوق اإلنسان"أ

جمموعةأشاملةأمنأعيناتأ	دواتأو	ساليبأوتقنياتأالتقييم.أ

الصندوق رقم 	 - مراحل نموذ	 المجاالت األربعة لكيركباتريك

أمثلة على طرق مجع البياانت أسئلة مفتاحية ماذا تقيس؟ اجملال 

املتدربنيأ1-أردأالفعلأ نظرةأ هيأ ماأ
هوأ وماأ للتدريب،أ
ومدىأ جتاهه،أ شعورهمأ

استفادهتمأمنه

راضنيأ املتدربنيأ هلأ
كيفأ التدريب؟أ عنأ
اليتأ املعرفةأ سيستخدمونأ

اكتسبوهاأمنأخالله؟أ

اليومية،أ واملالحظاتأ املالحظة،أ
والنقاشاتأ املعلومات،أ واستخالصأ

معأاملتدربنيأوامليسرين

مدىأمسامهةأالتدريبأيفأ2-أالتعلمأ
	ايدةأاملعرفةأوالقدراتأ

ماأكانأ املتدربونأ تعلمأ هلأ
تصميمأ عندأ تعلميهأ خمططأ

التدريب؟أ

و	نشطة،أ واختبارات،أ استبياانت،أ
وتقييمأ 	دوار،أ ولعبأ ومالحظات،أ

األقران،أوتقييمأالذات،أإخل.

3-املواقف/
نقلأاملعرفة 

حتسنتأ مدىأ 	يأ إىلأ
وإىلأ املتدربني،أ مواقفأ
املتدربونأ طبقأ درجةأ 	يأ

ماأتعلموه

ماأ املتدربونأ طبقأ هلأ
املتدربونأ نقلأ تعلموه؟أهلأ
إىلأ اجلديدةأ معرفتهمأ

اآلخرينأيفأمنظمتهم؟أ

وجمموعاتأ متابعة،أ استبياانتأ
جتميعهاأ يتمأ ومالحظاتأ الرتكيز،أ
خاللأالعمل،أومقابالتأمعأاملتدربنيأ
و	صحا	أ التدريبأ ومسؤويلأ
منأ وجمموعةأ اآلخرين،أ املصلحةأ
قصصأالتأثري،أوجمموعةأمنأ	عمالأ
املتعلمنيأ)مواد(،أوجلساتأاملتابعة

املتدربنيأ4-أالتأثري4 تصرفاتأ أتثريأ
	وأ منظمتهمأ علىأ

مجاعتهمأ	وأجمتمعهم

منأ التدريبأ ساهمأ هلأ
خاللأأتثريهأعلىأتصرفاتأ
املتدربنيأيفأتغيرياتأواسعةأ
يفأمنظمتهمأ	وأمجاعتهمأ	وأ

جمتمعهم؟أ

استبياانتأمتابعة،أومقابالتأمتابعةأ
الرئيسيني،أ املصلحةأ 	صحا	أ معأ
عملأ 	ثناءأ مالحظاتأ ومجعأ
املتدربني،أوسجالتأ	داءأمنظمتهم،أ

ووسائلأاإلعالم،أوتقاريرأ	خرىأ

4  يســتخدمأكريكباتريــكأ"نتيجــة"أيفأدليلــه،أفيمــاأنســتخدمأيفأهــذاأالدليــلأللمزيــدأمــنأالوضــو	أبــدالأمــنأذلــكأ"أتثــري"،أوهــوأمــاأ

غــرضأكريكباتريــك. مــعأ يتماشــىأ

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
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الفصل 2

مرحلة التخطيط للتدريب

أيعدأالتخطيطأاجليدألتنظيمأالتدريبأ	مراًأابلغأاألمهية.أيقدمأهذاأالفصلأاالعتباراتأالعامةأاليتأجيبأعلىأ
املسؤولأعنأالتدريبأ	نأأيخذهاأبعنيأاالعتبارأعندأالتخطيط،أوحتديداً،أيعدأحتديدأاالحتياجاتأالتدريبيةأ
-أخطوةأ	ساسيةأيفأالتخطيط.أويلخصأحمتوىأهذاأالفصلأاألقسامأذاتأالصلةأمنأالفصلنيأ1أو2أمنأ

دليلأ"تقييمأ	نشطةأالتدريبأيفأجمالأحقوقأاإلنسان:أدليلأللمعلمنيأيفأجمالأحقوقأاإلنسان".

التدريب والسياق ذا الصلةأ. 

التدريبأهوأفقطأواحدأمنأبنيأالعديدأمنأالتدخالتأاملمكنةأللعملأعلىأمعاجلةأمسألةأتتعلقأحبقوقأاإلنسانأ
جمالأ بتدريبأيفأ ابلقيامأ قرارأ اختاذأ قبلأ الضروريأ ومنأ معينة.أ علىأصعيدأجمموعةأ 	وأ ما،أ جمتمعأ 	وأ بلدأ يفأ
حقوقأاإلنسان،أحتليلأالسياقأالذيأخيططألتنظيمأالتدريبأبشأنه،أواملسألةأاليتأيسعىأالتدريبأإىلأاملسامهةأ
يفأمعاجلتها.أوخبالفأذلك،أجيبأاالستفادةأمنأخمتلفأاجلهودأاألخرى،أبداًلأمنأتكرارها،أوضمانأاستخدامأ
املواردأبكفاءة،أومراعاةأاجلهودأاألخرىأاليتأتبذلأيفأجمالأحقوقأاإلنسانأ)مباأيفأذلكأاجلهودأالتدريبية(أواملتصلةأ

بنفسأاملسألةأحملأالنظر.
تساعدأ"مقاربةأاألنظمة"،أاملوضحةأيفأالشكلأالبياينأرقمأ3أالواردأ	دانه،أيفأ"وضعأخريطة"أللسياقأالعامأواخلاصأ

املتعلقأابلتدريبأاحملتمل.أ
ويوضحأاجلزءأاألدىنأمنأالشكلأالبياينأسياقأالدورةأالتدريبيةأيفأجمالأحقوقأاإلنسان.أويتضمنأذلك:

جهودأمنظميأالتدريباتأيفأجمالأحقوقأاإلنسانأبشأنأقضيةأمعينة ●
جهودأمنظميأالتدريبأيفأجمالأحقوقأاإلنسانأبشكلأعام ●
جهودأاملنظمنيأيفأجمالأحقوقأاإلنسانأبشكلأعام ●
اجلهودأاليتأبذلتأبشأنأاملسألةأاملعنيةأمنأقبلأاملؤسساتأواملنظماتأاألخرىأعلىأاملستوايتأاحملليةأوالوطنيةأ ●

واإلقليميةأوالدولية

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
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الشكل البياني رقم 	 - سياق التدريب في مجال حقوق اإلنسان: مقاربة األنظمة

يركزأاجلزءأاألعلىأللشكلأالبياينأعلىأاإلطارأالعامأ)"السياقأاحلايلأيفأالدولةأاملعنيةأبشأنأحقوقأاإلنسان"(،أ
والذيأيتضمنأعناصرأداعمةأ)فرص(،أو	خرىأمقيدةأ)حتدايت(أبشأنأالقدرةأعلىأاملسامهةأيفأاحرتامأحقوقأ
اإلنسان،أمباأيتضمنأاملخاطرأاليتأقدأيتعرضأهلاأالعاملنيأيفأجمالأحقوقأاإلنسانأبشكلأعامأمباأيفأذلكأجهودأ
	ولئكأالعاملنيأيفأالتدريب.أوحيثأالشكلأالبياينأ	يضاًأعلىأالتفكريأيفأاهلدفأالعامأ)"التغيري/التأثريأاالجتماعيأ

الفرص/العواملأاليتأتساهمأيفأتعزيزأ
ومحايةأحقوقأاإلنسانأ

صفأالتغيريأ
االجتماعيأ
والسياسيأ
املستهدفأ
حتقيقه

الوضعأ
احلايلأ
حلقوقأ

اإلنسانأيفأ
الدولة

املراقبة

	خرى

املناصرة
والتوعية

البحوثالتدريب

اإلصالحات
املؤسسية
والقانونية

اإلجراءاتأاملتعلقةأحبقوقأ
اإلنسانأ

دورةأتدريبية

اجلهاتأالدوليةأاليتأتبذلأجهودأبشأنأمسائلأمعنيةأأأأأأأأأ
ختصأحقوقأاإلنسان

الفاعلونأالعاملونأعلىأقضاايأحقوقأاإلنسانأعلىأأأأأأأأ
مستوىأاملنظمةأو/	وأاجملتمعأو/	وأاجلماعة

جهودأاملنظمةأيفأالتدريبأعموماًأواملتعلقأحبقوقأاإلنسانأأأ
بشكلأعامأ

جهودأمنظميأالتدريباتأيفأجمالأحقوقأاإلنسانأأأأأأأأأأأأ
بشأنأقضيةأمعينة

التحدايت/العواملأاليتأتعيقأتعزيزأومحايةأ
حقوقأاإلنسان



18 من التخطيط إلى التأثير: دليل حول منهجية التدريب في مجال حقوق اإلنسان

لة
مرح

 :2
ل 
ص
لف
ا

يب
تدر
ط لل

طي
تخ
ال

  العودة إلى جدول المحتويات

-أالسياسيأاملستهدف"(أوراءأتنظيمأالعملأالذيأخيططأللقيامأبهأيفأجمالأحقوقأاإلنسان،أوكماأهوأموضحأ
يفأمنتصفأالشكلأالبياين،أقدأيشملأالعملأاملخططأالقيامأبهأ	نواعأخمتلفةأمنأالتدخالتأمباأفيهاأالتدريب.

يساهمأاألخذأبـأ"مقاربةأاألنظمة"أيفأتوضيحأ"اإلطارأالعام"أمماأيساعدأيفأالوقوفأعلىأتقديرأمعقولأللنتائجأاليتأ
ميكنأ	نأتتحققأمنأخاللأتنظيمأتدريبأفيماأخيصأمسألةأمعينةأحلقوقأاإلنسان،أ	يأحتديدأوضعأيتسمأبقصورأ
يفأاملعرفةأ	وأاملهاراتأ	وأاملواقفأيفأجمالأحقوقأاإلنسانأوميكنأمعاجلتهأمنأخاللأالتدريب.أتفرضأ"مقاربةأ
األنظمة"أالتفكريأيفأالتدخالتأاألخرىأاملتعلقةأحبقوقأاإلنسانأاليتأحتدثأ	وأقدأحتدثأيفأنفسأالوقت؛أوماأ
إذاأكانأالتدريبأهوأ	نسبأتدخلأممكنأ	مأ	نأمنأاحملتملأ	نأيكونألتدخالتأ	خرى،أمثلأاملناصرةأ	وأاملراقبةأ
أتثريأ	كرب.أتساعدأمقاربةأاألنظمةأ	يضاًأيفأتوضيحأكيفأتنسجمأدورةأتدريبيةأمعينةأمعأاسرتاتيجيةأالتدريبأ
األوسعأنطاقاً،أابإلضافةأإىلأتوضيحأمدىأانسجامأالدورةأالتدريبيةأاملعنيةأمعأعملأمنظميهاأبشكلأعامأواألنشطةأ

األخرىأاملتعلقةأحبقوقأاإلنسانأ)مباأيفأذلكأالتدريب(أاليتأتقومأهباأجهاتأفاعلةأ	خرى.أ
ميكنألتبينأ"مقاربةأاألنظمة"أ	نأحيسنأجودةأوفعاليةأالتدريبأيفأجمالأحقوقأاإلنسانأوالربامجأالتدريبيةأبشكلأ
كبريأوكذلكأاالستخدامأالفعالأللمواردأاملتوفرة.أفيماأيفأاملقابل،أقدأيؤديأالفشلأيفأتطبيقأ"مقاربةأاألنظمة"أ	وأ

عدمأاستخدامهاأإىلأتنفيذأإىلأبرامجأتدريبيةأحمدودةأالتأثريأ	وأبدونأأتثري.
مبجردأ	نأيتمأالوقوفأبشكلأمعقولأعلىأ	نأالقيامأابلتدريبأيعدأتدخلأمفيدأللمسامهةأيفأحلأمشكلةأحقوقأ

اإلنسانأاملعينة،أفإنأاخلطوةأالتاليةأهيأبدءأعمليةأحتديدأاالحتياجاتأالتدريبية.

 تقدير االحتياجات التدريبية 	. 

الغرض والمحتوى1. 

فيماأيُفهمأحتديدأاالحتياجاتأالتدريبيةأيفأالغالبأعلىأ	نهأنشاطألتحليلأاالحتياجاتأالتعليميةأجملموعةأمعينةأمنأ
األفراد،أعادةأمنأخاللأ	داةأمثلأاالستبيان،أإالأ	نأحتديدأاالحتياجاتأالتدريبيةأعمليةأ	وسعأمنأذلكأبكثري،أ

الأتشملأاملتعلمنيأاألفرادأفحسبأبلأتشملأبيئتهمأ	يضاً.أ
كماأذكرأ	عاله،أعادةأماأتتخذأالقراراتأاملتعلقةأبتطويرأدورةأ	وأبرانمجأتدرييبأمنأخاللأتصورأ	نأالتدريبأميكنأ
	نأيساهمأيفأحلأمشكلةأتتعلقأحبقوقأاإلنسان.أومُيكنناأحتديدأاالحتياجاتأالتدريبيةأمنأالوقوفأعربأخاللأ
عمليةأسليمةأمنهجياًأعلىأمواطنأالقصور؛أودعمأحتليلأاحلالةأاملعينة،أوحبثأماأإذاأكانأقصورأاملعرفةأواملهاراتأ
واملواقفأذاتأالصلةأيفأجمالأحقوقأاإلنسانأبنيأاجملموعةأاملعينةأيُعدأجزءأمنأاملشكلةأاليتأهناكأسعىأحللها،أ

	مأ	نهأالأعالقةأبنيأهذاأالقصورأواملشكلة.أ
يتمأالتعرفأعلىأذلكأمنأخاللأبناءأصورةأشاملةأعنأالبيئةأاملعنيةأفيماأيتعلقأحبقوقأاإلنسانأ)التعرفأعلىأ
البيئةأاملعنية(أوملفأتعريفأاملتعلمنيأاحملتملنيأ)ملفأاملتعلم(.أإنأالفهمأالقويأالسليمأللسياقأاملعينأوخصائصأ
املتعلمنيأسيوجهأبدورهأتصميمأالتدريبأيفأاالجتاهأالسليم،أكماأسيساعدأاملسؤولأعنأالتدريبأيفأعمليةأحتديدأ
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االحتياجاتأالتدريبيةأوالنتائجأاملرجوةأمنأتنظيمأالتدريب،أوصياغةأاهلدف/األهدافأالعامةأللتدريب.أكذلك،أ
التدريبية،أوالطرقأواألساليبأواإلطارأ املتعلقةأمبحتوىأالدورةأ القراراتأ التدريبيةأيثريأ فإنأحتديدأاالحتياجاتأ
الزمينأاملناسبأهلا؛أوفضاًلأعنأذلك،أالأيضمنأحتديدأاالحتياجاتأالتدريبيةأفقطأتصميمأوحمتوىأالدورةأعلىأ

حنوأيليبأاالحتياجاتأاحلقيقيةأللمتعلمنيأولكنهأُيضفيأ	يضاًأمصداقيةأعلىأجهودأالتدريب.
أ التعرفأعلىأالبيئةأاملعنية	.

التعرفأعلىأالبيئةأاملعنيةأمنأمنظورأحقوقأاإلنسان،أ	يأالبحثأعنأسياقأعملأاملتعلم/املتعلمةأودوره/دورها.أ
وهوأماأيتضمن:أ

حتليلأالسياقأالفوري:أالرتكيزأعلىأسياقأاملنظمةأ	وأاجملتمعأالذيأيعيشأ	وأيتعلمأفيهأاملتعلم/املتعلمة ●
حتليلأاملهام:أوظيفةأاملتعلم/املتعلمأالفعلية،أ	يأاملهامأ	وأالدور/املسؤوليات ●
سياقأحقوقأاإلنسانأاألوسع:أمباأيفأذلكأمنأمنظورأنوعأاجلنسأمتاشياًأمعأ"مقاربةأاألنظمة"أاليتأمتأتناوهلاأ ●

	عاله5 
أأامللفأالشخصيأللمتعلمأ	.أ

ابإلضافةأإىلأاإلملامأبسياقأمسائلأحقوقأاإلنسانأاملتعلقةأابملتعلمأاحملتملأ	وأبيئته،أمنأالضروريأتطويرأفهمأعنأ
املتعلمنيأ	نفسهمأواحتياجاهتمأللتدريبية.أويثريأامللفأالشخصيأللمتعلمأالقراراتأاملتعلقةأابلتدريب،أبشأنأكيفيةأ

تنظيمأالدورةأالتدريبيةأومدهتاأوتسلسلها،أواملوادأوالتقنياتأاليتأينبغيأإدماجهاأفيها.
تُعتربأالتفاصيلأالدميوغرافيةأواملعلوماتأبشأنأاملعرفةأالسابقةأللمتعلم،أوجتاربهأودوافعأالتدريبألديهأعناصرأمهمةأ
يفأملفه.أجيبأ	نأيتمأمجعأاملعلوماتأبشأنأاملشاركنيأاحملتملنيأمنأخاللأحتديدأاالحتياجاتأالتدريبية،أو	نأ

تتضمنأاالحتياجاتأتلكأاملعلومات:
العمر ●
اجلنس ●
الثقافة،أواللغة ●
اإلعاقةأ)لتحديدأاملكانأاملناسبأإلقامةأالتدريبأ	وأماأحيتاجهأاملشاركنيأذويأاإلعاقةأمنأترتيبات( ●
املهام/األدوارأاحملددةأداخلأاملنظمةأ	وأاجملتمع ●
التعليم ●
املعرفةأواملهاراتأوالسلوكياتأوالتجار	أالسابقةأبشأنأحقوقأاإلنسان ●
احلافز ●

للمزيــدأمــنأالتفاصيــلأبشــأنأمســحأالبيئــة،أراجــعأاملربــعأرقــمأ18أيفأ"تقييــمأ	نشــطةأالتدريــبأيفأجمــالأحقــوقأاإلنســان:أدليــلأللمعلمــنيأ  5

يفأجمــالأحقــوقأاإلنســان".

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
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علىأالرغمأمنأ	نأحتديأمجعأكلأهذهأاملعلوماتأقدأيبدوأشاقاً،أفإنأ	غلبهاأميكنأاحلصولأعليهأمنأخاللأ
	صحا	أ 	وأ املتعلمنيأ معأ التحدثأ 	وأ التدريبية،أ الدورةأ يفأ للمشاركةأ التقدمأ استبيانأ 	وأ بسيط،أ استطالعأ

املصلحة6. 
المصادر واألدوات 	. 

ميكنأاحلصولأعلىأاملعلوماتأبشأنأحتديدأاالحتياجاتأالتدريبيةأمنأمصادرأمتنوعة،أبعضهاأمدر	أيفأالصندوقأ
رقمأ3أالواردأ	دانه.أومنأاملهمأقبلأاالنطالقأجلمعأاملعلومات،أحبثأإذاأماأكانأهناكأ	يأمعلوماتأمتوفرةأابلفعلأ

منأ	جلأتوفريأالوقتأواملوارد.أ

الصندوق رقم 	 - مصادر معلومات تساعد في تحديد االحتياجات التدريبية 

امللفأالشخصيأللمتعلمالبيئةأاملعنية

التقاريرأوالواثئقأاألخرىأاليتأ	عدهتاأاملنظماتأ ●
الدوليةأ	وأاإلقليميةأحلقوقأاإلنسان،أواحلكومات،أ
واملؤسساتأالوطنيةأحقوقأاإلنسان،أومنظماتأ

اجملتمعأاملدين
بشأنأ ● 	خرىأ منظماتأ 	عدهتاأ تدريبيةأ موادأ

مواضيعأمشاهبةأ	وألنفسأاجلمهورأ
اخلرباء،أواملاحنون،أو	صحا	أاملصلحةأاآلخرين ●
مدربوأحقوقأاإلنسانأالذينأعلىأدرايةأابلسياق ●
منتدايتأالنقاشأعربأاإلنرتنت ●

املتعلمونأاحملتملونأ ●
السكانأ ● معأ يعملونأ الذينأ اجملتمعأ 	عضاءأ

املستهدفونأ
مسؤولوأاملتعلمني ●
يعملونأ ● الذينأ اآلخرينأ اإلنسانأ مدربوأحقوقأ

معأاجلمهورأاحملدد
متعلمونأشاركواأيفأدوراتأتدريبيةأسابقة ●
اخلرباء،أواملاحنون،أو	صحا	أاملصلحةأاآلخرين ●
تقاريرأالتقييمأاخلاصةأبدوراتأتدريبيةأمشاهبة ●
مالحظاتأوجتار	أاملدربنيأمعأاملتعلمني ●

واالستبياانت،أ املقابالت،أ منأخاللأ مثاًلأ إضافيةأ معلوماتأ ميكنأمجعأ املتوفرة،أ املواردأ مراجعةأ إىلأ ابإلضافةأ
ونوعأ املعلوماتأ 	دواتأمجعأ منأ 	دانهأجملموعةأخمتارةأ الواردأ 4أ رقمأ الصندوقأ يعرضأ الرمسية.أ واملقابالتأغريأ
املعلوماتأاليتأميكنأ	نأتساعدأيفأمجعها.أومنأاملهمأاستخدامأاألدواتأاملناسبةأجلمعأاملعلوماتأذاتأالصلةأ

واستخدامهاأبشكلأمعقول.

للمزيدأمنأالتفاصيلأبشأنأالتعرفأعلىأالبيئةأاملعنية،أراجعأاملربعأرقمأ20أيف "تقييمأ	نشطةأالتدريبأيفأجمالأحقوقأاإلنسان:أ  6

دليلأللمعلمنيأيفأجمالأحقوقأاإلنسان".

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
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الصندوق رقم 	 - أدوات تحديد االحتياجات التدريبية 

	نواعأالبياانتأاليتأميكنأمجعهاأاألداة

استبيان/
استطالع  

معلوماتأعنأمسائلأحقوقأاإلنسانأوسياقأالتدريب ●
املعلوماتأالدميوغرافيةأعنأاملتعلمنيأ ●
معلوماتأبشأنأمعرفةأاملتعلمنيأوجتارهبمأ ●

املشاورات مع 
اخلرباء 

حتليلأالوضعأاحلايلأحلقوقأاإلنسانأوسياقأتدريبأاملتعلمنيأاحملتملني ●
معلوماتأعنأخصائصأاملتعلمنيأاحملتملني،أحتديداًأفيماأيتعلقأابملعرفةأواخلربةأالسابقةأ ●

واحلافز

اإلنسانأ ●مراجعة الواثئق املتوفرة حقوقأ جمالأ يفأ املتوفرةأ التدريبيةأ واملوادأ والواثئق،أ األدوات،أ حمتوىأ مراجعةأ
لالستفادةأمنهاأ

تقاريرأحقوقأاإلنسانأواليتأميكنأ	نأتوفرأمعلوماتأموثوقةأبشأنأالسياق ●

املقابالت الرمسية مع 
ممثلي املتعلمني

املزيدأمنأاملعلوماتأالعميقةأحولأخصائصأاملتعلمنيأومعرفتهمأوجتارهبمأودوافعأالتعلمأ ●
لديهم

معلوماتأتتعلقأبوضعيةأحقوقأاإلنسانأوسياقأالتدريب ●

املقابالت غري الرمسية 
وجمموعات الرتكيز مع 

ممثلي املتعلمني

توقعاتأاملتعلمنيأودوافعأالتعلمألديهم ●
معلوماتأحولأالسياقأاملتعلقأابملتعلمنيأعلىأصعيدأحقوقأاإلنسانأوسياقأالتدريبأ ●

التقييمأاجلماعيأألصحا	أاملصلحةأبشأنأ	وضاعأحقوقأاإلنسانأوسياقأالتدريبأ ●اجتماعات التشاور
التحققأمنأامللفأالشخصيأللمتعلمأ ●
حتديدأاالحتياجاتأالتدريبية ●

استبيان التقدم للمشاركة 
يف التدريب

معلوماتأدميوغرافيةأبشأنأاملتعلمنيأ ●
معلوماتأعنأمعرفةأاملتعلمنيأوجتارهبمأالسابقة ●
معلوماتأعنأمسائلأحقوقأاإلنسانأيفأالسياقأاملعين ●

معلوماتأعنأخصائصأاملتعلمأ ●تكليف ما قبل التدريب
بياانتأبشأنأمعارفأوجتار	أاملتعلمأ ●
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وعلىأسبيلأاملثال،أإلجراءأمشاورةأمعأخبريأيسافرأكثرياً،أقدأيكونأالتواصلأمعهأابلربيدأااللكرتوينأ	فضلأمنأ
اعتمادأاستبيانأ 	فيدأمنأ 	فرادأمشغولنيأ للتواصلأمعأ اعتمادأاستبيانأموجزأ النقال؛أكماأ	نأ التواصلأابهلاتفأ
مطول،أحيثأميكنأعربأاالستبيانأاملوجزأاحلصولأردودأ	كثر،أإخل.أويتضمنأهذاأالدليلأمنوذ	أالستبيانألتقديرأ
االحتياجاتأالتدريبية.أكماأحيتويأالفصلأ4أ)	(،أاخلطوةأ2أمنأدليلأ"تقييمأ	نشطةأالتدريبأيفأجمالأحقوقأ
اإلنسان:أدليلأللمعلمنيأيفأجمالأاإلنسان"أعلىأ	مثلةأ	خرىألألدوات/العملياتأاملذكورةأيفأالصندوقأرقمأ4 

الواردأ	عاله،أمثلأاستبيانأمقابلة،أوبرانمجأالجتماعأمشاورة،أوتكليفأماأقبلأالتدريب،أإخل.
تحليل المعلومات	. 

يتضمنأحتليلأاملعلوماتأتنظيمأالبياانتأاألوليةأاليتأمتأمجعهاأواستخرا	أاملعلوماتأاملفيدةأمنها.أويشملأذلكأ
عادة:أ
التحققأمنأالبياانتأاليتأمتأمجعهاأحلذفأماأيلزمأحذفهأوتصحيحأماأيشوهباأمنأ	خطاء ●
تفسريأالبياانتألتحديدأاالجتاهاتأواألولوايتأمنأحيثأاالحتياجاتأالتدريبية،أمباأفيهاأاالختالفاتأاحملتملةأ ●

بنيأاملتعلمنيأاإلانثأوالذكور
التحققأمنأالبياانتأمعأممثليأاملتعلمنيأو	صحا	أاملصلحة ●

التدريبيةأوالتأملأفيهاأإمكانيةأتطويرأملفأ البياانتأاليتأمتأمجعهاأمنأخاللأحتديدأاالحتياجاتأ يتيحأتنظيمأ
تعريفأللمتعلمنيأووصفأللسياقأالذيأيعملونأ	وأيعيشونأفيه.أمُيكن 	نأُترب	أهذهأالعمليةأ	يضاًأالعواملأاألخرىأ
اليتأقدأتدعمأجهودأالتدريب.أكماأيوضحأتصنيفأالبياانتأحسبأاجلنسأاملعلوماتأبشأنأ	يأاختالفاتأكبريةأ
بنيأاجلنسني،أواليتأجيبأعلىأاملسؤولأعنأالتدريبأ	نأأيخذهاأبعنيأاالعتبارأعندأتصميمأالدورة.أوميكنأ	يضاًأ
اللغوية،أوماأإىلأذلك.أهذاأكماأ املتعلمنيأعلىأ	سسأ	خرىأكوضعيةأمجاعاتأاألقليات،أوالقدراتأ تصنيفأ
ميكنأ	نأيوفرأالتحليلأاجلنساينأنظرةأ	عمقأحولأكيفيةأأتثريأنوعأاجلنسأعلىأصعيدأاملتعلمنيأمماأيسهلأاختاذأماأ
يلزمأمنأتدابريأمناسبةأمباأيضمنأ	نأاألنشطةأالتعليميةأتفيدأاملر	ةأوالرجلأعلىأحدأالسواء،أو	هناأالأترسخأعدمأ

املساواة.
تحديد االحتياجات التدريبية: الفوائد والمخاطر 	. 

قدأيكونأالقيامأبتحديدأاالحتياجاتأالتدريبيةأمهمةأشاقة.أوقدأيواجهأالقيامأبهأحتدايتأتتعلقأابلوقتأواملواردأ
املتوفرة،أوالتخطيطأغريأالكايف،أوالبيئاتأواملنظماتأاملعقدةأوالوصولأاحملدودأللمتعلمني.أومعأذلك،أفإنأمنافعأ

إجرائهأتفوقأبكثريأهذهأالتحدايت،أومنأبنيأمنافعه:أ
حتسني النتائج ومالئمتها:أفوجودأفكرةأواضحةأعنأاحتياجاتأاملتعلمأيُتيحأللمسؤولأعنأالتدريب/فريقأ ●

التدريبأالتخطيطأللدورةأالتدريبيةأعلىأحنوأمناسبأواعتمادأموادأذاتأصلةأ	كربأوتقنياتأ	نسب،أومنأ
مث،أاستخدامأالوقتأواملواردأعلىأحنوأ	فضل،أوهوأماأحيسنأمنأالدورةأالتدريبيةأومدىأومالءمتها،أويساعدأ

علىأاحلصولأعلىأنتائجأ	فضلأمنها.

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
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تعزيز الثقة واملصداقية:أإنأمعرفةأاملدر	أابجلمهورأوالسياقأالذيأيعملأفيهأاملتعلمنيأضروريألتمكينهأمنأ ●
اإلعدادأبشكلأجيدأللتدريبأولرفعأثقتهأأبدائه.أكماأ	نأاختاذأخطواتألضمانأ	نأالتدريبأيليبأاحتياجاتأ

وتوقعاتأاجلمهورأويناسبأالسياقأاملعينأيضفيأاملصداقيةأعلىأجهودأالتدريبأواملشاركنيأفيه.
حتديدأ ● عمليةأ جُتربأ اآلخرين:أ الشأن  وأصحاب  واخلرباء،  احملتملني،  املشاركني  مع  العالقات  تقوية 

االحتياجاتأالتدريبيةأفرقأالتدريبأعلىأاالتصالأمعأاملتعلمنيأاحملتملنيأو	صحا	أاملصلحةأاآلخرينأقبلأ
	نأتبد	أالدورةأالتدريبيةأمماأيقويأالعالقاتأمعهم.

االستفادة من بياانت حتديد االحتياجات التدريبية يف تقييم ما بعد التدريب:أميكنأ	نأتستخدمأالحقاًأ ●
البياانتأ التدريبيةأخلدمةأ	غراضأ	خرى،أمباأيفأذلك،أ اليتأمتأمجعهاأخاللأحتديدأاالحتياجاتأ البياانتأ

األساسيةأاليتأيقيمأعلىأ	ساسهاأنتائجأالتدريب.أ
علىأالناحيةأاألخرى،أتشملأخماطرأعدمأالقيامأبتحديدأاالحتياجاتأالتدريبيةأاآليت:أ

توقعات غري واقعية:أإذاأملأيتمأحتديدأاالحتياجاتأالتدريبية،أقدأالأتتالءمأالتوقعاتأالفعليةأللمتعلمنيأمعأ ●
التوقعاتأاليتأيفرتضهاأفريقأالتدريب.

صلة ضعيفة بني الدورة التدريبية واحتياجات املتعلمني/مؤسساهتم:أإذاأملأيكنأفريقأالتدريبأعلىأدرايةأ ●
بسياقأعملأاملتعلمني،أفإنهأمعرضأخلطرأوضعأحمتوىأللدروةأالتدريبيةأغريأمناسبأوالأيعاجلأاالحتياجاتأ
الفعليةأللمتعلمني.أمماأيؤديأإىلأتنظيمأدورةأتدريبيةأعلىأ	ساسأ"مقاسأواحدأيناسبأاجلميع"،أيكونأأتثريهاأ
حمدودأ	وأمعدم،أمماأيعكسأعدمأااللتزامأجتاهأاملتعلمنيأومؤسساهتمأواملاحننيأوابلطبعأعدمأااللتزامأمببادئأ

وقيمأحقوقأاإلنسان.
فقدان املصداقية والثقة ابلذات: منأ	جلأ	نأيكونأالتدريبأفعال،أجيبأعلىأاملدربنيأمعرفةأمجهورهمأ ●

جيداًأ-أوإالأسيخاطرونأبفقدانأمصداقيتهمأ	مامهمأوهوأماأيؤثرأعلىأثقتهمأأبدائهم.أ
إهدار املوارد:أإذاأملأيكنأالتدريبأمصمماًألتلبيةأاحتياجاتأمجهوره،أيكونأأتثريهأمعرضاًأللخطرأبشكلأ ●

كبريأوميثلأإهدارأللمواردأالبشريةأواملاليةأاليتأختصصأله.
األهمأمنأهذاأكله،أقدأيصبحأوضعأحقوقأاإلنسانأوالعالقاتأبنيأاجلنسنيأالذيأحاولأاملنظمونأمعاجلتهأ ●

منأخاللأالتدريبأ	سو	،أفإذاأملأتتمأمعاجلةأاملشكلةأاحلقيقية؛أقدأيكونأللتدخلأابلتدريبأأتثري عكسي،أ
حيثأينفرأاجلمهورأمنأمفهومأحقوقأاإلنسانأالذيأيشعرونأ	نهأغريأمتصلأبواقعهم.
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الفصل 3

مرحلة تصميم و تنظيم التدريب

أميكنأللمسؤولأعنأالتدريبأ)	وأمنأاألفضلأفريقأالتدريبأإنأمتأأتسيسه(،أبعدأمجعأاملعلوماتأمنأ
خاللأحتديدأاالحتياجاتأالتدريبية،أاالنتقالأإىلأاملرحلةأالتاليةأمنأالتدريب،أوهيأتصميمأوتنظيمأدورةأ
تدريبيةأتناسبأاحتياجاتأاملتعلمني.أيركزأهذاأالفصلأعلىأتطويرأ	هدافأالدورةأو	هدافأالتعلم،أوختطيطأ
اجللساتأواألنشطةأالتدريبية.أويتطرقأ	يضاًأإىلأحتديدأمنهجيةأالتدريبأاملناسبةأوالقيامأبتقييمأخاللأمرحلةأ
التصميمأ)التقييمأالتكويين(.أويوفرأ	خرياً،أنصائحأعمليةأجلوانبأمتنوعةأبشأنأتنظيمأالدورةأالتدريبيةأمنأ

اختيارأاملدربنيأإىلأاختيارأمكانأتنظيمها،أوإعدادأاملوادأالتدريبية،أإخل.

تحديد النتائج، وغايات وأهداف التعلم أ. 

يفأالبدايةأحيللأاملسؤولأعنأالتدريبأالسياقأالعام،أوحتديدأاالحتياجاتأالتدريبية،أمنأ	جلأحتديدأ"النتائج 
املرجوة" اليتأتصفأالوضعأاملستهدفأبعدأالدورةأالتدريبيةأواهلدف العامأمنأتنظيمها،أ	ي،أكيفأستساهمأ

الدورةأالتدريبيةأيفأحتقيقأالنتائجأاملرجوة.
اخلطوةأالتاليةأهيأتطويرأأهداف التعلمأاخلاصةأابلدورةأالتدريبية.أ	يأاملخرجاتأاليتأجتسدأبشكلأخاصأاملعرفةأ
تعاجلأ ينبغيأ	نأ التدريبية.أ الدورةأ نتيجةأملشاركتهمأيفأ املتعلمونأ اليتأجيبأ	نأيكتسبهاأ واملهاراتأوالسلوكياتأ
	هدافأالتعلمأاالحتياجاتأاليتأمتأحتديدهاأخاللأحتديدأاالحتياجاتأالتدريبيةأو	نأتساهمأمنطقياًأيفأحتقيقأ

اهلدفأالعامأوالنتائجأاملرجوةأمنأعقدأالدورةأالتدريبية.
الأميكنأالتشديدأمباأفيهأالكفايةأعلىأ	نأ	هدافأالتعلمأجيبأ	نأتعربأعنأاملتوقعأمنأاملتعلمنيأاجنا	هأكنتيجةأ
لعمليةأالتعلمأ-أليسأماذاأسيفعلأاملدربنيأخاللأالدورةأالتدريبية.أتتعلقأ	هدافأالتعلمأابلتغيرياتأعلىأمستوىأ
الفردأالذيأميكنأ	نأتنسبأبشكلأمباشرأللدورةأالتدريبية،أويفأهنايةأالدورةأجيبأ	نأيكونأاملسؤولأعنأالتدريبأ

قادراًأعلىأتقييمأماأاجنز.
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جيبأ	نأحتددأالصياغةأالفعالةأألهدافأالتعلم:
منأسيتغريأ<أاملتعلمني ●
ماذاأسيتغريأ<أمعرفة،أومهاراتأوسلوكياتأاملتعلمني ●
مىتأسيتغريأ<أاإلطارأالزمينأاملتوقعأللتغيريأ	نأحيدثأخاللهأ)مثال:أيفأهنايةأالدورةأالتدريبية،أبعدأ6أ	شهر(أ ●
مدىأالتغيريأ<أ	نواعأومستوىأالتغيريأاملتوقعأ ●

وتستخدمأ"SMART"أيفأاللغةأاإلجنليزيةأ	يأذكيةألإلشارةأإىلأاألهدافأاجليدةأللتعلم،أواليتأجيبأ	نأتكون:
حمددة

قابلةأللقياس
قابلةأللتحقيق

واقعية/أوثيقةأالصلة
هلاأإطارأ	مين

فيماأيليأمثالنيأللنتائجأاملرجوة،أواهلدفأالعام،أو	هدافأالتعلمأفيماأخيصأدورتنيأتدريبيتني:

حقوق  على  القائم  النهج  دمج  حول  االجتماعية  الشؤون  وزارة  موظفي  لكبار  تدريبية  دورة 
اإلنسان يف عملهم 

النتائج: كنتيجةأهلذهأالدورةأالتدريبية،أسيتمكنأاملتدربونأمنأكبارأموظفيأو	ارةأالشؤونأاالجتماعية،أمنأ
حتديدأوتطبيقأاسرتاتيجياتألالنتقالأمنأالربجمةأعلىأ	ساسأاالحتياجاتأإىلأاعتمادأالنهجأالقائمأعلىأ

حقوقأاإلنسان.
اهلدف:أهتدفأهذهأالدورةأالتدريبيةأإىلأبناءأقدرةأكبارأموظفيأو	ارةأالشؤونأاالجتماعيةأعلىأدمجأالنهجأ

القائمأعلىأحقوقأاإلنسانأيفأعملهم.
أهداف التعلم:أيفأهنايةأهذهأالدورة،أسيتمكنأاملشاركونأمن:أ

حتليلأالعملأاالجتماعيأوفقأ	طرأومعايريأوقواعدأاآللياتأالوطنيةأواإلقليميةأوالدوليةأحلقوقأاإلنسان ●
شر	أكيفيةأإدما	أالنهجأالقائمأعلىأحقوقأاإلنسانأيفأالعملأاالجتماعي ●
حتديدأاسرتاتيجياتأدمجأالنهجأالقائمأعلىأحقوقأاإلنسانأيفأعملأو	ارةأالشؤونأاالجتماعيةأ ●
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دورة تدريبية ملعلمي حقوق اإلنسان حول منهجية التدريب يف جمال حقوق اإلنسان

فعالةأ التدريبية،أسيطورأمعلميأحقوقأاإلنسانأويصممونأدوراتأتدريبيةأ الدورةأ النتائج: كنتيجةأهلذهأ
ابستخدامأالنهجأالتشاركي.

اهلدف:أهتدفأهذهأالدورةأالتدريبيةأإىلأ	ايدةأقدرةأمعلميأحقوقأاإلنسانأعلىأتطويرأوتصميمأدوراتأ
تدريبيةأفعالةأابستخدامأالنهجأالتشاركي.

أهداف التعلم:أيفأهنايةأهذهأالدورة،أسيتمكنأاملشاركونأمن:أ
استخدامأمنوذ	أتعليميأ	ساسيألتصميمأوختطيطأوتطويرأدورةأتدريبيةأفعالةأيفأجمالأحقوقأإنسانأ ●

جلمهورأحمدد
تطويرأخطةأتقييمأجللساتأتدريبيةأيفأجمالأحقوقأاإلنسان ●
إظهارأجمموعةأمنأمهاراتأالتيسريأاملتسقةأمعأالنهجأالتشاركي ●

منأ	جلأصياغةأ	هدافأ"ذكية"،أمنأالضروريأحتديدأالتعلمأالذيأيتوقعأاملسؤولأعنأالتدريبأالوصولأإليه،أ
وينبغيأاستخدامأ"	فعالأاحلركة"،أواليتأتشريأإىلأإجراءاتأملموسةأقابلةأللقياسأميكنأللمتعلمأالقيامأهبا.أ)انظرأ

صندوقأرقمأ5،أالواردأ	دانه(:أ

صندوق رقم 5 - أمثلة على أفعال الحركة

املعرفة:ألألهدافأاملتعلقةأبتحصيلأمعرفة،أومعلومات،أوحقائقأجديدة،أاستخدمأ	فعالأمثل:
عد ●
مسيأ ●
صفأ ●

اشر	أ ●
	خربأ ●
حدد ●

املهارات:ألألهدافأاملتعلقةأبتعلمأمهاراتأجديدة،أاستخدمأ	فعالأمثل:
طبق ●
قارن ●
ابدع ●

افحصأ ●
نفذأ ●
خطط ●
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قرر ●
طور ●
برهنأ ●

اختار ●
حلأ ●

السلوكيات:أفيماأخيصأاألهدافأاملتعلقةأبتغيريأالسلوكياتأيقاسأالتعلمأعادةأمبالحظةأالتصرفات.أميكنأ
صياغةأاألهدافأاملتعلقةأابلسلوكيات،أعلىأسبيلأاملثال،أعلىأالنحوأالتايل:أ

اظهارأاالحرتامأللزمالءأمنأخاللأطلبأر	يهمأيفأاألمورأذاتأالصلة ●
اختاذأإجراءأبعدأحتديدأانتهاكاتأحقوقأاإلنسانأ ●

جتنب: الكلمات املبهمة والنظرية - غري "الذكية" - مثل:
اعرفأ ●
كنأعلىأ	لفةأبــــأ ●

افهم ●
كنأعلىأعلمأبــــ ●

 
متثلأ	هدافأالتعلمأاملبينةأ	عالهأإبجيا	،أجمالأتعليميأساهمأفيهأالكثريأمنأالباحثني،أمنأبينهمأ"بنيامنيأبلوم"،أ
الذيأطورأيفأاخلمسيناتأمنأالقرنأاملاضيأماأيعرفأبـأ"تصنيفأبلوم"،أوالذيأميثلأإطارأمفاهيميأيستخدمأ

بشكلأواسعأحىتأاليوم.
املزيدأمنأالتوجيهأبشأنأصياغةأ	هدافأالتعلمأمتوفرأيفأالفصلأ2،أاخلطوةأ4.2أمنأدليلأ"تقييمأ	نشطةأالتدريبأ

يفأجمالأحقوقأاإلنسان:أدليلأللمعلمنيأيفأجمالأحقوقأاإلنسان".

  تطوير برنامج الدورة التدريبية	. 

تتمثلأاخلطوةأالتاليةأمنأتصميمأدورةأتدريبية،أبعدأحتديدأهدف/	هدافأالتعلمأاخلاصةأهبا،أيفأتطويرأبرانجمها.أ
ويعدأبرانمجأالدورةأالتدريبيةأمبثابةأخارطةأالطريقأاخلاصةأهبا،أوميثلأ	داةأقيمةأيفأالتخطيطأهلاأوتقدميها.أ

علىأالرغمأمنأ	نهأقدأيطر	أتغيريأعلىأبرانمجأالدورة،أإالأ	نأمنأالضروريأمنأالبدايةأوضعأالصورةأالعامةأحملتوىأ
الدورة،أوترتيبأبرانجمهاأبطريقةأمنطقية.أويتضمنأبرانمجأالدورةأوضعأقائمةأ	منيةأابجللساتأوحتديدأوقتأكلأ
جلسةأوعنواهنا.أوجيبأ	نأيتضمنأالربانمجأاليومي،أاسرتاحةأغداءأواسرتاحتنيأقصريتنيأعلىأاألقلأواحدةأيفأ
الصبا	أو	خرىأيفأبعدأالظهر،أ)ومنأالناحيةأالعمليةأقدأيكونأهناكأحاجةأإىلأدقائقألـأ"تنشيطأاملشاركنيأبدنياً"أ
يفأالفرتةأبنيأاالسرتاحاتأاملقررة(.أوقدأتكونأهناكأحاجةألفرتاتأاسرتاحةأ	طولأ	وأإضافيةأيفأحالةأمشاركةأ
ذويأاإلعاقةأ)علىأسبيلأاملثال،أالستخدامألغةأاإلشارة،أ	وألتقدميأموادأسهلةأالقراءة،أ	وألتقدميأمساعدة،أإخل(أ
كذلكأقدأتكونأهناكأحاجةأألخذأ	مورأ	خرىأبعنيأاالعتبارأعندأحتديدأتوقيتأومدةأاالسرتاحاتأمثلأممارسةأ

الشعائرأالدينية.أويردأيفأالفصلأالسادسأمنأهذاأالدليلأمنوذ	ألربانمجألدورةأتدريبية.أ

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
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إىلأنتائجأحتديدأاالحتياجاتأالتدريبية،أ منأالضروريأ	ثناءأتطويرأبرانمجأالدورةأالتدريبيةأ	نأيتمأالعودةأدائماًأ
وذلكأمنأ	جلأالتأكدأمنأ	نأالربانمجأيناسبأالسياقأاملعينأولضمانأ	نأاجللساتأالتدريبيةأتشكلأمعاًأوحدةأ

متكاملةأتتيحأللمشاركنيأحتقيقأ	هدافأالتعلمأاخلاصةأابلدورة.أ

 تصميم الجلسات وتخطيطها	. 

فيماأيوفرأبرانمجأالدورةأالتدريبيةأخارطةأالطريقأالعامةأللدورة،أفإنأكلأجلسةأمنأجلساتأالدورةأحتتا	أإىلأ	نأ
يتمأالتخطيطأهلاأابلتفصيلأحبيثأتتحققأ	قصىأاستفادةأمنهاأيفأإطارأالوقتأاملخصصأهلا.أإذاأكانأينظرأللدروةأ

التدريبيةأكلهاأكأحجية/ابنوراماأفإنأكلأجلسةأتعتربأقطعةأتساهمأيفأتكوينها.أ
جيبأوضعأخطة لكل جلسة،أيفأوثيقةأحتتويأعلىأاملسائلأالرئيسيةأذاتأالصلةأبسريأتلكأاجللسة،أفإذاأماأ
استخدامناأالطبخأكمثال،أفاملقصودأهوأحتديدأكلأاملكوانتأواملقاديرأعندأختطيطناأللجلسةأمعتمدينأيفأذلكأ

علىأ	هدافأالتعلمأواالحتياجاتأاليتأ	شارأإليهاأحتديدأاالحتياجاتأالتدريبية.
وميكنأ	نأختتلفأالصياغةأواحملتوىأمنأحالةأألخرى،أإالأ	نأختطيطأ	يأجلسةأحيبأ	نأيضمنأعلىأاألقلأ

املعلوماتأالتالية:
أهداف التعلم:أهدف/	هدافأالتعلمأاحملددةأاخلاصةأابجللسةأاملعنية،أواليتأجيبأ	نأيساهمأيفأحتقيقأهدف/ ●

	هدافأالتعلمأالعامةأللدورةأالتدريبية.
احملتوى: املوضوع،أ	ي،أاملوضوعأاحملددأللجلسة. ●
املنهجية:أ	يأتقنياتأالتدريبأاليتأستستخدمأيفأتقدميأحمتوىأاجللسة.أيردأ	دانهأجمالأواسعأمنأالتقنيات؛أ ●

املعنيةأوالوقتأ التعلمأاخلاصةأابجللسةأ تناسبأهدف/	هدافأ اليتأ التدريبأ تقنياتأ اختيارأ يتمأ وجيبأ	نأ
املخصصأهلا،أوبشكلأ	وسعأخصائصأاملتعلمني.أ

الوقت/التسلسل:أتو	يعأمفصلأللوقتأاملتا	أللجلسةأ)علىأسبيلأاملثال،أ15أدقيقةألعرضأاملوضوع،أمثأ ●
45أدقيقةأللعبأ	دوار،أمثأ20أدقيقةأالستخالصأاملعلوماتأواملناقشة(.

املدرب/املدربني واخلبري/اخلرباء:أ	عضاءأفريقأالتدريبأاملسؤولنيأعنأتيسريأاجللسة،أواجلزءأالذيأسيتناولهأ ●
كلأمدر	أ	وأخبري.أ

املواد:أقدأتتضمنأاملواد،أشرائحأعرضأكمبيوترأوتعليماتألألنشطةأوقوائمأمبوادأقراءةأللمشاركني. ●
املعدات واألدوات:أالال	مةألتنفيذأاجللسةأبشكلأفعال.أوهوأماأيرتبطأابملنهجيةأاملستخدمة،أوقدأتشملأ ●

الكمبيوترات،أوجها	أالعرض،أوسبورة،أوورقأعرض،أوورقأتدوينأاملالحظات،أ	قالمأ)انظرأقائمةأاملراجعةأ
الواردةأ	دانهأألمثلةأ	كثر(.



الفصل3: مرحلة تصميم وتنظيم التدريب

صل 3: مرحلة تصميم 
الف

وتنظيم التدريب

  العودة إلى جدول المحتويات29

منوذ	أللتخطيطأجللسة،أيتضمنأالفصلأالسادسأمنأهذاأالدليلأمنوذ	أللتخطيطأجللساتأيومأتدرييب7. 

تحديد المنهجية المناسبةد. 

طورأالباحثونأنظرايتأومناذ	أهتتمأبكيفيةأتعلمأالبالغنيأواملنهجيةأاليتأميكنأاستخدمهاأيفأتدريبهم.أوهذاأالدليلأ
الأيتناولأالنقاشأاملفصلأهبذاأالشأن،أفيماأسنسلطأالضوءأبناًءأعلىأمبادئأالتدريبأالفعالأيفأجمالأحقوقأ
اإلنسانأاملعروضةأيفأالفصلأاألولأمنأهذاأالدليل،أعلىأبعضأالعناصرأاليتأجيبأ	خذهاأبعنيأاالعتبارأعندأ

إجراءأتدريبأالبالغني.
ماذاأ معرفةأ يفأ دائماًأ املتعلمونأ ويرغبأ االهتمام.أ تستحقأ جداًأ مهمةأ قضيةأ البالغنيأ املتعلمنيأ حتفيزأ يُعتربأ
سيستفيدونأمنأالتدريب،أببساطةأ"ماذاأهلمأفيه".أوحيبأ	نأيعاجلأهذاأاجلانبأبدقة،أابلتحديدأعربأ	خذأماأيلزمأ
منأالوقتأيفأبدايةأالدورةأالتدريبيةأملراجعةأتوقعات املتعلمني والنظرأيفأكيفيةأانعكاسهاأيفأ	هدافأالتعلمأاخلاصةأ

ابلدورةأالتدريبيةأوااللتزامأهبذهأاألهدافأ	ثناءأالتنفيذ.أ
كذلك،أجيلبأاملهنيونأواملتعلمونأالبالغونألقاعةأالتدريبأخرباهتم املهنية والعملية،أواليتأجيبأاالعرتافأهباأ
الدورةأمنأاملشاركنيأ	نفسهم؛أويعتربأ والبناءأعليها.أويفأالكثريأمنأاحلاالت،أقدأأييتأجانبأكبريأمنأحمتوىأ
ضمانأمشاركةأاملتعلمنيأبشكلأفعالأمنأاملهامأاملوكلةأللمدر	.أوفيماأيليأقائمةأغريأحصرية لتقنيات التدريب 
التشاركي؛أوسيتوقفأمقدارأالتعلمأالذيأحيدثأخاللأالدورةأالتدريبيةأعلىأمدىأاعتمادأاملدربونأهلذهأالتقنيات.أ
يليبأ ورمباأ ومعنينيأ مهتمنيأ جيعلهمأ قدأ متنوعةأ تقنيات  اعتمادأ 	نأ ابمللل،أيفأحنيأ املتعلمنيأ الروتنيأ ويصيبأ

تفضيالهتمأواهتماماهتمأاملختلفة.
تقنيات التدريب التشاركي 1. 

يردأ	دانهأوصفأخمتصرألعددأمنأتقنياتأالتدريبأالتشاركيأاليتأتستخدمأيفأدوراتأتدريبأاملدربنيأاليتأتقيمهاأ
املفوضيةأالسامية.أ

العصف الذهين:أيولدأاملتعلمنيأ	فكارأبسرعةأرداًأعلىأسؤالأ	وأحتدي.أويقومأاملدر	أبتسجيلأاألفكارأ ●
علىأسبورةأ	وأورقةأعرضأحبيثأميكنأمناقشتهاأالحقاً.أوخيتلفأمنوذج تدوين األفكارأعنأالعصفأالذهين،أ
حيثأيتوىلأفيهأكلأمتعلمأكتابةأ	فكارهأبصفةأفرديةأعلىأورقةأميررهاأإىلأجارهأإلضافةأ	فكارأجديدة،أويستمرأ
ذلكأإىلأ	نأيساهمأمجيعأاملتعلمني.أمثأيقومأاملدر	أجبمعأكلأاألوراقأوتسجيلأاألفكارأالرئيسيةأعلىأسبورةأ

	وأورقةأعرض.أ
املشاركة ضمن دائرة:أيتمأوضعأ3أ	وأ4أ	وراقأعرضأيفأ	حناءأخمتلفةأيفأمكانأالتدريب،أويدونأعلىأكلأ ●

منهاأسؤالأخمتلفأللنقاش.أيقسمأاملتعلمنيأإىلأجمموعاتأتدورأعلىأ	وراقأالعرضأحبيثأأتخذأكلأجمموعةأ
10-15أدقيقةأ	مامأكلأسؤال.أوتضيفأاجملموعةأيفأكلأمرةأتقفأفيهاأ	مامأإحدىأ	وراقأالعرضأماألديهاأ

تتوفــرأ	مثلــةأإضافيــةألتخطيــطأاجللســاتأيفأاملــوادأالتدريبيــةأاألخــرىأالــيتأ	عدهتــاأاملفوضيــةأالســامية،أعلــىأســبيلأاملثــالأدليــلأتقــدميأ  7

للميســرين. مالحظــاتأ الثــاينأ-أ اجلــزءأ اإلنســان،أ حلقــوقأ املتحــدةأ األمــمأ معاهــداتأ هيئــاتأ إىلأ التقاريــرأ

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS20_HRTB_Training_Guide_NotesforFacilitators_PartII.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS20_HRTB_Training_Guide_NotesforFacilitators_PartII.pdf
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منأ	جوبةأوتعليقاتأإضافيةأعلىأالسؤالأاملعين،أوبعدأانتهاءأعملأاجملموعات،أيقومأاملدر	أابستخالصأ
اإلجاابتأوالتعليقاتأاخلاصةأبكلأسؤالأعلىأحده.

دراسة حالة: عرضأمشكلةأ	وأقضيةأجملموعةألتحليلهاأوحلها.أ ●
جواب الدائرة:أيطر	أسؤالأعلىأ	عضاءأجمموعةأجالسةأيفأدائرة؛أمثأيقدمأكلأشخصأإجابتهأعندماأحينيأ ●

دوره.
املناظرة:أيتمأتعينيأمتعلمنيألتقدميأودعمأوجهاتأنظرأمتضاربةأحولأموضوعأمعنيأوحماجاةأالنقاطأاليتأ ●

تطرحهاأوجهاتأالنظرأاألخرى.
تقدمي األدلة:أيقدمأاملدر	أشر	أوتوضيحأملاأإذاأكانأفعلأ	وأإجراءأ	وأعمليةأماأسليمأ	مأال.أ ●
التصويت:أمنأ	جلأالوصولأإىلأاتفاقأبشأنأمسألةأخالفية،أيقومأاملتعلمنيأابلتصويتأبوضعأعالمةأ	وأ ●

الصقأعلىأماأيعكسأر	يهم.أتتضمنأهذهأالعمليةأاخلطواتأالتالية:أ
P )وأسبورة	وأحائطأ	وراقأعرض،أ	وضعأخياراتأمتنوعةأ)علىأ
P تدوينأ ورقأ مثلأ متوفرةأ 	داةأ 	يأ )	وأ الصغريةأ الالصقةأ األوراقأ منأ عددأ املشاركنيأ منأ يعطىأكلأ

املالحظات(
P يه	وأإشارةأابستخدامأقلم(أجبانبأاخليارأالذيأيعكسأر	يقومأكلأمشاركأبوضعأورقةأالصقةأ)
P /كربأعددأمنأالعالمات	أاخليارأالذيأحصلأعلىأ	حينماأينتهيأالتصويت،أيتمأمجعأالعالمات،أويفو

النقاط
P أالنقاشأبشأنأالنتائج	يديرأاملدر
عرض درامي:أمسرحيةأمُتثلأمنأقبلأممثلنيأ)ليسأاملتعلمني(أتتعلقأابملوضوعأاملطرو	.أ ●
زايرة ميدانية: استعرضأاملشاركنيأ	وأاخنراطهمأيفأوضعيةأ	وأحالةأبشكلأمباشرألدراستهاأوتكوينأمالحظاهتمأ ●

بشأهنا.
حوض السمك: جمموعةأمنأ3أ-أ4أ	فرادأ)األمساك(أجيلسونأيفأدائرةأداخليةأصغريةأميثلونأحالةأ)مثاًل،أ ●

لعبأ	دورأ	وأمتثيلأدرامي(أ	وأملناقشةأسلسلةأمنأاألسئلةأ	وأالقضااي.أ"األمساك"أحتاطأمبجموعةأ	كربأمنأ
املراقبنيأجيلسونأيفأدائرةأخارجية.أوميكنأللمراقبنيأاالنتقالأللدائرةأالداخليةأواملشاركةأيفأالنقاش.

األحجية/ابنوراما:أاسرتاتيجيةأتعلمأتعاوينأتشجعأاألشخاصأعلىأتطويرأمفهومهمأاخلاصأومشاركةأمعرفتهمأ ●
معأاجملموعة.أيتمأتكليفأكلأجمموعةأبتناولأجزءأمنأمشكلةأماأوتطويرأمعرفتهمأبشأنأهذاأاجلزء،أوبعدأذلكأ

يوضعأعملأكلأجمموعةأمعأ	عمالأاجملموعاتأاألخرىأابستخدامأموادأمرئيةأوتقنياتأتيسري.أ
معرض املعرفة:أيقومأاملتعلمونأوجهألوجهأإبعدادأعروضأملشاركةأمشاريعهمأ	وأ	نشطتهم.أمباأمُيكنأمنأتفاعلأ ●

األفرادأمعأبعضهمأالبعضأواالضطالعأعلىأماأيقومأبهأاآلخرون.أوقدأجيمعأمعرضأاملعرفةأ	فرادأمنأمشار	أ
خمتلفةأومستوايتأخمتلفةأويتيحأ	مامهمأفرصأمتنوعةأمنأالتفاعالت.أ
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املشاركونأ ● يعملأ حيثأ الرتاكمي:أ التوافق 
يفأالبدايةأبشكلأفرديأأبنأيطلبأمنأكلأ
اإلجاابتأ منأ معنيأ عددأ تقدميأ مشاركأ
املشاركنيأ جتميعأ يتمأ مثأ حمدد،أ سؤالأ علىأ
يفأجمموعاتأصغريةأحبيثأتتفقأكلأجمموعةأ
علىأعددأمعنيأمنأاإلجاابت،أوتكتبهاأعلىأ
املشاركونأ يتجمعأ 	وأشرحية.أمثأ ورقةأعرضأ
يفأجلسةأعامةأتستعرضأخالهلاأكلأجمموعةأ
اإلجاابتأ جتميعأ يتمأ النهايةأ ويفأ إجاابهتا.أ

الشائعةأاملماثلة.أ
فضاء مفتوح:أيٌقسمأاملشاركنيأإىلأجمموعاتأ ●

وتكلفأكلأجمموعةأبوضعأ	جندهتاأوجتربتهاأ
ومنأ معينة.أ مهمةأ 	وأ سؤالأ بشأنأ اخلاصةأ
التقنيةأعندماأيكونأ استخدامأهذهأ األفضلأ
يومنيأ 	وأ يومأ نصفأ األقلأ علىأ هناكأ
املفتاحيةأيفأ املدر	أ متوفرين.أوتتمثلأمهمةأ

حتديدأالسؤالأالذيأجيمعأاألفرادأمعاً.أ
النواحيأ ● بعرضأ اخلرباءأ يقومأ عرض:أ مائدة 

املختلفةأملوضوعأمعني؛أوهوأماأيكونأمفيدأ
حتديداًأعندماأيكونألدىأاخلرباءأخرباتأتتعلقأابجلوانبأاملختلفةأللموضوع.

عرض تشاركي:أيقومأ	كثرأمنأمدر	/خبريأبعرضأمعلوماتهأ	وأوجهةأنظرهأحولأمسألةأمعينةأ)يتضمنأ ●
الصندوقأرقمأ7أالواردأ	دانه،أإرشاداتأحمددةأبشأنأهذهأالتقنية(.

التعلم من األقران: نقاشأمفتو	أجملموعةأيتفاعلأفيهاأاألقرانأهبدفأمشاركةأالتجار	أوالتعلمأمنأبعض. ●
اليتأ ● املتعلم"أ املثال،أكجزءأمنأ"خطةأعملأ املخططةأ)علىأسبيلأ األنشطةأ الدورة:  بعد  تطبيق/مترين ما 

طورتأخاللأالدورة(أواليتأمُيكنأللمشاركنيأفيهاأوضعأماأتعلموهأموضعأالتنفيذأيفأسياقهمأاملهينأبعدأالدورةأ
التدريبية.

	مامأ ● اجملالأ يفتحأ العرضأحيثأ بعدأ الفورأ بذلكأعلىأ للقيامأ اجملالأ يتا	أ النقاش:أ أسئلة وأجوبة/منتدى 
املشاركنيألألسئلةأ	وأالتعليقات.

امتحان قصري/استطالع:أيطر	أعلىأاملشاركنيأجمموعةأمنأاألسئلةأالقصريةأاملفتوحةأ	وأمتعددةأاخلياراتأ ●
حولأموضوعأمعني.أميكنأالقيامأبذلكألعددأمنأاألغراضأمنهاأقياسأمعرفةأاملشاركنيأحولأموضوعأمعنيأ

	وأللتقييمأالذايت.

وكسر  التنشيط    -  6 رقم  الصندوق 
الجليد

هناكأعددأمنأاألنشطةأاجلماعيةأاليتأتستخدمأخاللأ
 15-10 )عادةأ اجلليدأ وكسرأ للتنشيطأ التدريبأ
دقيقة(.أميكنأ	نأيكونأهلذهأاألنشطةأ	غراضأخمتلفةأ
بعضهمأ علىأ التعرفأ منأ املشاركنيأ متكنيأ بينهاأ منأ
)كسرأاجلليد(،أومشاركةأاملعرفةأيفأجمالأمعني،أوبناءأ
الثقةأوطر	أمواضيعأجديدة،أومعاجلةأاملسائلأاحلساسةأ
األنشطةأ هذهأ استخدامأ ميكنأ مبتكرة،أكماأ بطريقةأ
ببساطةأمنأ	جلأقيامأاملشاركنيأبنشاطأحركيأخفيفأ
حتديداًأبعدأجلسةأمكثفةأ	وأبعدأوجبةأالغداءأبغرضأ

التنشيط.أ
حيتويأهذاأالدليلأعلىأ	مثلةأألنشطةأتشاركيةأتستخدمأ
لكسرأاجلليدأوللتنشيطأ)الفصلأالسادسأ)د((.أوميكنأ
اليونيسفأ 	دواتأ صندوقأ هوأ آخرأ ملصدرأ الرجوعأ

لتبادلأاملعرفة،أاملتوفرأعلىأشبكةأاالنرتنت.أ

https://sites.unicef.org/knowledge-exchange/files/UNICEF_Knowledge_Exchange_Toolbox.pdf
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طلب قراءة مادة معينة:أقدأيكونأذلكأكتكليفأقبلأالدورةأ	وأكنشاطأخالهلا. ●
لعب األدوار:أدراماأارجتاليةأملشكلةأ	وأموقفأيلعبأفيهأاملتعلمونأ	دوارأخمتلفةأويتبعأذلكأنقاش.أخاللأ ●

لعبأاألدوار،أالأيسمحأللمتعلمنيأابخلرو	أمنأدورهمأاملعني.
حماكاة:أميارسأاملتعلمونأمهاراتأيفأإطارأسيناريوأحُمفز،أواقعيأبقدرأاإلمكان،أحيثأختتارأمهارةأحيتا	أ ●

إليهاأاملعلمنيأيفأحميطهمأاحلقيقي.أعلىأسبيلأاملثال،أيفأدورةأتدريبأاملدربنيأيطلبأمنأاملشاركنيأتصميمأ
وتقدميأجلسةأتدريبية.أ

سرد قصصي:أجيريأسردأقصةأ)يقومأبذلكأعادةأخبريأ	وأخبرية(أذاتأصلة،أتعكسأجتربةأقويةأوشخصية،أ ●
يتبعهاأنقاشأمنأقبلأاملتعلمني.

جمموعات العمل: يتمأتقسيمأاملشاركنيأإىلأجمموعاتأصغريةأ)عادةأمنأ5أ	فراد(أحولأمشكلةأ	وأقضيةأ ●
ذاتأاهتمامأمشرتك،أوهوأماأيتيحأتبادلأاألفكارأووجهاتأالنظرأمنأجانبأ	عضاءأكلأجمموعةأعلىأحدة.أ
وعندأاللزوم،أقدأيعنيأميسرألكلأجمموعة.أوبعدأانتهاءأعملأاجملموعاتأتعقدأجلسةأعامةأتعرضأفيهاأكلأ

جمموعةأمداوالهتاأويفتحأاب	أالنقاش.أ
بيئةأغريأرمسية.أحتضرأعددأمنأ ● مبتكرأيفأ منفتحة،أوحوارأ نقاشاتأ إجراءأ العاملي:أيشجعأعلىأ املقهى 

الطاوالتأوختصصأكلأمنهاأملناقشةأموضوعأمعنيأويعنيأمقررألكلأطاولة،أويقسمأاملتعلمنيأعلىأجمموعاتأ
بعددأالطاوالت،أوتتبادلأاجملموعاتأاملرورأعلىأالطاوالتأيفأجوالتأ)ملددأ15-5أدقائق(،أويقومأكلأمقررأ
بتيسريأالنقاشأعلىأطاولته.أيقومأاملتعلمونأخاللأجوالهتمأمبناقشةأاملوضوعاتأكمجموعةأوهوأماأيشجعأ

علىأبناءأومشاركةأمعرفةأمجاعيةأحولأتلكأاملوضوعات.

الصندوق رقم 7 -  العرض التشاركي

ابلنسبةأللمدربني،أتعدأالعروضأ	داةأمفتاحيةأملشاركةأاملعلوماتأمعأاملشاركني.أتلعبأكيفيةأتقدميأالعرض،أ
وطريقةأتقدميهأدورأكبريأيفأفعاليتهأومدىأماأيساهمأبهأيفأتعليمأاملشاركني.

يردأ	دانهأعددأمنأالنصائحأاليتأينبغيأوضعهاأيفأاالعتبار:
االستعداد بشكل جيد: ●

P مثلةأحمددةألكلأمنها،أ	جهزأعرضكأحبيثأيتضمنأمقدمة،أوجسمأيتناولأالنقاطأالرئيسية،أو
وخامتةأتتضمنأ	همأالنقاطأاليتأتعرضتأهلا.أ

P .عدأمساعداتأبصريةأفعالة
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P .نأتقدمهأبشكلأطبيعيأبثقةأويفأالوقتأاحملدد	أعلىأالعرضأإىلأ	تدر
P نأاملعداتأاليتأحتتاجهاأتعملأوتعرفأعلىأكيفيةأ	تعرفأبنفسكأعلىأقاعةأالتدريب.أأتكدأمنأ

استخدامها.
كن على وعي بصوتك وجسدك: ●

P .أمنأمادةأمكتوبة	الأتقر	قمأابالتصالأابلعنيأمعأاملشاركنيأوحاولأقدرأاإلمكانأ
P كنأحواريأوطبيعي،أحتدثأبصوتأواضح،أومسموع،أومفعمأابحليوية.أ
P .وأغريأاملسموعأانتباهأاملشاركني	أالصوتأالرتيبأ	مهيةأاحملتوى،ألنأجيذ	بصرفأالنظرأعنأمدىأ
P راقبأسرعةأصوتك.أالأتتكلمأبسرعةأكبرية؛أاعطأاملشاركنيأالوقتألفهمأماأتقوله.أ
P حينماأيكونأممكن،أحتركأحولأالقاعةألزايدةأالتفاعلأمعأاجلمهورألكنأاتبعأاملعايريأالثقافيةأبشأنأ

تركأمساحةأمناسبةأبينكأوبنيأاآلخرين.أإذاأكانأشخصأماأمشتت،أحاولأإشراكهأمنأخاللأ
االتصالأابلعنيأوالتحدثأإليهأمباشرة.

P .وأنظارة،أعلىأسبيلأاملثال،أيشتتأانتباهأاملشاركني	راقبأحركاتك:أفتحريككألقلمأ
استخدم املساعدات البصرية )بشكل جيد(:  ●

P نأيساهمأاستخدامأاملساعداتأالبصريةأيفأالعرضأيفأتعزيزأالنقاطأاملفتاحيةأوحتفيزأاهتمامأ	ميكنأ
املشاركني.

P املشاركني،أ علىأ تو	عأ مطبوعةأ وموادأ العرضأ مثلأشرائحأ بصريةأ استخدامأمساعداتأ فكرأيفأ
والكتابةأعلىأورقأعرضأ	وأسبورة،أومقاطعأفيديو،أواملرئياتأاألخرىأ)مثلأالصور،أوالرسوماتأ
البيانية،أوالدعائم(،أواقتصرأيفأاستخدامأاملساعداتأالبصريةأعلىأالنقاطأاملفتاحيةأيفأعرضك.أ

وانتبهأإىلأ	نأاالستخدامأالزائدأ	وأغريأاجليدأهلاأقدأيشتتأاالنتباه.أ
P وأورقأالعرض.أوإذاأكنتأستستخدمأورقأعرضأ	وأالسبورةأ	حتدثأللمشاركني،أوليسأللشاشةأ

فكرأيفأإعدادأبعضهاأبشكلأمسبق.
P لوانأ	عددتأشرائحأكمبيوتر،أاجعلهاأخمتصرة،أوبسيطةأيفأشكلأنقاط؛أجتنبأاستخدامأ	إذاأ

كثريةأ	وأرسومأمتحركةأوأتكدأمنأعدمأوجودأ	خطاءأإمالئيةأ	وأحنويه.أالأتقر	أمنأالشرائحأخاللأ
عرضك:أتذكرأ	نأشرائحأالعرضأهيأ	داةأولكنهاأليستأكلأماأتقدمهأيفأعرضك.
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اشرك املشاركني: ●
ادخلأتقنياتأتدريبأتفاعليةأيفأعرضكأجلعلهأتشاركي.أعلىأسبيلأاملثال،أبداًلأمنأالبدءأإبعطاءأ
تعريفأملصطلحأما،أميكنكأالبدءأبعصفأذهينأموجز،أتدعوأفيهأاملشاركنيأبتقدميأالعناصرأالرئيسيةأ
للتعريفأوبعدأذلكأاعرضأالتعريفأيفأشرحية.أ	و،أحينماأتتناولأبعضأاملعايريأبداًلأمنأعرضهاأيفأ
شرحيةأميكنكأ	نأتطلبأمنأاملشاركنيأالبحثأعنهاأيفأمادةأتدريبيةأمعينةأواستعرضهاأ	مامأاجملموعة.أ
هذاأ	يضاًأيساعدأعلىأقيامأاملشاركنيأابلتعرفأأبنفسهمأعلىأاملوادأالتدريبية،أواليتأإنأملأتستخدمأ

خاللأالدورةأقدأالأتستخدمأ	بداً.أ
راقب الوقت: ●

حبيثأ للوقتأ استخدامكأ راقبأ لألسئلة.أ وقتأكايفأ واتركأ مسبقاًأ التقدمييأ عرضكأ وقتأ حددأ
تستطيعأ	نأتنهيهأيفأاإلطارأالزمينأاحملدد.أاحتفظأبساعةأوضعهاأ	مامكأو	نتأتقدم.أإذاأكنتأتلبسأ
ساعةأيدأميكنكأإ	التهاأووضعهاأيفأمكانأميكنكأ	نأتشاهدهاأمنهأبسهولة.أميكنكأالتفكريأيفأتعينيأ

ضابطأللوقت.
كن على استعداد ملناقشة عرضك: ●

P نأيوضحأالنقاطأوييسرأعمليةأترمجةأاألفكارأإىلأ	نأجتعلأعرضكأموجزأوامسحأللنقاشأ	حاولأ
ممارسة.أ

P أبعضأهذهأ	جوبتها؛أوميكنكأطر	فكرأمسبقاًأيفأاألسئلةأاليتأقدأيثريهاأعرضكأواحبثأعنأ
األسئلةألبدءأالنقاش.

P .عندأالردأعلىأسؤالأما،أتوجهأللشخصأالذيأطرحه
P وأ	 آخرأ ملدر	أ السؤالأ توجيهأ ميكنكأ عليه،أ لإلجابةأ مستعدأ تكنأ ملأ سؤالأ مشاركأ إذاأطر	أ

للمشاركنيأ	وأللموادأ)ميكنكأ	نأتطلبأمنأاملشاركنيأالبحثأعنأاالجابة(.أميكنكأ	يضاًأ	نأ
توضحأ	نكأستجاو	أعليهأالحقاً؛أيفأهذهأاحلالةأأتكدأمنأالوفاءأبوعدك.

قوس قزح التدريبي	. 

خاللأمرحلةأتصميمأالدورةأالتدريبية،أحيتا	أاملدربونأإىلأختطيطأتقدميأكلأجلسةأتدريبيةأبشكلأمنهجي،أمباأ
يفأذلكأاختاذأقرارأبشأنأالتقنياتأاليتأيودونأاستخدامها.أوهوأماأيعتمدأعلىأ	هدافأالتعلمأاخلاصةأابجللسةأ
املعنية،أوالوقتأاحملددأهلا،أوبشكلأ	وسعأخصائصأاملتعلمني.أكماأذكرأ	عاله،أعادةأماأيتضمنأالتقدميأالفعالأ

استخدامأمستوايتأمشاركةأخمتلفةأمنأجانبأاملدربني.
ملساعدةأاملدربنيأعلىأاختيارأتقنيةأالتدريبأاملناسبةأوفهمأدورهمأيفأتقدميها،أيقرت	أهذاأالدليلأ	داةأبصريةأمقتبسةأ
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منأمنوذ	أ"قوسأقز	أالتدرييب"8أوالذيأيساعدأبشكلأخاصأيفأالتدريبأيفأجمالأحقوقأاإلنسان.أ)انظرأللشكلأ
البياينأرقمأ4،أالورادأ	دانه(.أيتضمنأ"قوسأالقز	أالتدرييب"أطيفأواسعأمنأاألدوارأاليتأميكنأللمدربنيأالقيامأ
هبا،أمنأقيامأاملدربونأبدورأكبريأيفأتقدميأاحملتوىأ)"إخباري"(أإىلأدورأيكونواأفيهأبشكلأرئيسيأميسرينأللجهودأ

اليتأتتمأبقيادةأاملشاركنيأ)"إشرايف"(.أ

الشكل البياني رقم 	 - قوس قزح التدريبي 

إذاأكانأحتقيقأاألهدافأالتعليميةأاخلاصةأابجللسةأالتدريبيةأيتطلب:أ
مشاركةأمعلوماتأجديدة �
تقدميأ	وأشر	أمفهوم/عملية/مهمة �
تلخيص �
تقدميأ	دلةأذاتأالصلة، �

سريكزأاملدر	أعلىأتقدميأاحملتوىأ)"دورأإخباري"(.

وميكنأاالعتمادأيفأالقيامأبذلكأ"دورأإخباري"أعلىأتقنيات تدريبية متنوعةأمنها:
عرضأتشاركي ●
تقدميأ	دلة ●
عرضأدرامي ●
قراءة ●
سردأقصصي ●

8 See the “facilitraining rainbow” in The Facilitator’s Pocketbook by John Townsend and Paul Donovan (Alresford, 
UK, Management Pocketbooks, 2009).

إخباري إشرايف

تنسيقي
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إماأإذاأكانأحتقيقأاألهدافأالتعليميةأاخلاصةأابجللسةأالتدريبيةأيتطلب:
تشجيعأالتفكريأوإاثرةأاألفكار �
اقرتا	أوجهاتأنظرأبديلة �
حتفيزأوجهاتأنظرأخمتلفةأومشاركةأوجهاتأالنظرأاملختلفة، �

احملتوىأ أييتأ تنسيقي"(،أحيثأ )"دورأ املشاركنيأ 	فكارأ وتوضيحأ النقاشأ تشجيعأ املدر	أ دورأ سيكونأ حينئذأ
الرئيسيأمنأاملتعلمنيأ	نفسهم.أ

وتتضمنأالتقنياتأالتدريبيةأاملناسبةأللقيامأبذلك:
العصفأالذهين ●
جوا	أالدائرة ●
املناظرة ●
	ايرةأميدانية ●
حوضأالسمكأ ●
األسئلةأواألجوبة/منتدىأالنقاشأ ●
مائدةأعرضأ ●

	خرياً،أإذاأكانأحتقيقأاألهدافأالتعلميةأاخلاصةأابجللسةأالتدريبيةأيتطلب:
تشجيعأاملتعلمنيأعلىأتطبيقأاملعرفةأواملهارات �
تزويدأاملتعلمنيأمبهاراتأللتطبيقأالفوري �
مراقبةأاملتعلمني،ألتحديدأماأالذيأيزالأيتعنيأتعلمه �
تشجيعأاملتعلمنيأللتعبريأعنأ	فكارهمأومشاعرهمأ �
الوصولألفهمأمشرتك، �

ففيأهذهأاحلالةأسيكونأالدورأالرئيسيأللمدر	أتيسريأجهودأاملتعلمنيأ)"دورأإشرايف"(،أحيثأيعملأاملتعلمونأ
بشكلأمستقلأسواءأفردايًأ	وأيفأجمموعات.

تقنيات التدريبأاملتعلقةأقدأتتضمن:
املشاركةأضمنأدائرة ●
دراسةأحالةأ ●
التصويت ●
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األحجية/ابنوراما ●
معرضأاملعرفةأ ●
التوافقأالرتاكميأ ●
فضاءأمفتو	 ●
التعلمأمنأاألقران ●
تطبيق/مترينأماأبعدأالدورة ●
اختبارأقصري/استطالعأ ●
لعبأاألدوارأ ●
التحفيز ●
املقهىأالعاملي ●
جمموعاتأعمل  ●

ليسأاملقصودأمنأالعرضأالسابقأ	نأيكونأوصفي،أوإمناأفقطأتوفريأإرشاداتأللمدر	أبشأنأاألدوارأاملختلفةأاليتأ
عليهأالقيامأهبا،أوتوضيحأالتقنياتأاملختلفةأاليتأتالئمأكلأدورأمنأاألدوار،أمباأحيققأاألهدافأالتعليميةأاحملددةأ
للدورة.أويسلطأالعرضأالسابقأالضوءأ	يضاًأعلىأ	مهيةأالتفكريأبعنايةأيفأمنهجيةأالتدريبأاخلاصةأبكلأجلسةأ
يفأمرحلةأالتصميمأمنأ	جلأاختيارأتقنيات،أكماأموضحأ	عاله،أتكونأمناسبةأعلىأحدأسواءأألهدافأالتعلمأ

اخلاصةأابجللسةأاملعنية،أويفأنفسأالوقتأاختيارأتقنياتأمتنوعةأقدرأاإلمكان.

هـ.  تصميم أنشطة تدريبية فعالة 

خاللأاألنشطةأالتدريبية،أيطورأاملشاركونأمعرفتهم،أومهاراهتم،أوسلوكياهتمأمنأخاللأوضعهاأحيزأالتنفيذ.أوعلىأ
الرغمأمنأ	نأاملوادأالتدريبيةأقدأتتضمنأبعضأاألنشطة،أإالأ	نأعلىأفريقأالتدريبأيفأكثريأمنأاحلاالتأتطويرأ

هذهأاألنشطةأ	وأتكييفهاأمباأيتناسبأمعأالطبيعةأاحملددةأللدورةأاملعنية.
يقدمأهذاأالقسمأإرشاداتأبشأنأتطويرأاألنشطةأالتدريبيةأوهوأماأيتطلبأجهوداًأكبريةأيفأالتصميم،أمثلأدراساتأ
احلالةأولعبأاألدوار.أويتضمنأذلكأعادًةأتقدميأسيناريوأواقعيأموثوقأبهأوغريأمعقدأبشكلأمفرطأويركزأعلىأ
بعضأالقضااي،أليقومأاملشاركونأابلتحليلأوحتديدأاحللولأاملمكنة،أإماأيفأجمموعاتأ	وأبشكلأمجاعي.أوجيبأ	نأ
تعكسأاألنشطةأمبادئأالتدريبأالفعالأيفأجمالأحقوقأاإلنسانأاليتأمتتأمناقشتهاأيفأالفصلأاألول.أوميكنأ

تطويرأاألنشطةأالتدريبيةأعلىأالنحوأالتايل:
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الشكل البياني رقم 5 - عملية تطوير نشاط تدريبي

تعريفأ)	وأمراجعة(أ	هدافأالتعلم:أكيفأسيساهمأالنشاطأيفأحتقيقأ	هدافأالتعلمأاخلاصةأابجللسة؟أ. 1
حتديدأالقضاايأاليتأينبغيأ	نأيثريهاأالنشاط.. 2
حتديدأاملعلوماتأاألساسيةأاليتأسيتضمنهاأالنشاطأومصادرها،أومجعأتلكأاملعلومات.أعلىأسبيلأاملثال،أيفأ. 3

حالةألعبأاألدوار،أيفضلأ	نأيكونأالنشاطأمبينأعلىأمواقفأحقيقيةأميكنأوضعهاأيفأسيناريوأصوري.
راعيأيفأإعدادأالنشاط،أماأيلي:. 4
لغة بسيطة:أاستخدامألغةأتناسبأمستوىأمعرفةأاملتعلمنيأ)بلأوبسطهاأ	كثرأإذاأكانتألغةأالدورةأالتدريبيةأ �

ليستأاللغةأاألمأللمتعلمني(
تعليمات فعالة:أقدمأتعليماتأواضحةأوموجزةأ-أجيبأ	الأيضيعأاملتعلمونأوقتأيفأحماولةأفهمأمهمتهم؛أقمأ �

	يضاًأبتضمنيأمعلوماتأكافيةأتسمحأبفهمأالسياقأاألوسع،أويفأنفسأالوقتأجتنبأالتفاصيلأغريأالضروريةأ
وغريأذاتأالصلة.

مهم:أركزأعلىأالقضاايأاملتعلقةأمبواقفأيواجههاأاملشاركني،أوأتكدأمنأ	نأالنشاطأيساعدهمأيفأتعلمأمهاراتأ �
ومفاهيمأتتعلقأحبياهتم/عملهم.

حمفز فكرايً: 	سألأ	سئلةأمفتوحة،أومعقدة،أوجدليةأمباأفيهأالكفايةألتحفيزأاملتعلمنيأعلىأالتفكريأالنقديأ �
والنقاش،أبداًلأمنأجمردأتقدميأ	جوبةأميكانيكيةأ	وأمعتمدةأعلىأالذاكرة.

مالئم:أأتكدأمنأ	نأالنشاطأمناسبألكلأمنأاملتعلمنيأ)ضعأ	يضاًأيفأاالعتبارأالسياقأالثقايف،أواالعتباراتأ �
اجلنسانية،أو	يأحاالتأإعاقة(أوظروفأالتدريبأ)مثلأالقاعةأوالوقتأاملتوفر(.أ

 مراجعة النشاط

 تحديد القضايا

اعداد النشاط

تعريف أهداف  جمع المعلومات
التعلم 

123
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متفاعل:أأتكدأمنأ	نأالنشاطأمبينأعلىأجتار	أاملشاركنيأويسمحأللتفكريأالنقديأويتضمنأاسرتاتيجياتأ �
للعمل.

تشاركي:أحاولأ	نأتتأكدأمنأ	نأالنشاطأيشجعأعلىأمشاركةأمجيعأاملشاركني. �
مناسب من حيث التكلفة:أهلأالنشاطأيتطلبأمواردأمكلفة؟أ)مثلأاملعداتأالتقنية(؟أهلأميكنأحتقيقأ �

التعلمأمنأخاللأبديلأ	قلأتكلفة؟
وأخرياً وليس آخرًا... بعدأتصميمأالنشاط،أحتققأمرةأ	خرىأمنأ	نهأيساهمأفعاًلأيفأحتقيقأ	هدافأالتعلمأ �

اخلاصةأابجللسةأاملعنية.أأتكدأمنأذلكأ	يضاًأابلتشاورأمعأالزمالءأواملتعلمنيأاحملتملني؛أوهوأماأسيتمأتوضيحهأ
يفأالقسمأالتايل.

التقييم خالل مرحلة التصميم: التقييم التكوينيو. 

يشري التقييم التكويينأإىلأجمموعةأمنأ	نشطةأالتقييمأاليتأتصاحبأتصميمأالتدريبأوتنفيذه.أفالتقييمأالتكويينأ
هوأعمليةأتقييمأالتدريبأ	ثناءأتكوينه.أويتحققأالتقييمأالتكويينأمنأ	نأالتدريبأمصممأعلىأحنوأمناسب،أحيثأ
مُيكنأفريقأالعملأمنأالتحققأإذاأماأكانتأاسرتاتيجيةأالتعلمأ	وأالنهجأالعام،أ	وأ	هدافأالتعلم،أ	وأالطرقأ	وأ

التقنياتأ	وأاملوادأاليتأخيططأالستخدامهاأيفأالتدريبأهيأاألنسبألتحقيقأاألهدافأبشكلأفعال.أ
ميكنأاستخدامأاملعلوماتأاليتأمتأمجعهاأخاللأالتقييمأالتكويينأالختاذأقراراتأمستنرية،أوتوفريأ	ساسأمنطقيأأليأ
تعديالتأ	وأحتسيناتأمطلوبة.أكماأيوفرأالتقييمأالتكويينأفوائدأ	وسع،أحيثأمُيكنأ	نأيساهمأيفأ	ايدةأمشاركةأ
يتيحأ و	يضاً،أ املتعلمني.أ نظرأ اخلرباءأوتضمنيأوجهاتأ معهمأومعأ العالقاتأ وتعزيزأ املصلحةأ خمتلفأ	صحا	أ
التقييمأالتكويينأالتعاملأبشكلأمناسبأمعأماأقدأحيدثأمنأتطوراتأعلىأصعيدأسياقأاملتعلمنيأيفأالفرتةأماأ
بنيأحتديدأاالحتياجاتأالتدريبيةأوتنظيمأالتدريب.أوبشكلأعام،أفإنأالتقييمأالتكويينأيضفيأاملزيدأمنأاملصداقيةأ

علىأالتدريب.أ
يتضمنأالتقييمأالتكويينأعادةأثالثأ	نواعأمنأاملراجعات: مراجعة التصميم، ومراجعة اخلبري، ومراجعة املتعلم. 
تتطرق مراجعة التصميمأإىلأ	فكارأوافرتاضاتأ	ساسيةألدورةأالتدريبأيفأجمالأحقوقأاإلنسان،أومنأبينهاأوجودأ
متاسكأماأبنيأنتائجأحتديدأاالحتياجاتأالتدريبية،أو	هدافأالدورة،أو	هدافأالتعلم.أوفيماأيليأبعضأاألسئلةأ

املفيدةأيفأمرحلةأالتصميم:أ
هلأهدفأالدورةأالتدريبيةأيعكسأاالحتيا	أالذيأمتأحتديدهأخاللأحتديدأاالحتياجاتأالتدريبية؟ ●
هلأتنعكسأ	هدافأالتعلمأيفأاحملتوىأالرئيسيأ)	يأاملعرفة،أواملهارات،أوالسلوكيات(أعلىأحنوأيكفلأحتقيقأ ●

هدفأالدورةأالتدريبية؟أ
هلأمنهجيةأالدورةأمناسبةأللمتعلمنيأاملستهدفني؟ ●
هلأاملوادأالتدريبيةأمناسبةأللمتعلمنيأاملستهدفني،أمباأيفأذلكأمنأانحيةأمستوىأاللغةأو	نواعأاألنشطة؟أ ●
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هلأاإلطارأالزمينأاملقرت	أللدورةأالتدريبيةأواقعيأابلنسبةأإىلأماأستغطيه؟أ ●
هلأتصميمأالدورةأالتدريبيةأأيخذأبعنيأاالعتبارأاالعتباراتأاجلنسانية،أوقدراتأاملشاركنيأالعقليةأوالبدنية،أمباأ ●

يفأذلكأماأكشفأعنهأحتديدأاالحتياجاتأالتدريبية؟
هلأتعتربأ	دواتأالتقييمأمناسبةأحملتوىأالدورةأالتدريبيةأوللمتعلمنيأاملستهدفني؟أ ●

حيبأ	نأتتمأمراجعة اخلرباءأمنأقبلأ	فرادأمنأجماالتأخربةأخمتلفة.أوهناكأبشكلأعامأثالثأفئاتأجيبأالتشاورأ
معها،أوهي:

خرباءأاحملتوى/املوضوع،أالذينأميكنهمأمراجعةأحمتوىأالدورةألتحديدأإذاأكانأحمدث،أوذوأصلةأومشرو	أ ●
بشكلأجيد.

خرباءأالفئةأاملستهدفة،أالذينأميكنهم،أابلنظرأإىلأمعرفتهمأابملتعلمنيأواحتياجاهتم،أتقدميأاملشورةأبشأنأمدىأ ●
مالءمةأحمتوىأو	ساليبأالتدريب.

خرباءأاملنهجيةأالتعليمية،أالذينأميكنهمأالتأكدأمنأ	نأالتصميمأالعامأواملنهجيةأاليتأتتبعهاأالدورةأالتدريبيةأ ●
مناسبة.أ

	خريا،أيُعدأالقيامأابملراجعةأمنأجانبأاملتعلمنيأغالباًأ	فضلأمؤشرأعلىأماأإذاأكانتأالدورةأالتدريبيةأفعالةأ	مأال.أ
وقدأتشملأاملراجعةأمنأجانبأاملتعلمنيأمراجعةأالدورةأككلأ	وأجزءأمنها،أوحتديدأماأيلزمأإجراءهأمنأتعديالت.
التدريبأيفأجمالأ 	نشطةأ "تقييمأ 3أمنأدليلأ 2،أاخلطوةأ الفصلأ التكويينأمتوفرأيفأ للتقييمأ التفصيليأ التوجيهأ
حقوقأاإلنسان:أدليلأللمعلمنيأيفأجمالأاإلنسان"،أكماأتتوفرأبعضأاألدواتأذاتأالصلة،أمثلأإرشاداتأمراجعةأ

التصميم،أيفأالفصلأ4،أاخلطوةأ3أمنأنفسأالدليل.أ

فريق التدريب ز. 

يعدأمشاركةأفريقأالتدريبأذيأمعرفةأمناسبةأعنصراًأ	ساسياًأيفأجنا	أ	يأدورةأتدريبية.أفيماأيليأبعضأالعواملأ
بشأنأاختيارأاملدربني،أواليتأترتبطأارتباطاًأوثيقاًأمببادئأالتدريبأالفعالأيفأجمالأحقوقأاإلنسانأالواردةأيفأالفصلأ

األول:
اخلربات التكميلية:أهناكأفوائدأكبريةأملشاركةأفريقأعملألديهأخرباتأمتعددةأيفأالدورة.أويشملأهذاأالفريق:أ ●

P خربةأيفأجمالأحقوقأاإلنسانأ-ألضمانأدقةأماأيقدمأخاللأالدورةأمنأحمتوىأيتعلقأحبقوقأاإلنسان؛
P مهيةأحقوقأاإلنسانأيفأ	نأالدورةأالتدريبيةأحمددةأوتركزأعلىأ	خربةأيفأاجلمهورأاملستهدفأ-ألضمانأ

العملأواحلياةأاليوميةأللمتعلمني؛أوأ
P .ًنأعمليةأالتدريبأسليمةأمنهجيا	خربةأيفأمنهجيةأالتدريبأ-ألضمانأ

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
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تدريب األقران: بناءأعلىأالنقطةأالواردةأ	عاله،أعندأتنظيمأدورةأتدريبيةأجملموعةأمعينة،أمنأاملهمأضمأ	حدأ ●
ممثليهاأيفأفريقأالتدريب،أليسأفقطأ	ثناءأمرحلةأالتقدميأبلأ	يضاًأيفأمرحلةأالتصميم.أابإلضافةأإىلأالتجربةأ
املباشرةأاليتأجيلبهاأهذاأاملتعلمأ	وأاملتعلمةأعربأملفهأ	وأملفهاأالشخصي،أفهيأ	وأهيأيفأوضعأيسمحأإبقامةأ

اتصالأفوريأمعأاملتعلمنيأاآلخرين.
التوازن اجلنساين واجلغرايف:أ	ثناءأمجعأفريقأالتدريب،أجيبأإيالءأاالهتمامأإىلأالتوا	نأاجلنساينأواجلغرايف.أ ●

ففريقأالتدريبأاملتنوعأيكونأجمهزاًأبشكلأ	فضلألتلبيةأاحتياجاتأمجيعأاملشاركني.أ
والسمعةأ ● املهنيةأ املصداقيةأ معهمأ جيلبواأ 	نأ التدريبأ فريقأ 	عضاءأ علىأمجيعأ ينبغيأ والسمعة:أ املصداقية 

املناسبة،أمباأيفأذلكأسلوكياهتمأمنأمنظورأحقوقأاإلنسان.أويعدأهذاأ	مرأضروريألكسبأاحرتامأاملتعلمني.أ
القدرة على استخدام تقنيات تدريب تشاركية:أينبغيأعلىأ	عضاءأفريقأالتدريبأ	نأيقدمواأاحملتوىأبطريقةأ ●

جذابةأوتفاعلية.أومُتكنأالتقنياتأالتشاركيةأاملتعلمنيأوتتيحأاجملالأ	مامهمأللتعلمأمنأجتار	أبعضهمأالبعض؛أ
ويردأ	عالهأ	مثلةأعلىأهذهأالتقنيات.

التدريبأ	نأيكونأعلىأوعيأابألبعادأاجلنسانيةأملوضوعأ ● مراعاة االعتبارات اجلنسانية:أجيبأعلىأفريقأ
النساءأوالرجالأواألقلياتأاجلنسانيةأ تتعلقأحبقوقأاإلنسانأعلىأ التدريب،أمثلأكيفأتؤثرأمشكلةأمعينةأ
بشكلأخمتلف،أوكيفأ	نأسهولةأالوصولأإىلأاملواردأتكونأمتباينةأبينهم،أ	وأكيفأسيتأثرونأبشكلأخمتلفأ

منأنشاطأتدرييبأما.

الصندوق رقم 8 - مهام أعضاء فريق التدريب

تتضمنأاملهامأاليتأمنأاملتوقعأ	نأيقومأهباأمجيعأ	عضاءأفريقأالتدريبأ	ثناءأالدورةأالتدريبية:
تصميم وتنظيم التدريب ●

P دراسةأاملوادأالتدريبيةأوكلأاملعلوماتأالواردةأذاتأالصلة
P توفريأالنصحأوالتعليقاتأعلىأاملوادأالتدريبية
P تقدميأاملالحظاتأعلىأبرانمجأالدورة
P وأضبطأخططأاجللسةأ	إعدادأ
P 	حتضريأالعروضأواألنشطةأكماأهوأمطلو
P وأ	الدورةأإحاطةأ التدريبية،أعادةأماأتعقدأقبلأبدايةأ الدورةأ حضورأاإلحاطة/اإلحاطاتأقبلأ

	كثرألفريقأالتدريب
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تقدمي التدريب  ●
P اجتماعأاملدربنيأاملشاركنيأيفأنفسأاجللسةأمقدماًأالستعراضأخطةأاجللسةأوإعدادهاأبشكلأ

مشرتك
P وأماأبعدأالتدريبأمعأبقيةأفريقأالتدريب	املشاركةأيفأاإلحاطةأاليوميةأماأقبلأ
P احلضورأواملشاركةأيفأمجيعأجلساتأالدورةأ
P استخدامأالتقنياتأالتدريبيةأالتشاركية
P ).استخدامأاملساعداتأالبصريةأبقدرأاإلمكانأ)شرائح،أوورقأعرض،أوصور،أوفيديوهات،أإخل
P أبتوصياتأعمليةأخاللأالنقاشأويفأجمموعاتأالعملأ	املسامهةأيفأاخلرو
P االلتزامأمبواعيدأاجللسة/اجللسات
املتابعة ●

P عضاءأفريقأالتدريب	املشاركةأيفأاستخالصأاملعلوماتأاخلتاميةأمعأبقيةأ
P استعراضأومراجعةأموادأاجللسةأبناءأعلىأالدروسأاملستفادةأواملالحظاتأمنأاملتعلمني
P 	تقدميأمداخالتألتقريرأالتدريبأعلىأالنحوأاملطلو

بصرفأالنظرأعنأجتارهبمأالسابقة،أ	وأمستوىأاخلربة،أجيبأعلىأكلأ	عضاءأفريقأالتدريبأ	نأيعدواأملهامأالتدريبأ
احملددةأبعناية،أوجيبأ	نأتكونأالتوقعاتأيفأهذاأالشأنأواضحةأمنأاملسؤولأعنأالتدريبأبشكلأمباشر.أإذاأ
	وأخطياًأعلىأاجلوانبأاملختلفةأمباأيفأ حضرأاملدربونأيفأمرحلةأمتقدمةأمنأالتصميم،أجيبأاطالعهمأشفهياًأ
و	هدافأ الدورةأ و	هدافأ التدريبية،أ االحتياجاتأ حتديدأ ونتائجأ وسياقهم،أ للمشاركني،أ التعريفيأ امللفأ ذلك،أ
التعلم،أواحملتوىأالذيأسيغطى،أواملنهجياتأاليتأستستخدم.أكماأجيبأتوعيتهمأبشأنأقضاايأمعينةأتتعلقأابلسياقأ
الثقايف.أابإلضافةألذلك،أجيبأإحاطتهمأابألبعادأاجلنسانيةأواملشاكلأاملتعلقةأإبمكانيةأالوصول،أإذاأكانأذلكأ

مطلوابً.أكماأجيبأ	يضاًأتوعيةأاخلرباءأالذينأقدأيشاركونأيفأالدورةأالتدريبيةأبنفسأاملسائل.أ

المسائل التنظيمية ح. 

إنأتنظيمأدورةأتدريبيةأمهمةأمعقدة.أتتضمنأاجنا	أسلسلةأمنأالرتتيباتأاللوجستيةأواإلداريةأاليتأجيبأ	نأأتخذأ
بعنيأاالعتبارأجمموعةأواسعةأمنأالعوامل،أمباأيفأذلكأالسياقأالثقايف،أواالعتباراتأاجلنسانية،أواحرتامأإمكانيةأ
الوصولأوالشمولية9.أوهوأماأسيتمأمناقشتهأيفأهذاأالقسم،أالذيأيركزأعلىأاملشاركني،أوامليزانية،أواالعتباراتأ

الزمنية،أواملكان،أواملستندات،أواملعداتأواملواد،أوكذلكأاملخاوفأاخلاصةأبشأنأالظروفأامليدانية.أ

9 For detailed guidance on planning, organizing and delivering disability-inclusive training, refer to ESCAP, Disability 
Inclusive Meetings: An Operational Guide, 2015, available online.

https://www.unescap.org/sites/default/files/Disability%20Inclusive%20Meetings%20PDF.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/Disability%20Inclusive%20Meetings%20PDF.pdf
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المشاركون
جيبأحتديدأاملشاركنيأيفأ	بكرأوقتأممكن،أإلاتحةأالوقتأالكايفألتحديدأاالحتياجاتأالتدريبيةأواختاذأالرتتيباتأ
اإلدارية:أجيبأوضعأالتوا	نأاجلنساينأواجلغرايفأيفأاالعتبارأ)إذاأكانأذوأصلة(.أحيبأتوفريأاملعلوماتأاألساسيةأ
للمشاركنيأمقدماً:أكاملعلوماتأاملوضوعيةأواإلداريةأبشأنأالدورة،أومسودةأالربانمج،أوإذاأكانأذلكأممكناً،أمهامأ

وقراءاتأماأقبلأالدورةأالتدريبية.أ
فيماأيتعلقأابملشاركني،أقدأتشملأالقضاايأاليتأينبغيأالنظر:أ

ترتيباتأالسفر،أمباأيفأذلكأالظروفأاألمنيةأوأتشريةأالدخولأ)إذاأكانأذلكأمطلوابً(أ ●
ترتيباتأاإلقامةأ)إذاأكانأذلكأمطلوابً( ●
إمكانيةأالوصولأومتطلباتأاإلقامةأاملناسبةألألشخاصأذويأاإلعاقة ●
ترتيباتأالوجباتأ)إذاأكانأاملنظمنيأسيوفرونأالوجباتأو/	وأوجباتأخفيفةألالسرتاحات( ●

الميزانية
جيبأوضعأميزانيةأبشأنأتكاليفأتنظيمأالدورةأالتدريبية،أوأتمنيأاألموالأيفأالوقتأاملناسب.أينبغيأ	نأأيخذأ

تقديرأالتكلفةأالتفصيليأيفأاالعتبارأالعناصرأالتالية:أ
املدربنيأواخلرباء:أالسفر،أواإلقامةأواملكافآتأكماأهوأمطلو	 ●
املشاركني:أالسفرأواإلقامة،أإذاأكانأسيتمأتغطيةأذلكأمنأقبلأاملنظمني ●
املكان:أتكلفةأاإلجيار،أوالغداء،أواسرتاحاتأالقهوة،أواملاء،أإخل. ●
مستنداتأالتدريبأواملواد:أالشراءأو/	وأاالستنساخ،أوالرتمجة ●
معداتأالتدريب:أورقأعرض،أوكمبيوتر،أوجها	أعرض،أإخل. ●
املساعدةأاإلدارية ●
املرتمجني،أواملرتمجنيأالفورينيأ	وأمرتمجيألغةأاإلشارة،أواملصورين،أ	وأمنأيسجلونأاملالحظات،أعلىأالنحوأ ●

املطلو	

االعتبارات الزمنية
يتطلبأتصميم،أوإدارة،أوتقدميأدورةأتدريبيةأقدراًأكبرياًأمنأالتخطيط.أولالعتباراتأالزمنيةأ	مهيةأخاصةأابلنسبةأ

للمسائلأالتالية:أ
مراعاهتاأ ● اليتأجيبأ العواملأ تشملأ قدأ األقل.أ علىأ 	شهرأ 2-3أ قبلأ يتمأحتديدهأ 	نأ الدورة:أجيبأ اتريخأ

العطالتأالوطنية/احملليةأ	وأالدينيةأ	وأاملدرسية،أوساعاتأالعملأواملناخأ)إذاأكانأهذاأمطلوابً(.
توفرأفريقأالتدريب:أيعتمدأاتريخأالدورةأ	يضاًأعلىأمدىأانشغالأ	عضاءأفريقأالتدريب،ألذلكأجيبأأتكيدأ ●

مشاركتهمأيفأالتدريبأيفأ	قر	أوقتأممكن.
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للتعاقدأمعهمأمباأيتماشىأمعأ ● العقود:أإذاأكانأسيتمأتعينيأمدربنيأ	وأخرباء،أجيبأختصيصأوقتأكافأ
اإلجراءاتأاملؤسسية.أ

السفر:أجيبأ	نأيبد	أالتخطيطأبشأنأترتيباتأسفرأاملشاركنيأو/	وأاملدربني،أإذاأكانأذلكأمنطبقاً،أمنذأ ●
حتديدأمواعيدأالدورة.

مستنداتأوموادأالدورة:أجيبأإاتحةأالكثريأمنأالوقتأإلعدادأمستنداتأوموادأالدورةأالتدريبيةأواستنساخهاأ ●
)انظرأ	دانه(أوإعدادأملفاتأالدورةأالتدريبيةأو/	وأقرصأالتخزين،أويلزمأالكثريأمنأالوقتأبشكلأخاصأإذاأ
كانأمنأالضروريأترمجةأاملوادأ	وأاملستندات،أوحتويلهاأإىلأصيغأبديلةأ)مثلأطريقةأبرايل،أونسخأحبروفأكبريةأ

	وأعلىأ	شرطةأصوتية.(أ	وأالتعليق.
مجعأاألموال:أإذاأكانأتنظيمأالدورةأالتدريبيةأيتطلبأ	موالأغريأمتوفرة،أجيبأمجعأاألموالأمسبقاً. ●

المكان 
جيبأ	نأتؤخذأاملسائلأالتاليةأيفأاالعتبارأعندأاختيارأمكانأعقدأالدورةأالتدريبية:أ

املوقع،أمباأيفأذلكأسهولةأالوصولأإليهأابستخدامأاملواصالتأالعامة.أوقدأيؤثرأمدىأتوفرأاالنتقالأاآلمنأمنأ ●
وإىلأمكانأانعقادأالدورةأعلىأمدىأاملشاركةأفيهاأخاصةأمنأقبلأالنساء.أكماأقدأيكونأتوفرأرعايةألألطفالأ
يفأاملبىنأ	وأمكانأقريبأعاماًلأمناسباًألبعضأاملشاركني.أهناكأسؤالأآخرأيستوجبأالنظرأفيهأهوأإذاأماأكانأ
جيبأعقدأالدورةأالتدريبيةأداخلأمبىنأاملنظمةأ	وأخارجه،أففيأحنيأ	نأعقدأالدورةأداخلأمقرأالعملأيتميزأ
ابخنفاضأالتكلفةأوسهولةأالوصولأإالأ	نأاملشاركونأقدأيواجهواأصعوبةأيفأالتفرغأو"االبتعادأعن"أواجباهتمأ

والرتكيزأعلىأالدورةأالتدريبية.
املساحةأالكافيةألعملأوحتركأاملدربنيأواملتعلمنيأ)مباأيفأذلكأإاتحةأحريةأاحلركةألكال	أاإلرشاد،أوالكراسيأ ●

املتحركة،أووسائلأاحلركة،أإذاأكانأذلكأمطلوابً(أوكذلكأابلنسبةألألشخاصأاآلخرينأحسبأاحلاجةأ)علىأ
سبيلأاملثال،أومرتمجيألغةأاإلشارةأو/	وأاملرتمجنيأالفوريني(.

االحتياجاتأاملتعلقةأمبعداتأالتدريبأ)مثلأالكمبيوترأوجها	أالعرضأوماأإىلأذلك(. ●
توفرأغرفأالستخدامهاأيفأعملأجمموعاتأصغرية. ●
توفرأمقاعدأمرحية. ●
توفرأطاوالتأوكراسيأميكنأنقلهاأمباأيناسبأاستخدامأالتقنياتأالتدريبيةأخمتلفة. ●
درجةأحرارةأمرحية. ●
الوصولأإىلأدوراتأمياهأمنفصلةأللرجالأوالنساءأ	وأعلىأالنحوأاملناسبأثقافياً. ●
توفرأنظامأصويتأجيد. ●
توفرأإضاءةأجيدة. ●
توفرأموقعأمناسبأالسرتاحاتأالغداءأوالقهوة. ●
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املالءمةأمنأحيثأالنظرأإىلأاالحتياجاتأاحملددةأللمشاركنيأ)مثالأإمكانيةأالوصول،أوتوفرأغرفأللصالةأ	وأ ●
لألمهاتأاملرضعات،أإخل.(.

جيبأ	نأيفحصأاملسؤولأعنأالتدريب/فريقأالتدريبأاملكانأقبلأاختيارهأللدورة،أللتأكدأمنأ	نهأيليبأاالحتياجات.أ

المستندات والمواد 
وتتضمنأمستنداتأوموادأالدورةأاليتأجيبأ	نأحتضرأمسبقاً:

استبيانأطلبأااللتحاقأابلدورة:أيتيحأتو	يعأاستبيانأمفصلألطلبأااللتحاقأابلدورةأاحلصولأعلىأمعلوماتأ ●
مفيدةألتقييمأاملتقدمنيأ)إذاأكانأفريقأالتدريبأسيختارأاملشاركني.(أوميكنأهلذاأاالستبيانأ	يضاًأ	نأيساعدأ
يفأحتديدأاالحتياجاتأالتدريبيةأألنهأيساعدأعلىأتطويرأملفأتعريفأدقيقأللمتعلمأويوفر/يؤكدأمعلوماتأ

تتعلقأابلسياق.أ
برانمجأالدورة. ●
االتصالأ ● ومعلوماتأ واملوقعأ )التواريخأ الدورةأ عنأ 	ساسيةأ بياانتأ تتضمنأ الدورة:أ معلوماتأحولأ مذكرةأ

ابملنظمني(أونظرةأعامةأعنأ	هدافأالدورةأوحمتواهاأومنهجيتهاأومعايريأاختيارأاملشاركنيأفيها.أوجيبأ	نأ
تتضمنأهذهأاملذكرةأكذلكأ	يةأتكاليف/مهامأملاأقبلأالدورة.

احملليأ ● والنقلأ السفرأ مثلأ واإلداريةأ اللوجستيةأ املسائلأ عنأ معلوماتأ تتضمنأ اإلدارية:أ املعلوماتأ مذكرةأ
واإلقامةأوالظروفأالصحيةأواألمنيةأواملرافقأواخلدماتأاملتوفرةأيفأمكانأالدورةأ)علىأسبيلأاملثال،أتوفرأكرسيأ
متحرك،أ	وأوجودأغرفةأللصالة،أ	وأعرفةألألمهاتأاملرضعات،أ	وأتوفرأخدماتأاالتصالأابإلنرتنت،أإخل.(.

قبلأ ● التعليماتأاخلاصةأابألنشطةأوالعروضأوالكتيباتأاألخرىأ االنتهاءأمنأحتضريأ ينبغيأ التدريب:أ موادأ
الدورةأكيأيتمأإعادةأنسخهاأللتو	يع.

ورقةأاحلضورأاليومي:ألتسجيلأاحلضور،أقوائمأأبمساءأمجيعأاملشاركنيأومساحةألتوقيعهم. ●
الوقتأ ● مباأيسمحأابعتمادأاملسؤولنيأواحلصولأعلىأتوقيعاهتمأيفأ شهاداتأمشاركة:أجيبأحتضريهاأمبكراًأ

املناسبأوعلىأالنحوأاملطلو	.
استماراتأالتقييم:أاستماراتأتقييمأيوميةأواستبيانأالتقييمأاإلمجايلأيفأهنايةأالدورة. ●
استماراتأاملوافقة:أهذهأاالستماراتأضروريةأإذاأكانأيلزمأ	خذأموافقةأاملشاركنيأ)علىأسبيلأاملثالأإذاأكانأ ●

املنظمنيأيعتزمونأنشرأصورأالدورة(.
مالحظة:أجيبأ	نأأيخذأاملسؤولأعنأالتدريبأكلأالتدابريألضمانأ	نأكلأمستنداتأالدورةأواملوادأمصممةأحبيثأ
تصلحأالستخدامهاأمنأقبلأمجيعأاألشخاصأألقصىأحدأممكنأدونأاحلاجةألتكيفهاأ	وأإعادةأتصميمهاأعلىأ

حنوأمتخصص،أوفقأماأتوضحأاتفاقيةأحقوقأاألشخاصأذويأاإلعاقة.

المعدات والمواد
جيبأعلىأفريقأالتدريبأ	نأيفكرأمسبقاًأيفأاملعداتأواملوادأالال	مةأللدورةأالتدريبية.أإذاأعقدتأالدورةأيفأمقرأ
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املنظمة،أفيجبأإبالغأالزمالءأاملسؤولنيأعنأمعداتأتكنولوجياأاملعلوماتأواملوادأاملكتبيةأبذلك؛أيفأحالةأتنظيمهاأ
يفأمكانأخارجيأجيبأطلبأاملعداتأعندأحجزأهذاأاملكان.أوجيبأعلىأفريقأالتدريبأالتحققأمنأاملكانأ
قبلأبدءأالدورةأللتأكدأمنأ	نأكلأشيءأيفأمكانه،أو	نأاملعداتأالتقنيةأ)كمبيوتر،أوجها	أالعرض،أواالتصالأ
بطريقةأ مرتبةأ إخل.(أ والطاوالت،أ )الكراسي،أ التدريبأ غرفةأ حمتوايتأ و	نأ جيدأ بشكلأ تعملأ إخل(أ ابإلنرتنت،أ

تتناسبأمعأاحتياجاتأالدورة.أ
املعدات ●

P حاملأمعأورقأعرضأ)عادةأخيصصأواحدأمنهاألكلأجمموعةأعمل(أ
P سبورةأبيضاء
P كمبيوترأ)معأتوفرأاالتصالأابإلنرتنت،أإذاألزم(أ
P أعرض	جها
P وحداتأختزينأالكرتونيةأنقالة
P شاشات
P الكابالتأواحملوالت
P وأالفيديوهات(أوحاملأثالثيأالقوائم	الكامرياأ)الصورأو/
P طابعات
P إمكانيةأالوصولأإىلأمكانيةأتصوير
P ميكروفون
P جهزةأصوتياتأمساعدةأ	
املواد ●

P ورقأعرض
P وأالسبورةأ	قالمأأبلوانأخمتلفةأالستخدامهاأعلىأورقأالعرضأ	
P صمغأومسامريأتثبيتأالورق/داببيس
P وأشريطأالصقأ	شريطأشفافأو/
P بطاقاتألكتابةأاألمساءأ
P ورقأتدوينأاملالحظاتأوبطاقاتأملونةأأبشكالأخمتلفةأ
P الدفاتر/ورقأللكتابة
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P قالمأ	
P ملفات
P خرامةأورق
P مقص
P دابسة

األوضاع الميدانية
يفأحالأعقدأالدورةأيفأظروفأميدانيةأصعبةأوجيبأ	نأيكونأفريقأالتدريبأعلىأدرايةأبذلك.أويفأهذهأاحلالةأ
يتمتعأاملدربونأالذينأيعملونأابلفعلأيفأهذهأالظروفأمبيزةأقياساًأعلىأاملدربنيأاآلخرين،أيُعدُّأاالتصالأاملنتظمأمعأ
الزمالءأ	وأالشركاءأاحمللينيأ	مراًأضرورايًأوجيبأإجراءأهذاأاالتصالأواحملافظةأعليهأخاللأختطيطأالدورةأالتدريبيةأ

وتصميمهاأوتنفيذها.أ
التوقيت:أجيبأ	نأيستندأجدولأاألعمالأاليوميأللدورةأالتدريبيةأإىلأساعاتأالعملأاملعتادةأللمشاركنيأ ●

وجيبأحتديدأمواعيدأاسرتاحاتأالغداءأوالقهوةأيفأ	وقاتأمناسبةأثقافياً.أ
املكان واملرافق:أعلىأالرغمأمنأ	نأقاعاتأالتدريبأاملخصصةأهيأ	ماكنأمناسبةأللدورةأالتدريبية،أإالأ	هناأ ●

قدأالأتكونأمتوفرةأويفأهذهأاحلالةأيتمأاستخدامأاملواقعأاألخرىأاملتاحةأوعلىأاملتدربنيأإجراءأماأيلزمأمنأ
تعديالت.أعلىأسبيلأاملثال،أجيبأ	نأيكونأاملدربونأمستعدونألتعديلأالتوقيتأاليوميأإذاأكانتأالدورةأ
علىأ مؤثراًأ عاماًلأ احلرارةأ درجاتأ و	صبحتأ متاحاًأ اهلواءأ تكييفأ يكنأ ملأ إذاأ 	وأ الطلقأ اهلواءأ ستعقدأيفأ

املشاركني.أ
املعدات واملواد: إذاأماأكانأمنأاحملتملأ	نأحتدثأظروفأمثلأانقطاعأالتيارأالكهرابئي،أوصعوبةأيفأاالتصالأ ●

ابإلنرتنت،أفيجبأعلىأفريقأالتدريبأالتخطيطأوفقاًألذلكأواالستعدادأالستخدامأورقأالعرضأبداًلأمنأ
شرائحأالكمبيوتر،أ	وأجلبأنسخأورقيةأكافيةأمنأالشرائحألتو	يعها.أوإذاأكانتأالدورةأالتدريبيةأستعقدأيفأ
مكانأانئيأقدأالأتتوفرأفيهأمعدات،أجيبأنسخأمنأكلأمستنداتأالدورةأمسبقاًأقبلأاالنتقالأإىلأمكانأ

عقدأالدورة.أ
الظروف األمنية:أجيبأعلىأاملسؤولأعنأالتدريبأالتحققأمنأالوضعأاألمينأملوقعأالتدريبأوإبالغأاملدربنيأ ●

واملشاركنيأأبيأخماوفأحمتملة.أومنأالضروريأالتنسيقأمعأموظفيأاألمنأيفأاملنظماتأاملعنيةأهبذاأالشأن.أ
لغة الدورة:أقدأيلزمأتوفريأترمجةأفوريةأإذاأكانأ	عضاءأالفريقأالأيتحدثونأنفسألغةأاملشاركني؛أوإذاأملأيكنأ ●

ذلكأممكناً،أينبغيأ	نأيكونأاملدربنيأمستعدينألالعتمادأعلىأالرتمجةأالشفويةأاملتتاليةأوهوأماأيستهلكأنصفأ
الوقتأاملخصصأللتدريبأمماأيتطلبأإجراءأتعديالتأجوهريةأيفأبرانمجأالدورةأالتدريبية.أ
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الدورةأ ● فيهأ ستنظمأ الذيأ الثقايفأ ابلسياقأ اتمةأ درايةأ علىأ املدربونأ يكونأ 	نأ جيبأ الثقافية:  االعتبارات 
التدريبية.أعلىأسبيلأاملثال،أجيبأمراعاةأاالعتباراتأالثقافيةأواجلنسانيةأيفأاختيارأ	نشطةأكسرأاجلليدأو	نشطةأ

اجملموعات.
للنزاعأبنيأ ● السياسة احمللية: جيبأ	نأيكونأاملدربونأ	يضاًأعلىأدرايةأأبيأقضاايأسياسيةأقدأتكونأسبباًأ

املشاركنيأو	نأيكونواأمستعدينأملعاجلةأاملواقفأذاتأالصلة.أ
التدريبيةأمستوىأمشابهأمنأاإلملامأ ● الدورةأ اجلمهور املختلط:أيفأسيناريوأمثايلأيكونألدىأاملشاركنيأيفأ

ابلقراءةأوالكتابةأوإتقانأاللغةأواملعرفةأحبقوقأاإلنسانأواخللفياتأاملهنية،ألكنأابلطبعأليسأهذاأهوأاحلالأ
دائماًأيفأاملمارسةأالعملية.أولذلكأينبغيأ	نأيكونأاملدربنيأعلىأاستعدادأللتعاملأمعأاخللفياتأواملستوايتأ

املختلفةأمنأخاللأالعملأيفأجمموعاتأصغريةأواستخدامأاسرتاتيجياتأ	خرى.
خطة بديلة: حيب أن يسعى املدربون وأن يكونوا دائماً مستعدين - وأن خيططوا مسبقاً - للغري متوقع!  ●

كلماأاستخدمأاملدربونأمنهجيةأسليمةأيفأالتخطيطأوالتصميمأللدورة،أكلماأكانأذلكأ	فضلأليكونواأقادرينأ
علىأمعاجلةأ	يأمشاكلأقدأتنشأ.أ
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الفصل 4

مرحلة تقديم التدريب

أيقدمأهذاأالفصلأإرشاداتأحولأالتيسريأاملهينأ	ثناءأالدورةأالتدريبيةأوالتقييمأأخاللأمرحلةأالتقدمي.

التيسير المهني أ. 

طوالأالدورة،أيوجدأاتصالأمباشرأومنتظمأبنيأاملدربنيأواملتدربنيأوماأبنيأاملتدربنيأ	نفسهم.أميكنأللمناخأاملقدمأ
منأقبلأاملدربنيأوالبيئةأالذيأيطورهاأفريقأالعملأوحيافظأعليهاأ	ثناءأالتدريب،أ	نأتساهمأبشكلأإجيايبأفعالأيفأ

عمليةأالتعلم.
اكتسا	 ثقة المشاركين والمحافظة عليها1. 

كن قدوة.أكمدر	،أ	نتأتوجهأعمليةأالتعلم.أمينحكأاملشاركونأالثقةأللقيامأهبذاأالدورأولكنهمأقدأيسحبواأ ●
هذهأالثقةأمنكأإنأملأتكنأ	فعالكأتعكسأماأتدعوألهأ)علىأسبيلأاملثالأالأتطلبأمنأاملشاركنيأوتتوقعأ

منهمأ	نأيقدرواأآراءأبعضهمأالبعضأإذاأملأتكنأ	نتأتقدرأحقاًأمسامهاهتم...(.أ
بتسهيلأتعلمهمأ	مأال.أوسيكونونأ ● وملتزماًأ استعد جيدًا.أسوفأيشعرأاملشاركونأإذاأكانأاملدر	أخمتصاًأ

قادرينأعلىأقياسأمقدارأاالستعدادأالذيأوضعهأاملدر	أيفأمرحلةأالتخطيطأوالتصميم:أكلماأبذلأاملدربونأ
جهوداًأ	كربأللتعرفأعلىأاملشاركنيأمباأيفأذلكأماأيتعلقأابخلصوصياتأالثقافيةأواحمللية،أكلماأكانتأقدرهتمأ

	فضلألتصميمأوتقدميأتدريبأيليبأاحتياجاتأوتوقعاتأاملشاركني.أ
كن صادقاً.أمصداقيةأاملدر	أ-أعلىأسبيلأاملثال،أبشأنأيعرفهأوماأالأيعرفهأ-أتساهمأيفأقطعأشوطأكبريأ ●

يفأبناءأالثقة.أسيفضلأاملشاركونأدائماًأاإلجابةأاملباشرةأوالصادقةأ)علىأسبيلأاملثالأميكنكأاإلجابةأبـ:ألستأ
متأكدأمنأهذا،أسأحبثأفيهأو	عودأإليكأغداً(أبداًلأمنأحماولةأالردأإبجابةأمبهمة.



50 من التخطيط إلى التأثير: دليل حول منهجية التدريب في مجال حقوق اإلنسان

      
      
لة 
مرح

 :4
ل 
ص
لف
ا

يب
تدر
م ال

قدي
ت

  العودة إلى جدول المحتويات

تعزيز بيئة تعليمية محترمة	. 

عامل اجلميع ابحرتام،أقدرأواعرتفأمبسامهةأكلأمشارك،أوبقدرةأاجلميعأيفأحتقيقأ	هدافأالتعلمأاخلاصةأ ●
ابلدورة.أإذاأجعلأاملدربونأاملشاركنيأيشعرونأبعدمأاالرتيا	أ	وأشعرواأأبهنمأغريأمبالنيأمبشاعرهم،أستالحظأ

اجملموعةأذلكأوقدأتسحبأدعمهاأمنأالتدريب.أ
معاجلةأ ● جيبأ اجملموعة.أ منأ بدعمأ 	مكنأ حيثماأ بذلكأ قمأ املناسب،أ غري  السلوك  مع  تعامل  أو  عاجل 

التعليقاتأالتمييزية،أ	وأغريأاملتساحمة،أ	وأالعنصرية،أ	وأالتحيزاتأاجلنسانيةأبشكلأمتسقأومناسب.أوينطويأ
هذاأعلىأااللتزامأابهلدوءأواالستجابةأبلباقةأمباشرةأوموضوعية،أاعتماداًأعلىأمبادئأحقوقأاإلنسان.

تعزيز المشاركة المتساوية	. 

اضمن املشاركة على قدم املساواة.أجيبأعلىأاملدربنيأالنظرأيفأمسألةأاملشاركةأاملتساويةأيفأالدورةأالتدريبيةأ ●
منأقبلأ	ولئكأالذينأقدأيتعرضونأعادةأللتمييزأاجملتمعي.أعلىأسبيلأاملثال،أسيكونأمنأالصعبأحتقيقأ
	هدافأالتعلمأاملتصلةأبعدمأالتمييزأإذاأكانتأاملشاركةأيفأالدورةأالأتشملأاجملموعاتأاملختلفةأيفأاجملتمع.أ

اشرك املشاركني يف العملية التدريبية.أعلىأسبيلأاملثال،أاشركأاملشاركنيأيفأوضعأالقواعدأاألساسية،أوقمأ ●
مبراجعةأ	هدافأالتعلمأاحملددةأللدورةأواعتمدهاأمعهم.أإذاأكانتأتوقعاتأبعضأاملشاركنيأ)كماأمتأالتعبريأ
عنهاأيفأحتديدأاالحتياجاتأالتدريبية(ألنأتتحقق،أوضحأذلك.أقمأبوضعأغاايتأو	هدافأاجللساتأعلىأ
	وراقأعرضأكبريةأعلىأاحلائطأحبيثأميكنأاإلشارةأإليهاأخاللأالدورة.أراجعأ	هدافأالتعلمأيفأهنايةأالدورةأ

وراجعأمعأاملشاركنيأماأإذاأكانتأحتققتأ	مأال.
استخلص احملتوى من املشاركني.أابد	أابالطالعأعلىأمعرفةأوجتار	أاملشاركني؛أاستخدمأتقنياتأالستخالصأ ●

علىأ ابلبناءأ املشاركنيأ بينهم.أشجعأ فيماأ النقاشأ وحتفيزأ تفكريهمأ لتحفيزأ 	سئلةأ 	سألأ منهم.أ املعلوماتأ
تعليقاتأبعضهمأالبعض؛أبداًلأمنأاإلجابة،أميكنكأ	يضاًأ	نأتردأسؤالأماأإىلأاملشاركنيأليقدمواأاإلجابةأعليه.أ

يسر مشاركة املشاركني اهلادئني.أاكتشفأملاذاأيشاركأالبعضأبشكلأ	قلأ)حواجزأاللغة؟أاخلجل؟أالشعورأ ●
أبهنمأ	قلأأتهياًلأمنأاآلخرين؟(.أتشملأاسرتاتيجياتأتشجيعأمشاركةأهؤالءأعملأجمموعاتأصغرية،أوهيأ
عادةأماأتكونأ	قلأترهيباً،أ	وأالقيامأبدعوةأاملشاركنيأللتعبريأعنأ	فكارهم،أإماأمباشرةأعنأطريقأالتساؤلأعنأ
ماأإذاأكانألديهمأ	يأشيءأيضيفونه،أ	وأبشكلأغريأمباشرأعنأطريقأالطلبأمنأاملشاركنيأ"هلأميكنناأ	نأ
نسمعأمنأشخصأملأيتحدثأبعد؟أميكنكأ	يضاًأجلبأاملشاركنيأاهلادئنيأإىلأاملشاركةأعنأطريقأاستخدامأ
لغةأاجلسدأ)االقرتا	أمنهمأ	وأاالتصالأابلعني(،أ	وأطر	أ	سئلةأمباشرةأعليهم،أمعأمراعاةأعدمأا	عاجهمأيفأ

هنايةأاملطاف.
أدر املشاركني املهيمنني.أالأتدعأاملشاركأاملسهب/الذيأيقدمأإجابةأ	وأمداخلةأُمطولةأ	نأيسيطرأعلىأ ●

املناقشةأ	وأمينعأاآلخرينأمنأالتحدث.أعلىأسبيلأاملثال،أميكنكأجتنبأاالتصالأهبمأابلعني،أ	وأ	نأتعيدأ
توجيهأاحملادثةأإىلأمشاركأ	وأموضوعأآخر.أإذاألزمأاألمر،أقمأبعرضأالقضيةأعلىأاجملموعة،أعلىأسبيلأاملثالأ
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منأخاللأإعادةأالتذكريأبربامجأالدورةأ	وأالقواعدأاألساسيةأاملتفقأعليهاأمسبقاً.أأتكدأمنأ	نأكلأمنأالنساءأ
والرجالأميكنأ	نأيسامهواأبشكلأكبريأيفأاملناقشات.أإذاأملأتنجح،أفالأداعيأللتصرفأبدفاعية،أبلأعليكأ
مواجهةأاملشاركنيأاملهيمنني،أسواءأخاللأفرتةأاسرتاحة،أ	وأكحلأ	خريأخاللأاجللسةأالتدريبية،أوحاولأ	نأ

حتصلأعلىأدعمأاجملموعة.أالأترتددأيفأ	خذأاسرتاحةأإذاأ	صبحتأاملناقشةأحاميةأللغاية.
أتح اجملال أمام وجهات النظر/اآلراء املتباينة.أقدأتكونأاجملموعاتأبطبيعتهاأغريأمتجانسة:أاستخدمأالتنوعأ ●

يفأاجملموعةألصاحلأالتدريب.أميكنكأتقدميأمستوىأمنخفضأمنأاملنافسةأبنيأاملشاركني/جمموعاتأالعمل،أ
ولكنأقبلأكلأشيءأاغرسأالتعاونأفيماأبينهم.

التوجيه والتجميع	. 

سيطر ولكن ال تتحكم.أأتكدأمنأ	نأ	دوارأمجيعأاملشاركنيأواملدربنيأواضحةأومتفقأعليهاأ)"منأيكونأمن"أ ●
وأ"منأاملسؤولأعنأماذا"(.أاجعلأاملناقشةأمركزةأوتتقدمأحنوأاهلدف/األهدافأاملعلنة:أكنأمرانًأومستعداًأ
للتكيفأمعأاحتياجاتأاجملموعةأواهتماماهتا،أمعأعدمأالسما	أللمناقشةأابالجنرافأبعيداًأعنأموضوعأاجللسةأ
)ميكنكأاستخدامأتقنيةأ"موقفأالسيارات"أ-أ	يأختصيصأورقةأعرضأ	وأسبورةأليكتبأعليهاأماأيطر	أ
منأنقاطأالأتتعلقأبشكلأمباشرأابجللسةأاملعنية،أليتمأالتعاملأمعهاأالحقاً(.أكنأحا	ماًأفيماأيتعلقأإبدارةأ
اجللسة،أويفأنفسأالوقتأاحرصأعلىأ	الأتؤثرأعلىأنتائجأعملأاجملموعات.أكنأحمايدأوموضوعي،أوابقأ
متفتحأواستمع،أوساعدأاجملموعةأعلىأالدخولأيفأحوارأووجهأاحلوارأإىلأاالستنتاجاتأذاتأالصلة.أاستخدمأ

األسئلةأواالقرتاحاتأ)قلأ"	قرت	"أبداًلأمنأ"ماأجيبأعليكأفعلهأهو..."(.
ال تتحدى املشاركني، ولكن عاجل املسألة.أجيبأ	نأحيفزأاملدر	أاملشاركنيأعلىأالتفكريأالنقديأبشأنأ ●

لتقدميأ املشاركنيأاآلخرينأ 	وأدعوةأ املناسبة،أ املثالأعنأطريقأطر	أاألسئلةأ املطروحة،أعلىأسبيلأ املسائلأ
مسامهتهم،أ	وأتقدميأمعلوماتأإضافيةأمنأمصادرأموثوقةأ	وأرمسية.أكماأ	نأعلىأاملدر	أجتنبأاالنتقادأ	وأ

اإلدالءأبتعليقاتأشخصية،أو	نأيركزأتعليقهأعلىأاحلقائقأواألرقام.
اعرتف مبسامهات املشاركني.أقمأابإلشارةأإىلأمسامهاتأاملشاركنيأوإىلأنتائجأاألنشطةأالتشاركية.أاعرتفأ ●

ابجلميعأ-أعلىأسبيلأاملثال،أاشكرأمجيعأاملشاركنيأعلىأتعليقاهتمأو	سئلتهم،أبداًلأمنأالتعليقأعلىأمشاركأ
التساؤلأ"ماذاأعنأ 	نهأقدأطر	أ"سؤالأجيدأجداً"أفذلكأقدأيثريأ املثالأإىلأ واحد،أابإلشارةأعلىأسبيلأ

األسئلةأاألخرى؟"
علىأ ● وإلصاقهاأ 	وراقأعرض،أ علىأ املناقشاتأ بتوثيقأ قمأ 	مكن،أ حيثماأ بصرايً.أ املسامهات  وثق وخلص 

جدرانأغرفةأالتدريب؛أوميكنكأالرجوعأإليهاألتذكريأاملشاركنيأمباأتعلموهأ	وأاجنزوه،أمباأيفأذلكأ	يأقراراتأ
	ساسيةأ	وأإجراءاتأمتابعةأمتأاالتفاقأعليها.

شجع االبتكار والتفكري اإلبداعي.أحتدىأاملشاركنيأوقدهمأخار	أمنطقةأالراحةأاخلاصةأهبمأ-أحيثأيطلقأ ●
جناحكأيفأذلكأالعنانألإلبداع.
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قم إبدارة الوقت.أوضحأوقتأبدايةأوهنايةأكلأجلسةأواحرتمأذلكأقدرأاإلمكان.أابد	أيفأالوقتأاحملددأ ●
واشكرأاألشخاصأعلىأااللتزامأابملواعيد.أشجعأاجملموعاتأعلىأإكمالأمهامهم/تكاليفهمأيفأالوقتأاحملدد.أ

حددأمواعيدأواقعيةأجللساتك.
رصد ديناميكيات المجموعة5. 

مراقبة وفهم سلوك املشاركني وديناميكيات اجملموعة.أجيبأعلىأاملدر	أإذاأبداأ	نأاملشاركنيأالأيعملونأ ●
معاًأبشكلأجيد،أ	نأيعدلأيفأالنشاطأ	وأيفأكيفيةأتطبيقأاالسرتاتيجياتأاملعنيةألتحسنيأديناميكياتأالتعاونأ
بنيأاملشاركني.أقدأيشملأذلكأمعاجلةأالسلوكأالتخرييبأوإدارته،أ	وأتذكريأاملشاركنيأأبنأالتوترأ-أإىلأحدأ
ماأ-أيعدأعادةأجزءاًأمنأالعملأمعأاآلخرينأوالسعيألتحقيقأاألهداف.أومنأاملفيدأ	نأيكونألديكأعددأ

قليلأمنأاملنشطاتأاجلاهزةألتخفيفأ	يأتوتر.
احتفظ ابلطاقة مرتفعة، اجعل املشاركني نشطني:أمباأيفأذلكأاختيارأاألنشطةأالتدريبيةأاليتأتتطلبأمنهمأ ●

الوقوفأوالتحرك.ألتكنأجاهزاًأ	يضاًألتطبيقأعددأمنأاملنشطاتأيفأحالةأاخنفاضأمستوىأالطاقةألديهم.

الصندوق رقم 9 - مراعاة االعتبارات الجنسانية في التدريب

جيبأ	نأيراعيأالتدريبأيفأجمالأحقوقأاإلنسانأاالعتباراتأاجلنسانيةأو	نأيدمجأمنظورأجنساين.أوينبغيأ
	نأيعكسأالتدريبأفهمأللعالقاتأاجلنسانيةأالقائمةأو	نأيعاجلأعقباتأاملشاركةأالفاعلةأمنأقبلأالنساءأ
واألقلياتأاجلنسانية.أوتساهمأقائمةأالتدقيقأالتاليةأيفأدمجأاملنظورأاجلنساينأخاللأتصميمأوتقدميأالتدريب.أ

معاجلة احتياجات التعلم وخربات كل فرد.أقدأتكونأاالحتياجاتأواالهتماماتأالتعليميةألألفرادأ ●
خمتلفةأبسببأاختالفأاألدوارأبنيأاجلنسني؛أوجيبأ	نأيكونأاملدر	أعلىأدرايةأهبذهأاالختالفات،أ
و	نأيدمجأاملنظورأاجلنساينأيفأكلأمنأحمتوىأالدورةأالتدريبيةأومنهجيتها.أعلىأسبيلأاملثال،أتقدميأ	مثلةأ
علىأجتار	أالنساءأوالرجال،أ	وأتطويرأدراساتأاحلالةأذاتأالصلةأبذلكأ	وأإجراءأمناقشاتأصرحيةأ

حولأقضاايأجنسانيةأحمددةأهتمأاجملموعة.
تشجيع بيئة تعليمية تشعر فيها النساء واألقليات اجلنسانية ابألمان واالحرتام والتشجيع على  ●

تبادل آرائهم وجتارهبم.أقدأتكونأالنساءأواألشخاصأاملنتمنيأإىلأ	قلياتأجنسانيةأيفأسياقاتأمعنية،أ
حىتأيفأإطارأجمموعةأمنأاملهنينيأ	وأاألكادمييني،أ	قلأمياًلأللتعبريأعنأآرائهمأ	وأتبادلأخرباهتمأ	وأطر	أ
األسئلة.أوجيبأعلىأاملدر	أالتأكدأمنأإاتحةأاجملالأ	مامأكلأمشاركأللمشاركةأبفعالية،أعلىأسبيلأ
املثالأعنأطريقأمعاجلةأاملوضوعاتأاليتأتتمتعأالنساءأفيهاأمبزيدأمنأاخلربةأ	وأاملعرفة،أ	وأعنأطريقأ	نأ
يطلبأمباشرةأمنأاملشاركنيأمنأاألقلياتأاجلنسانيةأمشاركةأخرباهتمأمعأاجملموعةأحسبأاالقتضاء.
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كن على علم بديناميكيات نوع اجلنس وعالقات القوة و/أو أي حتيزات موجودة داخل اجملموعة.  ●
أتكدأمنأمعاجلةأاالختالالتأاحملتملة.أعلىأسبيلأاملثال،أاطلبأبشكلأصريحأمشاركةأاجلميعأعلىأقدمأ
املساواةأيفأاجنا	أمهامأالدورةأالتدريبيةأ)تقدميأالتقاريرأمنأقبلأجمموعاتأالعمل،أوتدوينأاملالحظات،أ

وحفظأالوقت،أإخل(أوأتكدأمنأتنفيذأذلك.
اجعل اجلداول الزمنية للدورة التدريبية وترتيباهتا مرنة مبا يكفي لتناسب مشاركة النساء.أعلىأسبيلأ ●

املثال،أانتبهأإىلأ	نأمتديدأجلسةأبعدأالظهرأبعدأاملوعدأاحملددأقدأيكونألهأعواقبأعلىأالنساءأذواتأ
املسؤولياتأالعائلية.أضعأ	يضاًأبعنيأاالعتبارأ	نهأقدأيكونأمنأبنيأالنساءأاملشاركاتأمنأحيتجنأإىلأ

	خذأاسرتاحاتأللرضاعةأالطبيعية.
استخدام لغة وأساليب شاملة للجنسني أثناء التدريب.أعلىأسبيلأاملثال،أجيبأ	نأتعكسأالصورأ ●

والرسومأالتوضيحيةأاملستخدمةأ	ثناءأالدورةأالتدريبيةأمتثيلأمتوا	ن.أاستخدمأ	مثلةأتُقدمأالنساءأواألقلياتأ
اجلنسانيةأكفاعلني،أوجتنبأتصويرهمأفقطأكضحااي.

 التقييم خالل التقديم	. 

متشياًأمعأممارسةأالتقييمأاملستمرأطوالأدورةأالتدريب،أنعرضأفيماأيليأالتقييمأالتكويينأ	ثناءأتقدميأالدورةأالتدريبيةأ
والتقييمأاإلمجايلأيفأهنايتها.

يتم التقييم التكويين أثناءأالدورةأالتدريبيةأوعادةأماأيتمأبشكلأيومي.أمماأيسمحألفريقأالتدريبأابلقيامأمبراجعةأ
يوميةأوإجراءأتعديالتأيفأاللحظةأاألخريةأبناًءأعلىأماأمتأمواجهتهأ	ثناءأالتنفيذ.أعلىأسبيلأاملثال،أإذاأ	صبحأ
واضحاًأيفأاليومأاألولأ	نأاجملموعةأحتتا	أإىلأمزيدأمنأالوقتأالستكمالأاألنشطةأبسببأمشكالتأاالتصال،أ
فيمكنأالتفكريأيفأإلغاءأبعضأاألنشطةأ	وأدجمهاأو	ايدةأالوقتأاملخصصأألنشطةأاألخرى.أإنأتقدميأاملتعلمنيأ
ملالحظاهتم اليوميةأيفأهنايةأكلأيومأهيأإحدىأطرقأقياسأردودأ	فعاهلمأجتاهأالدورةأالتدريبية؛أويفأاليومأالتايل،أيفأ
إطارأاجلزءأاخلاصأبـأ"مراجعة ما اجنز يف اليوم السابق"،أميكنأ	نأيقومأ	حدأ	عضاءأفريقأالتدريبأبعرضأتلكأ
املالحظات،أوبعدأذلكأيقومأمتدر	أ	وأاثننيأ)منأتطوعواأمسبقاًأللقيامأبذلك(أبتقدميأموجزأعنأحمتوىأاليومأ
السابقأيفأمدةأالأتتجاو	أ10أدقائق،أمعتمدينأيفأتقدميهمأعلىأتقنياتأتشاركية.أتوفرأاملالحظات املستمرة 
للمشاركنيأواملقابالت غري الرمسيةأ	ثناءأفرتاتأالراحةأمعلوماتأختدمأالتقييمأالتكويين.أومٌيكنألفريقأالعملأ	نأ
جيتمعأخاللأفرتةأالراحةأملناقشةأاملعلوماتأاليتأمتأمجعهاأو	يأتبعاتأهلاأوماأقدأحيدثأمنأتغيريأبشأنأالربانمجأ
	وأاملنهجية،أكماأيعقد اجتماع يف هناية اليومأللوقوفأعلىأاملالحظاتأاليومية.أيُعدأاالخنراطأيفأالتقييمأالتكويينأ
	ثناءأتقدميأالتدريبأذوأ	مهيةأخاصةأألنهأيستندأإىلأجتار	أاملتعلمنيأوحيرتمأويستجيبأالحتياجاهتم.أكماأيساهمأ
	يضاًأيفأالتقييمأاإلمجايلأالذيأجيرىأيفأهنايةأالدورةأالتدريبية،أإذأميدانأالتقييمأالتكويينأمبعلوماتأبشأنأفعاليةأ

تصميمأالتدريب،أوعنأاملتعلمني،أوهيأمعلوماتأميكنأبتتبعهاأعربأالوقتأإثباتأحدوثأتغيريات.
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يهدفأالتقييم اإلمجايل يف هناية الدورة التدريبيةألتقييمأفعاليتهاأالعامةأومعرفةأماأإذاأكانتأاسرتاتيجيةأالتعلم،أ
واملنهج،أواألساليب،أواملوادأقدأحققتأغاايتأو	هدافأالتعلمأ	مأال.أوهذاأالتقييمأضروريأإلجراءأالتحليالتأ

التالية:
تقييمأردأفعلأاملتعلمنيأوالتعلمأ)انظر منوذ	أاجملاالتأاألربعةألكريكباتريك،أالفصلأاألول( ●
مقارنةأالنتائجأاملستهدفةأابلنتائجأالفعلية ●
حتديدأجماالتأالتطويرأ)خاصةأإذاأكانأمنأالواردأتكرارأالدورةأالتدريبية( ●
الوقوفأعلىأماأإذاأكانتأالدورةأالتدريبيةأقدأعاجلتأ	مأالأالفجوةأ	وأاملشكلةأاألصليةأاليتأحددهاأحتديدأ ●

االحتياجاتأالتدريبية
حتديدأالتغيرياتأقصريةأاملدىأاملرتبطةأابلدورةأالتدريبية ●
أتسيسأاملساءلةأ	مامأ	صحا	أاملصلحةأواملاحنني ●

يتطلبأإجراءأهذاأالتقييمأاستخدامأجمموعةأمنأاألدوات.أوعلىأالرغمأمنأ	نأاستبيانأهنايةأالدورةأميثلأ	داةأمهمةأ
للغايةأللحصولأعلىأمالحظاتأاملتعلمنيأحولأمجيعأجوانبها،أمباأيفأذلكأتقييمهمأاخلاصألتعلمهمأوالعواملأ
املثال،أابستخالص معلومات يف  ينبغيأاستكماله،أعلىأسبيلأ 	نهأالأيكفيأوحده.أبلأ اليتأ	ثرتأعليه،أإالأ
هناية التدريبأمنأقبلأفريقأالتدريب؛أوتقييمأمدىأجودةأاألعمالأاليتأ	جنزهاأاملتعلمونأ	ثناءأالدورةأ)التقارير،أ
الرسومأالبيانية،أامللخصات،أإخل.(،أمباأيفأذلكأخطط العملأاليتأ	قرهاأاملتعلمونألوضعأتعلمهمأموضعأالتطبيق؛أ
ومقابالت غري رمسيةأمعأاملتدربنيأواملدربنيأواألشخاصأذويأاخلربة؛أونتائجأاألنشطةأمثلأدراساتأاحلالةأولعبأ

األدوار،أإخل.
للحصولأعلىأإرشاداتأبشأنأحتليلأالبياانتأيفأسياقأالتقييمأالتكويينأ	ثناءأالتدريبأوالتقييمأاإلمجايلأيفأهنايةأ
التدريب،أومزيدأمنأالتفاصيلأحولأذلك،أيرجىأالرجوعأإىلأالفصلأ2،أاخلطوةأ4أ)األجزاءأ1.4أإىلأ7.4(أمنأ

دليلأ"تقييمأ	نشطةأالتدريبأيفأجمالأحقوقأاإلنسان:أدليلأللمعلمنيأيفأجمالأاإلنسان".
يتضمنأهذاأالدليلأمنوذ	أالستبيانأتقييمأيفأهنايةأالدورةأ)الفصلأالسادسأ-أهـ(.أوتوجدأ	مثلةأ	خرىأمنأاألدواتأ
لكلأمنأالتقييمأالتكويينأووقتأتنظيمأوتقدميأالتدريبأوالتقييمأاإلمجايلأيفأهنايةأالتدريبأ-أمثلأ	نشطةأتقدميأ
املالحظاتأاليوميةأوتوجيهاتألعقدأاجتماعاتأمعأاملدربنيأالستخالصأاملالحظات،أومنوذ	أخلطةأعملأاملتعلم،أ
ومنوذ	أللمقابلةأمعأاملتعلمني،أوماأإىلأذلكأ-أيفأالفصلأ4،أاخلطوةأ4أمنأدليلأ"تقييمأ	نشطةأالتدريبأيفأجمالأ

حقوقأاإلنسان:أدليلأللمعلمنيأيفأجمالأاإلنسان". 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
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تقرير التدريب أ. 

يوثقأتقريرأالتدريبأاجلوانبأالرئيسيةأللدورةأالتدريبية،أواملنهجيةأاليتأاستخدمتأفيها،أونتائجهاأاملتوقعةأعلىأ
املدىأالقصري.أقدأخيدمأتقريرأالتدريبأ	غراضأمتعددة،أمثاًل،أمشاركةأاملعلوماتأداخلياًأوخارجياًأ)معأاملشاركني،أ
و	صحا	أاملصلحة،أواملاحننيأإخل.(أكماأميكنأ	نأيساهمأيفأإثراءأالدوراتأاملستقبلية.أومنأاملستحسنأصياغةأ

التقريرأبعدأفرتةأقصريةأمنأتقدميأالدورةأالتدريبيةأحيثأيسهلأتذكرأاالنطباعاتأبشأهنا.
يشكلأحتليلأنتائجأكلأالتقييماتأاليتأ	جراهاأفريقأالتدريبأ	ثناءأتقدميأالدورةأالتدريبيةأ)املالحظاتأاليومية،أ
واستخالصأاملعلوماتأواستبيانأهنايةأالتدريب،أإخل(10أمصدرأمهمأللمعلوماتأاليتأيُعتمدأعليهاأيفأاعدادأتقريرأ
التدريبأ.أمُيّكنأهذاأالتحليلأفريقأالتدريبأمنأتقييمأمدىأحتققأ	هدافأالتعلم،أوقياسأردودأ	فعالأاملشاركني،أ
كماأيتيحأفرصةأالأتقدرأبثمنألتسجيلأاملمارساتأاجليدةأوالدروسأاملستفادة،أخاصةأمنأوجهةأنظرأاملتدربني.أ

بداًلأمنأسردأكلأجلسةأابلتفصيل،أجيبأ	نأيكونأتقريرأالتدريبأخمتصراً،أو	نأيركزأعلىأاجلوانبأالتالية:أ
املقدمة:أخلفيةأعنأالدورةأالتدريبية،أمباأيفأذلكأمعلوماتأعنأنتائجأحتديدأاالحتياجاتأالتدريبية. ●
األهداف:أغاايتأو	هدافأالتعلمأاخلاصةأابلدورةأالتدريبية.أ ●
املتدربني:أوصفأعامأللملفاتأالشخصيةأللمشاركني،أمصنفةأحسبأاجلنس،أو	يضاًأاملعايريأاليتأاعتمدتأ ●

يقــدمأاجلــزءأالثــاين،أاخلطــوةأرقــمأ5أمــنأدليــل "تقييــمأ	نشــطةأالتدريــبأيفأجمــالأحقــوقأاإلنســان:أدليــلأللمعلمــنيأيفأجمــالأحقــوقأ  10

اإلنســان"،أإرشــاداتأبشــأنأكتابــةأتقريــرأبشــأنأتقييــمأالتدريــب،أوهــيأإرشــاداتأميكــنأاالســتفادةأمنهــاأيفأإعــدادأتقريــرأبشــأنأالتدريــب.

الفصل 5

مرحلة متابعة ما بعد تقديم التدريب

أكماأيبد	أعملأاملسؤولأعنأالتدريبأقبلأمرحلةأتقدميأالدورةأالتدريبيةأبفرتةأطويلة،أفإنأعملهأيستمرأ	يضاًأ
لفرتةأطويلةأبعدأانتهائها.أيناقشأهذاأالفصلأإعدادأتقريرأالتدريب،أو	نشطةأاملتابعة،أواإلرشاداتأاملنهجيةأ

لتقييمأأتثريأالتدريب.

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
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يفأاختيارهمأ)إذاأكانأذلكأمنطبقاً(.أميكنأ	نأيوفرأهذاأالقسمأ	يضاًأتفاصيلأعنأاملشاركنيأحسبأاملنطقة،أ
	وأالدولة،أ	وأاملنظمةأإخل.أميكنأإدرا	أقائمةأابملتدربنيأكمرفقأللتقرير.أ

فريق التدريب:أ	عضاءأفريقأالتدريبأواخلرباء. ●
الربانمج:أنظرةأعامةأعنأاحملتوىأالذيأمتتأتغطيتهأيفأالدورةأ)ميكنأإدرا	أبرانمجأالدورةأكمرفقأللتقرير(. ●
املنهجية:أوصفأعنأاملنهجيةأاملستخدمةأيفأالتدريب. ●
	ثناءأمراحلأالتخطيطأوالتصميمأوالتقدميأوخمططأ ● التدريبيةأ التقييمأيفأالدورةأ التقييم:أوصفألكيفيةأدمجأ

املتابعةأاخلاصأهبا.
التعليقات اخلاصة بكل جلسة:أخمتصرأموجزأعنأكلأجلسة،أمباأيفأذلك،أردودأفعلأاملشاركنيأبشأهنا. ●
املمارسات اجليدة والدروس املستفادة:أتقييمأ	عضاءأفريقأالتدريب،أاعتماداًأعلىأتعليقاتأاملتدربنيأبشأنأ ●

جوانبأالدورةأاليتأمتتأبشكلأجيد،أوملاذا،أوبشأنأاجلوانبأاليتأحتتا	أإىلأحتسني.
صور للدورة،أيتمأاحلصولأعلىأموافقةأمسبقةأقبلأالتقاطها،أوميكنأإضافتهاأللتقريرألتوفريأسردأبصري. ●

  أنشطة المتابعة11 	. 

تعدأاملتابعةأاملنهجيةأللدورةأبعداًأمهماًأمنأ	بعادأالتدريبأالفعال،أوميكنأابلفعلأحتديدأ	نشطةأاملتابعةأاليتأميكنأ
	نأتعز	أماأمتأحتديدهأخاللأمرحلةأتصميمأالتدريبأمنأ	هداف.أ

منأاملهمأجداًأ	نأيظلأاملسؤولأعنأالتدريبأعلىأاتصالأدائمأمعأاملتعلمنيأبعدأالدورةأالتدريبية،أو	نأيقدمأهلمأ
مساعدةأمستمرةأمنأخاللأمشاركةأاملوادأوتقدميأاملشورةأوإمدادهمأمبعلوماتأمتكنهمأمنأالتواصلأمعأآخرينأ
ميكنهمأمساعدهتم.أوحتقيقاًأهلذهأالغاية،أينبغيأعليهأ	وأعليهاأاالستمرارأيفأمجعأاملعلوماتأحولأالعواملأاخلاصةأ
ببيئةأاملتدربنيأاليتأتؤثرأعليهمأحبيثأميكنهأ	وأميكنهاأتقدميأالدعمأاملناسبأللمتابعة.أعلىأاملدىأالقصري،أميكنأ
للمسؤولأعنأالتدريبأتو	يعأالتقريرأ)	وأتقريرأالتقييم(أاخلاصأابلتدريب،أوالذيأميكنأاستخدامهألتحفيزأاملناقشةأ

حولأكيفيةأقيامأاملشاركونأبوضعأماأتعلموهأ	ثناءأالتدريبأموضعأالتطبيق.
قدأيرغبأاملسؤولأعنأالتدريبأ	يضاًأيفأإنشاءأوتنسيقأعملأمجاعةأتعىنأبوضعأماأتضمنهأالتدريبأموضعأالتطبيقأ
	وأنشرةأإخباريةأ	وأقائمةأتواصلأالكرتونيةأ	وأموقعأويبأ	وأموقعأمجاعيأللتواصلأعربأاإلنرتنت،أ	وأتنظيمأسلسلةأ
منأاجللساتألبحثأكيفيةأالتعاملأمعأاملشكالتأذاتأالصلة،أحيثأميكنأللمشاركنيأتبادلأقصصأالنجا	أ
واملواد،أوالتعلمأمنأجتار	أبعضهمأالبعض.أوطر	أاألفكارأحولأكيفيةأمواجهةأالتحدايتأاملختلفةأاليتأحددهتاأ
اجملموعة.أكلماأ	مكن،أجيبأعلىأاملسؤولأعنأالتدريبأالقيامأبزايراتأميدانيةألالضطالعأعلىأ	داءأاملتدربنيأ"يفأ

	ثناءأعملهم"أوالتحدثأمعأ	قراهنمأومسؤوليهم.

11 This section also draws on Module 6, Reference sheets 22 and 23 of Equitas’ Training of Trainers - Designing and 
delivering effective human rights education, available online.
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ميكنأإلجراءأاستبيانأمتابعةأبعدأ3أإىلأ6أ	شهرأمنأالتدريبأومرةأ	خرىأبعدأ12أإىلأ24أشهراًأ)علىأسبيلأ
ملعرفتهمأ املتدربنيأ تطبيقأ مدىأ معرفةأ التدريبأيفأ عنأ املسؤولأ يساعدأ 	نأ والتأثري(أ املعرفةأ نقلأ بشأنأ املثال،أ
واملهاراتأاجلديدة،أاليتأاكتسبوهاأ	ثناءأالتدريب،أيفأعملهم،أومعرفةأمدىأاستخدامهمأللموادأاملقدمةأخاللأ
التدريب.أواستناداًأإىلأنتائجأاستبيانأاملتابعة،أميكنأللمسؤولأعنأالتدريبأالنظرأيفأتصميمأبرانمجأتدرييبأللمتابعةأ
ملواصلةأعمليةأالتعلم،أو/	وألتعديلأاملوادأالتدريبيةأوإعادةأتو	يعهاأعلىأاملشاركني،أالأسيماأإذاأكشفأاستبيانأ

املتابعةأ	نأاملشاركنيأالأيستخدمونأاملوادأاليتأو	عتأخاللأالتدريبأيفأشكلهاأاحلايل.أ
بداًلأمنأإجراءأدورةأتدريبيةأ	خرىأعلىأمدىأفرتةأقصرية،أقدأيفكرأاملسؤولأعنأالتدريبأمتديدأالفرتةأاإلمجاليةأ

اليتأتعقدأخالهلاأاجللساتأالتدريبية،أحبيثأيتوفرأللمشاركنيأالوقتألتطبيقأاملهاراتأاجلديدةأتدرجيياً.

 نقل المعرفة والتأثير  	. 

يستمرأالتقييمأبعدأالدورةأمنأخاللأتقييمأنقلأاملعرفةأوالتأثري،أومتاشياًأمعأمنوذ	أالتقييمأالسابقأاإلشارةأإليهأ"منوذ	أ
اجملاالتأاألربعةألكريكباتريك"،أيشريأنقل املعرفةأإىلأالتحسنأيفأسلوكأاملتدربنيأوقدراهتمأوتنفيذهم/تطبيقهمأماأ
تعلموهأيفأالدورةأيفأسياقأعملهمأ)علىأسبيلأاملثال،أهلأكانواأقادرينأعلىأتطبيقهأيفأعملهم؟(أيشريأالتأثريأإىلأ
آاثرأالتعلمأعلىأالبيئةأاألوسعأ)علىأسبيلأاملثال،أهلأساهمأاملتعلمون،أنتيجةأللدورةأالتدريبية،أيفأ	يأتغيرياتأ

يفأجمتمعاهتم؟(.
يتمأإجراءأهذهأالتقييماتأعلىأفرتاتأ	منيةأحمددةأمسبقاًأبعدأإجراءأدورةأتدريبيةأ)عادةأبعدأ3أإىلأ6أ	شهر،أمثأ
مرةأ	خرىأبعدأ12أإىلأ24أشهراً(،أوهتدفأهذهأالتقييماتأإىلأتقييمأنتائجأالدورةأالتدريبيةأ	وأالتغيرياتأاليتأ

سامهتأيفأإحداثهاأعلىأاملدىأاملتوسطأوالطويل،أوقدأتتضمنأهذهأالتقييمات:
مجعأالبياانتأعنأالتغيرياتأيفأسلوكأاملتدربنيأعلىأاملدىأاملتوسطأوالطويل ●
معرفةأماأإذاأكانتأالدورةأالتدريبيةأقدأعاجلتأالفجوةأ	وأاملشكلةأاألصليةأاحملددةأيفأحتديدأاالحتياجاتأ ●

التدريبيةأ	مأال
حتديدأكيفأمتأنقلأالتعلمأإىلأاجملموعاتأ	وأاملنظماتأ	وأاجملتمعات ●
حتديدأالدروسأاملستفادةأووضعأتوصياتأهتدفأإىلأإثراءأاملشاريعأاملستقبلية ●
تتبعأالبياانتأبشأنأالتأثريأاإلجيايبأللدورةأالتدريبية ●
إرساءأمبد	أاملساءلةأ	مامأ	صحا	أاملصلحةأواملاحنني ●

كماأمتأالتأكيدأعليهأسابقاًأمنأخاللأ"مقاربةأاألنظمة"أاليتأمتتأمناقشتهاأيفأالفصلأالثاينأمنأهذاأالدليل،أفإنأ
التغيريأاالجتماعيأيتأثرأابلعديدأمنأالعواملأوالتدخالتأاملختلفة؛أويكمنأالتحديأالذيأيواجهأهذهأالتقييماتأ

يفأحتديدأالتغيرياتأاليتأميكنأربطهاأبشكل منطقيأابلدورةأالتدريبية.أ
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ميكنأمجعأاملعلوماتأحولأنقلأاملعرفةأوالتأثريأمنأعدةأمصادر،أتتصلأمجيعهاأابملتعلمنيأاألفراد.أواملصادرأاألكثرأ
شيوعاًأجلمعأمعلوماتأبشأنأنقلأاملعرفةأوالتأثريأهي:

املتعلمون:أفهمأاملصدرأالرئيسيأللمعلوماتأحولأنقلأاملعرفةأوالتأثري.أومنأاملصادرأ	يضاًأاآلخرونأالذينأقدأ ●
يكونأهلمأمنظورأمفيد:أكاجملموعات،أواملنظمات،أواألقران،أوالزمالء،أواملشرفني،أو	صحا	أالعمل،أو	عضاءأ

اجملتمعأالذينألديهمأاتصالأمعأاملتعلمني.
هباأ ● قامأ اليتأ واألنشطةأ األعمالأ منأخاللأ عليهاأ الوقوفأ يتمأ اليتأ املعلوماتأ املتعلمني:أ أعمال/أنشطة 

املتعلمونأخاللأالفرتةأالتاليةأللدورةأالتدريبيةأهيأمصدرأغينأللبياانتأبشأنأنقلأاملعرفةأوالتأثري.أعلىأسبيلأ
املثال،أقدأميكنأالوقوفأعلىأمدىأأتثريأالدورةأالتدريبيةأاليتأتلقاهاأاملتعلمونأمنأخاللأمراجعةأالتجار	أ
	وأاملشاريعأ	وأاملناقشاتأ	وأالتدريباتأ	وأمبادراتأاملناصرةأ	وأاملوادأ	وأاملنشوراتأ	وأالرسائلأاإلخباريةأ	وأ

التغيرياتأذاتأالصلة.
املستفيدون من حقوق اإلنسان ومن أنشطة تدريب املتعلمني يف جمال حقوق اإلنسان:أميكنأ	نأتوفرأ ●

املعلوماتأاليتأيتمأمجعهاأمنأاألفرادأواجلماعاتأواملنظماتأواجملتمعاتأاليتأاستفادتأمنأاألنشطةأاليتأقامأ
هباأاملتعلمونأبعدأالدورةأالتدريبيةأبياانتأمباشرةأعنأالنتائجأالفعلية.أوخبالفأاحلصولأعلىأهذهأاملعلوماتأ
عربأاالتصالأاملباشرأمعأ	صحا	أاملصلحةأالرئيسيني،أميكنأ	يضاًأالعثورأعلىأمعلوماتأهبذاأاخلصوصأضمنأ

تقاريرأ	داءأاملنظمةأ	وأوسائلأاإلعالمأ	وأتقاريرأخمتلفأ	صحا	أاملصلحةأبشأنأحقوقأاإلنسان.
املعلومات اليت مت مجعها مع مرور الوقت:أميكنأ	نأتقدمأاملعلوماتأاليتأمتأمجعهاأعنأاملتعلمنيأقبلأو	ثناءأ ●

وبعدأالدورةأالتدريبيةأنظرةأاثقبةأحولأكيفيةأتطورهمأوكيفأسامهتأ	فعاهلمأيفأإحداثأتغيرياتأيفأاجملتمعأ
األوسع.

يتمأتوفريأإرشاداتأحولأحتليلأالبياانتأيفأسياقأعملياتأنقلأاملعرفةأوالتأثري،أومزيدأمنأالتفاصيلأحولأهذهأ
العمليات،أيفأالفصلأ2،أاخلطوةأ4،أ)األجزاءأ8.4أإىلأ14.4(أمنأدليلأ"تقييمأ	نشطةأالتدريبأيفأجمالأحقوقأ

اإلنسان:أدليلأللمعلمنيأيفأجمالأاإلنسان".
يتضمنأهذاأالدليلأمنوذجاًأالستبيانأاملتابعةأ)الفصلأالسادسأ)و((.أوميكنأالعثورأعلىأ	مثلةأ	خرىأمنأاألدواتأ
اليتأميكنأاستخدامهاألتقييمأنقلأاملعرفةأوالتأثريأ-أمباأيفأذلكأجدولأالجتماعأاجملموعةأاملركزة،أواستبياانتأاملتابعةأ
األخرى،أومنوذ	أجلمعأقصصأالتأثري،أوماأإىلأذلك،أيفأالفصلأ4،أاخلطوةأ5أمنأدليلأ"تقييمأ	نشطةأالتدريبأ

يفأجمالأحقوقأاإلنسان:أدليلأللمعلمنيأيفأجمالأاإلنسان".

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
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الفصل 6

أدوات مساعدة                                               
للقيام بتدريب في مجال حقوق اإلنسان

دليلأأأأ  يفأ الواردةأ األخرىأ العديدةأ واآللياتأ التقييمأ 	دواتأ الفصلأ هذاأ يفأ الواردةأ األدواتأ تكملأ
تكييفأ وميكنأ اإلنسان”.  للمعلمنيأيفأجمالأ دليلأ اإلنسان:أ التدريبأيفأجمالأحقوقأ 	نشطةأ “تقييمأ
حقوقأ جمالأ يفأ تدريبيةأ وجلساتأ لدوراتأ -أ استخدامهاأكإهلامأ 	وأ -أ بسهولةأ التاليةأ األدواتأ
للمتعلمني.أ احملددةأ لالحتياجاتأ التدريبأ يفأ تستخدمأ مادةأ 	يأ تستجيبأ 	نأ جيبأ إذأ اإلنسان،أ

وتتوفرأ	دواتأإضافيةأمتخصصةأضمنأاملوادأالتدريبيةأاليتأتعدهاأاملفوضيةأالساميةأجملموعاتأمهنيةأمعينةأ
الساميةأأ للمفوضيةأ االلكرتوينأ املوقعأ علىأ للجمهورأ تتا	أ موادأ مواضيعيةأحمددة،أوهيأ قضاايأ بشأنأ 	وأ

.www.ohchr.org/AR

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_ar.pdf
http://www.ohchr.org/AR
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استبيان التقدم للتسجيل في
دورة تدريبية وتحديد االحتياجات التدريبية

عنوان الدورة التدريبية
اتريخ ومكان انعقادها

)شعار املؤسسة، إذا كان ذلك منطبقاً(

اسمأالعائلة

االسمأاألول

اجلنس

اتريخأامليالد

اجلنسيةأ)و/	وأالسكانأاألصليني/األمة/إذاأ
كانأذلكأمنطبقاً(

املسمىأالوظيفي

املنظمة

العنوان

رقمأاهلاتف

الربيدأاإللكرتوين

وصفأملسؤولياتكأاحلالية

اتريخأالتحاقكأبوظيفتكأاحلالية؟

نموذ	 استبيان تحديد االحتياجات التدريبيةأ. 
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يرجى وصف معرفتك/خبرتك المتعلقة بـ )موضوع الدورة( . 1
)علىأسبيلأاملثال،أ“يرجىأوصفأخربتكأيفأجمالأالرصدأوإعدادأالتقاريرأبشأنأانتهاكاتأحقوقأاإلنسان”(

أسئلة إضافية تتعلق بـ ]موضوع الدورة[. 2
)علىأسبيلأاملثال،أ“هلألديكأجتربةأمعينةأيفأجمالأالرصدأوإعدادأالتقاريرأبشأنأالعنفأاجلنسيأاملرتبطأابلنزاع؟”أ	وأ“هلألديكأ

جتربةأيفأدعمأاملدافعنيأعنأحقوقأاإلنسانأاملشاركنيأيفأدمجأحقوقأاإلنسانأيفأالعملأاإلنساين؟”(أ

هل شاركت من قبل في دورة تدريبية حول ]موضوع الدورة[ )أو موضوع مشابه له(؟. 3

عنأأ خملصأ وتقدميأ عقدها،أ واتريخأ نظمتها،أ اليتأ واجلهاتأ الدورة،أ عنوانأ ذكرأ الرجاءأ بنعم،أ اإلجابةأ إذاأكانتأ نعم 
أحمتواها.

ال       
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إذا أتيــح لــك المشــاركة فــي هــذه الــدورة، برجــاء توضيــح كيــف ستســتخدم المعرفــة والمهــارات الجديــدة . 4
التــي ستكتســبها خــالل الــدورة فــي عملــك؟ يرجــى وصــف مهامــك المســتقبلية بشــكل محــدد.

]سؤال/أسئلة إضافية لتحديد األولويات فيما يتعلق بموضوع الدورة[ . 5
)علــىأســبيلأاملثــال،أ"كيــفأيرتبــطأ)موضــوعأالــدورة(أابأللــوايتأيفأالدولــةأ	وأاملنطقــةأالــيتأتعمــلأهبــا؟"،أ"مــاأهــيأاألعمــالأاملتعلقــةأ

مبوضــوعأالــدورةأالــيتأختطــطأمنظمتــكأإجنا	هــاأالعــامأالقــادم؟"(

]سؤال عن التحديات التي تواجهها عند العمل على صعيد القضايا التي ستغطيها الدورة[. 6
)علــىأســبيلأاملثــال،أ"مــاأهــيأالتحــدايتأ	وأالصعــوابتأالــيتأتواجههــاأعنــدأالعمــلأعلــىأصعيــدأالرصــدأوتقصــيأاحلقائــق،أوالتحقيقــاتأ
يفأجمــالأحقــوقأاإلنســان/العملأاإلنســاين؟"أميكــنأ	نأيوفــرأمعــدوأاالســتمارةأقائمــةأابإلجــاابتأاحملتملــةألالختيــارأمــنأبينهــاأمثــل،أ
"نقــصأالتوجيــه،أو/	وأعــدمأالوصــولأإىلأشــهودأرئيســيني،أو/	وأاملشــاكلأاملتعلقــةأببيئــةأالعمــلأواجلهــاتأالفاعلــةأاملعنيــة؛أالسياســاتأ

و/	وأاملهــام؛أغــريه.."(
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بمقياس من 1 إلى 4، يرجى تقييم مدى فهمك/خبرتك في المجاالت التالية:. 7

4           3           2           1 املوضوع 1:أحددأموضوعأيدخلأيفأإطارأالدورةأأأأأأأأأأأأ
  4           3           2           1 املوضوع 2:أحددأموضوعأيدخلأيفأإطارأالدورةأأأأأأأأأأأأ

4           3           2           1 املوضوع 3:أحددأموضوعأيدخلأيفأإطارأالدورةأأأأأأأأأأأأ
4           3           2           1 املوضوع 4:أحددأموضوعأيدخلأيفأإطارأالدورةأأأأأأأأأأأأ
4           3           2           1 املوضوع 5:أحددأموضوعأيدخلأيفأإطارأالدورةأأأأأأأأأأأأ
4           3           2           1 املوضوع 6:أحددأموضوعأيدخلأيفأإطارأالدورةأأأأأأأأأأأأ
 4           3           2           1 املوضوع 7:أحددأموضوعأيدخلأيفأإطارأالدورةأأأأأأأأأأأأ

ما هي القضايا المحددة ذات الصلة التي ترغب في معالجتها ضمن هذه الدورة؟ يرجى اختيار ما يصل إلى . 8
أربعة قضايا.

القضية 1:أحددأقضيةأتدخلأيفأإطارأالدورةأ
القضية 2:أحددأقضيةأتدخلأيفأإطارأالدورةأ
القضية 3:أحددأقضيةأتدخلأيفأإطارأالدورةأ
القضية 4:أحددأقضيةأتدخلأيفأإطارأالدورةأ
القضية 5:أحددأقضيةأتدخلأيفأإطارأالدورةأ
القضية 6:أحددأقضيةأتدخلأيفأإطارأالدورةأ
القضية 7:أحددأقضيةأتدخلأيفأإطارأالدورة

أخرىأ)الرجاءأالتحديد(

ــك للمشــاركة فــي . 9 ــا	 إلــى أي شــكل مــن أشــكال الدعــم أو تيســير وصول يرجــى توضيــح مــا إذا كنــت تحت
الــدورة )علــى ســبيل المثــال، ســبل محــددة لالتصــال أو تنســيق معيــن للوثائــق بحيــث يمكنــك التعامــل 
معهــا، أو تســهيالت الكراســي المتحركــة، أو أجهــزة االســتماع المســاعدة، أو الوصــول إلــى غرفــة لألمهــات 

ــر ذلــك( . المرضعــات، أو للصــالة، أو غي

أبرجاءأإعادةأهذاأاالستبيانأبعدأملئهأإىلأ]االسم،أاملسمىأالوظيفي،أوسائلأاالتصال[أوذلكأحبدأ	قصىأ]اتريخ[

منخفض                                                                 عايل
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  نموذ	 لبرنامج دورة تدريبية	. 

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
تدريب حول حقوق اإلنسان والعمل اإلنساين

31أآ	/	غسطسأ–أ4أ	يلول/سبتمربأ2015،أجنيفأ
املكان:أمقرأاملفوضيةأالساميةأحلقوقأاإلنسان،أ48أجيوسييبأماات،أجنيف،أغرفةأراأ-أ14

الميسرين - الخبراء

ترتيباتأدخولأمقرأاملفوضيةأالسامية 9:30-9:00

اســتعراضأ -أ واملشــاركنيأ امليســرينأ تقــدميأ االفتتــا	:أ
	هــدافأالــدورةأالتدريبيــةأوبرانجمهــاأومنهجيتهــاأ)القواعدأ

االساســية(
10:15-9:30

مترينألكسرأاجلليد 11:15-10:15

اسرتاحةأقهوة/شاي 11:30-11:15

الطوارئأوالنظامأاإلنساينأالدويل 12:15-11:30

اجملــالأ يفأ اإلصالحــاتأ بشــأنأ األخــريةأ التطــوراتأ
اإلنســاين 13:00-12:15

اسرتاحةأالغداء 14:00-13:00

املفوضيةأالساميةأوالعملأاإلنساين 15:30-14:00

اسرتاحةأقهوة/شاي 15:45-15:30

املفوضيةأالساميةأوالعملأاإلنساينأ)مواصلة( 17:00-15:45

والعمــلأ الســاميةأ املفوضيــةأ -أ التجــار	أ مشــاركةأ
إلنســاين ا 17:45-17:00

برنامج التدريب

االثنين، 1	 آب/أغسطس 015	



صل 6:                           
الف

أدوات التدريب

الفصل6: أدوات التدريب   العودة إلى جدول المحتويات65

الميسرين - الخبراء

مراجعةأماأقدمأيفأاليومأالسابق 9:15-9:00

تطبيقأاإلطارأاملعياريأالدويلأيفأحاالتأالطوارئ 10:30-9:15

اسرتاحةأقهوة/شاي 10:45-10:30

تطبيــقأاإلطــارأاملعيــاريأالــدويلأيفأحــاالتأالطــوارئأ
)مواصلــة( 13:00-10:45

اسرتاحةأالغداء 14:00-13:00

اللجنــةأ وعمــلأ 	واًلأ اإلنســانأ حقــوقأ عمــلأ خطــةأ
الــوكاالت بــنيأ املشــرتكةأ 14:45-14:00

دمجأحقوقأاإلنسانأيفأالعملأاإلنساينأ 15:45-14:45

اسرتاحةأقهوة/شاي 16:00-15:45

	دوارأاملفوضيةأالساميةأيفأجمموعةأاحلمايةأ 17:00-16:00

والعمــلأ الســاميةأ املفوضيــةأ -أ التجــار	أ مشــاركةأ
إلنســاين ا 17:45-17:00

ختامأاليومأالتدرييب/تقييمأاملشاركني 18:00-17:45

عشاءأمجاعيأللمشاركنيأ)اختياري(أ 21:00-20:00

الثالثاء، 1 أيلول/سبتمبر  015	
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66 من التخطيط إلى التأثير: دليل حول منهجية التدريب في مجال حقوق اإلنسان   العودة إلى جدول المحتويات

الميسرين - الخبراء

مراجعةأماأقدمأيفأاليومأالسابق 9:15-9:00

دورةأالربامجأاإلنسانيةأومتويلهاأ 10:30-9:15

اسرتاحةأقهوة/شاي 10:45-10:30

دورةأالربامجأاإلنسانيةأومتويلهاأ)مواصلة( 12:00-10:45

العمــلأاإلنســاين،أوآليــاتأالتخطيــطأوالربجمــةأوالتمويــلأ
يفأاملفوضيــةأالســاميةأ 13:00-12:00

اسرتاحةأالغداء 14:00-13:00

الرصدأوتقدميأالتقاريرأيفأحاالتأالطوارئ 15:30-14:00

اسرتاحةأقهوة/شاي 15:45-15:30

الرصدأوتقدميأالتقاريرأيفأحاالتأالطوارئأ)مواصلة( 17:00-15:45

والعمــلأ الســاميةأ املفوضيــةأ -أ التجــار	أ مشــاركةأ
ينأ إلنســا ا 17:45-17:00

ختامأاليومأالتدرييب/تقييمأاملشاركني 18:00-17:45

األربعاء، 	 أيلول/سبتمبر  015	
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الميسرين - الخبراء

مراجعةأماأقدمأيفأاليومأالسابق 9:15-9:00

املناصرةأوالتواصلأيفأحاالتأالطوارئ 11:00-9:15

اسرتاحةأقهوة/شاي 11:15-11:00

متارينأحماكاة 13:00-11:15

اسرتاحةأالغداءأ 14:00-13:00

متارينأحماكاةأ)مواصلة( 15:15-14:00

اسرتاحةأقهوة/شايأ 15:30-15:15

املفوضيةأالساميةأوالشراكاتأيفأالعملأاإلنساينأ 17:00-15:30

مشاركةأالتجار	أ-أاملفوضيةأالساميةأوالعملأ 17:45-17:00

ختامأاليومأالتدرييب/تقييمأاملشاركني 18:00-17:45

الخميس، 	 أيلول/سبتمبر  015	

الميسرين - الخبراء

مراجعةأماأقدمأيفأاليومأالسابق 9:15-9:00

متارينأحماكاة/صوريةأ)مواصلة( 11:00-9:15

اسرتاحةأقهوة/شاي 11:15-11:00

تقدميأالتقاريرأعنأمتارينأاحملاكاةأ 13:00-11:15

اسرتاحةأالغداءأ 14:00-13:00

مراجعةأعامة،أوتناولأالقضاايأاملعلقةأواملواردأ 14:30-14:00

ختــامأالــدورةأالتدريبية/تقييــمأاملشــاركنيأللــدورةأالتدريبيــةأ
-أكلمــاتأختاميــةأ-أتو	يــعأالشــهاداتأ 16:00-14:30

الجمعة، 	 أيلول/سبتمبر  015	
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68 من التخطيط إلى التأثير: دليل حول منهجية التدريب في مجال حقوق اإلنسان   العودة إلى جدول المحتويات

نموذ	 لخطة يوم تدريبي	. 

املدةأالزمنية:أ6أساعاتأ+أساعةأللغداءأ
	هدافأالتعلم:أسيستطيعأاملشاركونأيفأهنايةأاليومأالتدرييب:

اإلشارةأإىلأمعايريأحقوقأاإلنسانأاملتعلقةأابستقاللأالقضاء؛ ●
حتديدأاألوضاعأاإلشكاليةأاملتعلقةأابستقالليةأالقضاءأواسرتاتيجياتأالتغلبأعليها. ●

الموضوع: استقالل القضاء 

أهداف التعلم المحتوى  الوقت

متكنيأاملشاركنيأمنأمناقشةأبعضأاألوضاعأاإلشكاليةأاملرتتبةأ ●
علىأعدمأاستقاللأالقضاء. تقدمي  9:30-8:30

متكنيأاملشاركنيأمنأاإلشارةأإىلأاملعايريأالدوليةأحلقوقأاإلنسانأ ●
املتعلقةأابستقاللأالقضاء.

املعايريأالدوليةأحلقوقأ
اإلنسانأ

10:30-9:30

اسرتاحةأقهوةأ 10:45-10:30

متكنيأاملشاركنيأمنأمقارنةأاملمارساتأاجليدةأوالسيئةأاملتعلقةأ ●
ابستقاللأالقضاء. دراساتأحالةأ  12:30-10:45

اسرتاحةأالغداءأ 13:30-12:30

مترينأللتنشيط 14:00-13:30

متكنيأاملشاركنيأمنأوصفأبعضأاسرتاتيجياتأالتعاملأمعأ ●
التحدايتأوالقيودألضمانأاالستقالليةأواحلياد.

معاجلةأالتحدايتأ
والقيودأ

15:15-14:00

اخلتام/تقييمأاملشاركنيأ  15:30-15:15
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الخبراء األدوات المواد التدريبية المنهجية

مسؤولأحقوقأإنسانأ ●
ابملفوضيةأالسامية

قاضيأللمشاركةأيفأ ●
مائدةأاملناقشةأ

جها	أكمبيوتر ●
جها	أعرض ●
	جهزةأصوت ●
ورقأعرضأ ●
	قالم ●

عصفأذهينأ)10أدقائق( ●
عرضأفيديوأ)15أدقيقة( ●
مناقشاتأيفأإطارأجمموعاتأعملأ ●

)20أدقيقة(
مائدةأاملناقشةأأ)15أدقيقة( ●

قاضي ● نسخةأمنأالعرضأالذيأسيقدم ●
اإلعالنأالعامليأحلقوقأاإلنسان ●
العهدأالدويلأاخلاصأابحلقوقأ ●

املدنيةأوالسياسية
العهدأالدويلأاخلاصأابحلقوقأ ●

االقتصاديةأواالجتماعيةأ
والثقافية

املبادئأاألساسيةأبشأنأ ●
استقاللأالسلطةأالقضائية

جها	أكمبيوتر ●
جها	أعرض ●

عرضأتقدمييأ)25أدقيقة( ●
	سئلةأو	جوبةأ)35أدقيقة( ●

مسؤولأحقوقأإنسانأ ●
ابملفوضيةأالسامية

قاضي ●

نسخةأمنأالعرضأالذيأسيقدم ●
دراساتأحالة ●

ورقأعرض ●
	قالمأ ●

عرضأ)10أدقائق( ●
جمموعاتأعملأ)50أدقيقة( ●
عرضأملخرجاتأجمموعاتأالعملأ ●

ومناقشةأ)45أدقيقة(

مترينأمشيأالقوة ●

مسؤولأحقوقأإنسانأ ●
ابملفوضيةأالسامية

قاضيأللخالصات ●

ورقأعرض ●
	قالم ●
	وراقأالصقة ●
4أطاوالت ●

	داةأ"املقهىأالعاملي":أ4أطاوالت؛أيتمأ ●
ختصيصأكلأطاولةأمنهاأملسألةأخمتلفة،أ

املأسسة،أالسياسات،أاألشخاص،أ
الثقافةأ-أ15أدقيقةألكلأجولةأ)60 

دقيقة(أ
عرضأاخلالصاتأ)15أدقيقة( ●

موظفوأاملفوضيةأ ●
الساميةأحلقوقأاإلنسان

استبيانأالتقييم ● ورقأعرض ●
	قالم ●
	وراقأالصقة ●

تلخيصأ)5أدقائق( ●
تقييمأاليومأالتدرييب ●
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70 من التخطيط إلى التأثير: دليل حول منهجية التدريب في مجال حقوق اإلنسان   العودة إلى جدول المحتويات

أنشطة تشاركية للتدريب في مجال حقوق اإلنساند. 

نعرضأفيماأيليأبشــكلأموجزأبعضأاألنشــطةأاجلماعيةأاليتأثبتأفائدةأاســتخدامهاأيفأ	نشــطةأالتدريبأيفأجمالأ
حقــوقأاإلنســانأالــيتأنظمتهــاأاملفوضيــةأالســامية.أوالــيتأميكــنأاســتخدامهاأكمنشــطاتأو/	وألكســرأاجلليــدأ)انظــرأ
الفصــلأالثالــث،أالقســمأدأ"حتديــد املنهجيــة املناســبة"(،أويقــدمأالوصــفأالــواردأ	دانهأإرشــاداتأتتعلــقأابلتنفيــذ،أإالأ

	هنــاأليســتأإلزاميــةأبــلأميكــنأيفأكثــريأمــنأاألحيــانأتكييفهــاأمبرونــةأملختلــفأاملشــاركنيأوالســياقات.

يتيحأهذاأالنشاطأللمشاركنيأالتعرفأعلىأحقوقأاإلنسانأاملختلفةأوفقأجتار	أخمتلفأاألشخاصأ
يفأاجملتمع.

الغرض

متنوعــونأ)جمتمــعأمــدين،أمدافعــونأعــنأحقــوقأاإلنســان،أموظفــوأاخلدمــةأاملدنيــة،أموظفــوأاألمــمأ
املتحــدة(.

املشاركون

جهــزأبطاقــةأواحــدةأخضــراءأو	خــرىأمحــراءألــكلأمشــارك.أاكتــبأعلــىأالبطاقــاتأاخلضــراء،أ. 1
	صحــا	أحقــوقأخمتلفــنيأ)طالــبأيفأمرحلــةأالتعليــمأاألساســي،أقائــدأيفأجمتمــعأريفــي،أمعتقــلأ
سياســي،أشــخصأذوأإعاقــة،أومــاأإىلأذلــك(.أواكتــبأعلــىأالبطاقــاتأاحلمــراءأحقــوقأخمتلفــةأ
)احلــقأيفأاحلريــةأواألمــنأالشــخصي،أحريــةأالتعبــري،أاحلــقأيفأالعمــل،أاحلــقأيفأالصحــة،أومــاأإىلأ

ذلــك(.
امجعأاملشاركنيأيفأدائرةأواقفني.. 2
اعطــيأكلأمشــاركأبطاقــةأخضــراء.أو	عطيهــمأدقيقــةأواحــدةأليفكــرأكلأمشــاركأيفأالشــخصأ. 3

الــذيأميثله/صاحــبأاحلــقأاملكتــو	أعلــىأبطاقتــهأاخلضــراء.
اعطــيأكلأمشــاركأبطاقــةأمحــراء.أو	عطيهــمأدقيقــةأواحــدةأ	خــرىأليفكــرأكلأمشــاركأيفأاحلــقأ. 4

املعين/احلــقأاملكتــو	أعلــىأبطاقتــهأاحلمــراء،أوكيــفأيتعلــقأذلــكأاحلــقأحبيــاةأالشــخصأالــذيأ
ميثله/صاحــبأاحلــقأاملكتــو	أعلــىأبطاقتــهأاخلضــراء.

جتــولأيفأالدائــرة،أواعطــيأكلأمشــاركأمــاأيصــلأإىلأدقيقــةأواحــدةألتوضيــحأصاحــبأاحلــقأ. 5
الــذيأميثلــهأوجتــار	أصاحــبأاحلــقأهــذاأفيمــاأيتعلــقأابحلــقأاملكتــو	أعلــىأبطاقتــهأاحلمــراء.أعلــىأ
ســبيلأاملثــال:أ"	انأطالــبأيفأمدرســةأابتدائيــة.أيفأالعــامأاملاضــيأ	ارأمدرســتناأالربانمــجأالوطــينأ
للتطعيمــاتأوقــامأبتطعيمنــاأضــدأاحلصبــة.أإالأ	نأمدرســتناأالأيوجــدأهبــاأمصــدرأللميــاهأالصاحلــةأ

للشــر	،أممــاأيتســببأيفأمــرضأ	صدقائــيأومينعهــمأمــنأاحلضــورأللمدرســة".
مبجــردأاالنتهــاءأمــنأ	داءأهــذاأالــدور،أميكــنأللمشــاركنيأ	نأيقدمــواأ	نفســهمألفــرتةأوجيــزةأ)حيــثأ. 6

ميكــنأاســتخدامأذلــكألكســرأاجلليــد(.
يفأالنهاية،أخصصأ5أدقائقأملناقشةأالدروسأاملستفادةأمنأهذاأالنشاطأمعأاملشاركني.. 7

تعليمات التنفيذ

دائرة الحقوق. 1
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بطاقاتأخضراءأو	خرىأمحراءأبعددأيكفيأحلصولأكلأمشاركأعلىأواحدةأمنأكلأمنهما. ●
غرفةأكبريةأتكفيأليقفأمجيعأاملشاركنيأيفأدائرة. ●

جتهيزات/مواد

20-30أدقيقةأحسبأحجمأاجملموعة. الوقت املطلوب

قدأيكونأبعضأاملشاركنيأخجولنيأ	وأغريأراغبنيأيفأاملشاركة. ●
يعدأضبطأالوقتأ	مراًأمهماً،أإذأميكنأ	نأأيخذأاملشاركأبسهولةأ	كثرأمنأدقيقةأللتقدمي. ●

حتدايت

ميكنــكأالســما	أللمشــاركنيأابختيــارأبطاقــاتأخمتلفــةأ	وألعــبأدورأاملالحــظأإذاأشــعرواأبعــدمأ ●
االرتيــا	أجتــاهأالــدورأالــذيأعليهــمأأتديتــه.

يفأحالــةأتوفــرأاملزيــدأمــنأالوقــت،أميكــنأمطالبــةأاملشــاركنيأابلتعليــقأعلــىأمــاأقدمــوهأمــنأقبــلأ ●
بعضهــمأالبعــض.

هذاأالنشاطأيعملأبشكلأ	فضلأمعأاجملموعاتأاألصغر. ●

اعتبارات إضافية

يتيــحأهــذاأالنشــاطأقيــامأاملشــاركنيأبعــرضأومناقشــةأخمتلــفأاملفاهيــمأواملواقــفأوالتصــوراتأ	وأاآلراءأ
حــولأ	حــدأمســائلأحقــوقأاإلنســان؛أحيــثأيتــمأتنــاولأاملســألةأاملعنيــةأبطريقــةأتفاعليــة.أوميكــنأ

اســتخدامأهــذاأالنشــاطألتنشــيطأاملشــاركني.

الغرض

متنوعــونأ)جمتمــعأمــدين،أمدافعــونأعــنأحقــوقأاإلنســان،أموظفــوأاخلدمــةأاملدنيــة،أموظفــوأاألمــمأ
املتحــدة(.

املشاركون

قــمأإبعــدادأ4أرســائلأحــولأموضــوعأختتــارهأ-أوضــعأكلأواحــدةأمنهــاأيفأ	حــدأ	ركانأالغرفــة.أ. 1
علــىأســبيلأاملثــال:

أ الأ	عرفأ	يأشيءأعنأحقوقأاإلنسانألألشخاصأذويأاإلعاقة.	.
أ 	عتقدأ	نأحقوقأاإلنسانألألشخاصأذويأاإلعاقةأحمميةأابلكامل.	.
أ 	دركأإىلأحــدأمــاأالتمييــزأوالعوائــقأالــيتأحتــولأدونأمشــاركةأاألشــخاصأذويأاإلعاقــةأ	.

علــىأقــدمأاملســاواةأمــعأاآلخريــنأيفأاجملتمــع،أو	ودأ	نأ	تعلــمأاملزيــد.
أ 	عمــلأبنشــاطأعلــىأتعزيــزأحقــوقأاإلنســانألألشــخاصأذويأاإلعاقــةأويســعدينأ	نأد.

	شــارككمأجــزءأمــنأجتربــيت.
اطلبأمنأاملشاركنيأالتوجهأحنوأالزاويةأاليتأتعكسأبشكلأ	قر	أموقفهم.. 2
يسرأاملناقشةأحولأسببأاختيارأكلأجمموعةأمنأاملشاركنيأللرسالةأاملعنية.. 3

تعليمات التنفيذ

4أ	وراقأعرضألكتابةأالرسائلأعليها،أشريطأالصق ●
غرفةأيستطيعأاملشاركونأاالنتقالأإىلأ	ركاهنا ●

جتهيزات/مواد

األركان األربعة. 2
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15أدقيقة الوقت املطلوب

حــاولأالتأكــدأمــنأ	نأحمتــوىأاألســئلةأو	نواعهــاأالأتفضــلأمشــاركنيأمعينــني،أإذاأكانأهــذاأ	مــراًأغــريأ
قابــلأللتجنــب،أقــمأبتيســريأالتو	يــعأاملناســبأللخــرباتأبــنيأاجملموعــات.

حتدايت

جيبأالعملأعلىأتكييفأمضمونأاألسئلةأودرجةأصعوبتهاأمعأاملشاركنيأوحمتوىأالدورةأالتدريبية. اعتبارات إضافية

يتيــحأهــذاأالنشــاطأقيــامأاملشــاركنيأمبشــاركةأمعارفهــمأبشــأنأحقــوقأاإلنســانأمــنأخــاللأتفاعــلأ
ديناميكــيأمــر	.أكمــاأ	نــهأيدعــمأبنــاءأالفريــق،أحيــثأ	نأمداخــالتأوتعــاونأالفريــقأأبكملــهأ	مــرأحاســمأ

لضمــانأ	فضــلأإجابــة.

الغرض

مسؤويلأحقوقأاإلنسانأ)علىأسبيلأاملثال،أيفأسياقأتدريبأتعريفي(. املشاركون

قسمأاملشاركنيأإىلأجمموعاتأصغريةأمنأحوايلأ5أ	شخاص.. 1
	عــطأكلأجمموعــةأ10أ	ســئلةأتتعلــقأحبقــوقأاإلنســان،أواطلــبأمــنأكلأجمموعــةأاإلجابــةأعليهــاأ. 2

كتابــةأيفأغضــونأ5أدقائــق.أميكــنأتقــدميأاألســئلةأعلــىأورقــةأمطبوعــةأ	وأعلــىأورقأعــرضأ	وأ
شــرحيةأعــرض.أويتــمأمنــحأكلأجمموعــةأبطاقــةأملونــةأمكتــو	أعليهــاأاألرقــامأمــنأ1أإىلأ10 

لكتابــةأاإلجــاابت.
جيــبأ	نأتتعلــقأاألســئلةأبقضــاايأحقــوقأاإلنســانأ)علــىأســبيلأاملثــالأ"يفأ	يأعــامأمتأإنشــاءأ. 3

جملــسأحقــوقأاإلنســان؟"أ	وأ"مــاأهــوأاالســتعراضأالــدوريأالشــامل؟"(،أكمــاأميكــنأوضــعأ	ســئلةأ
الصــوا	أواخلطــأأ	وأ	ســئلةأاالختيــارأاملتعــددةأ)علــىأســبيلأاملثــالأ"هــلأالــدولأملزمــةأبقبــولأ

طلبــاتأاملقرريــنأاخلــواصأبزايرهتــا؟"(.
وضــحأللمشــاركنيأ	نأمــنأحــقأ	عضــاءأاجملموعــةأالواحــدةأ	نأيتناقشــواأبشــأنأاإلجابــة،أفيمــاأالأ. 4

جيــو	أالتواصــلأبــنيأاجملموعــات،أ	وأاســتخدامأاملــوادأاملرجعية/اإلنرتنت/اهلواتــفأاحملمولــةأ	وأغــريأ
ذلــكأمــنأاملوارد/الدعــم.أو	نأعلــىأمجيــعأاجملموعــاتأالبقــاءأيفأنفــسأاملــكانأوجتنــبأالتحــدثأ

بصــوتأعــاٍل.
بعــدأ5أدقائــق،أ	وقــفأالنشــاطأواطلــبأمــنأاجملموعــاتأإعــادةأالبطاقــاتأامللونــةأالــيتأدونــواأعليهــاأ. 5

إجاابهتــم.أوجيــبأ	نأتؤخــذأيفأاالعتبــارأفقــطأاإلجــاابتأاملكتوبــةأحبلــولأانتهــاءأالوقــت.
اقر	أاإلجابةأالصحيحةأوحتققأمنأردودأكلأجمموعة.أ	جبأعنأ	يأ	سئلةأيطرحهاأاملشاركون.. 6

تعليمات التنفيذ

	وراقأو	قالم. ●
ورقأعرضأ	وأجها	أكمبيوترأوجها	أعرض. ●
بطاقاتأملونةأللمجموعاتألكتابةأإجاابهتمأعليها. ●

جتهيزات/مواد

اختبار قصير عن حقوق اإلنسان. 3
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15أدقيقة الوقت املطلوب

حــاولأالتأكــدأمــنأ	نأحمتــويأاألســئلةأو	نواعهــاأالأتفضــلأمشــاركنيأمعينــني،أإذاأكانأهــذاأ	مــراًأغــريأ
قابــلأللتجنــب،أقــمأبتيســريأالتو	يــعأاملناســبأللخــرباتأبــنيأاجملموعــات.

حتدايت

جيــبأالعمــلأعلــىأتكييــفأمضمــونأاألســئلةأودرجــةأصعوبتهــاألتناســبأاملشــاركنيأوحمتــوىأالــدورةأ
التدريبيــة.

اعتبارات إضافية

يســاعدأهــذاأالنشــاطأعلــىأتعــرفأاملشــاركنيأعلــىأبعضهــمأالبعــض.أوبنــاءأرو	أالفريــقأفيمــاأبينهــمأ
وخلــقأبيئــةأتعليميــةأآمنــة.أوغالبــاًأمــاأيســتخدمأهــذاأالنشــاطألكســرأاجلليــد.أ

الغرض

متنوعــونأ)جمتمــعأمــدين،أمدافعــونأعــنأحقــوقأاإلنســان،أموظفــوأاخلدمــةأاملدنيــة،أموظفــوأاألمــمأ
املتحــدة(.

املشاركون

قــمأبلصــقأعــددأمــنأ	وراقأالعــرضأعلــىأجــدارأفــارغ،أجنبــاًأإىلأجنــب،ألتشــكيلأخــط.أارســمأ. 1
ســهماًأطويــاًلأعلــىأتلــكأاألوراق،أو	كتــبأفــوقأالســهمأ"خــطأالتجربــة،أوقــمأبتجزئتــهأإىلأ	قســامأ

5أو10أو15أو20أو25أعامــاً".أ
قــمأبتو	يــعأورقــةأمالحظــاتأالصقــةأكبــريةأعلــىأكلأمشــارك،أواطلــبأمنــهأتقســيمأورقتــهأإىلأ. 2

جزئيــنيأ)وضــحأكيفيــةأتقســيمهاأليكــونأهنــاكأتناســق(.
اطلبأمنأكلأمشاركأ	نأيكتبأعلىأورقتهأالالصقة:. 3

أ يفأالقسمأاألولأمنها،أحلظةأسعادةأمرأهباأويرغبأمشاركتهاأمعأاجملموعة.	.
أ يفأالقســمأاآلخــر،أحلظــةأمــنأ	كثــرأاللحظــاتأإرضــاًءأمــرأهبــاأكمدافع/ممارس/مــدر	أحقــوقأ	.

تناســبأاملشــاركنيأوذاتأصلــةأ مــعأاجملموعــةأ)اخــرتأمهــامأ اإلنســانأويرغــبأمشــاركتهاأ
مبوضــوعأالــدورةأالتدريبيــة(.أ

أ امسهأ)علىأجانبأمنأالورقةأالالصقة(.	.
عندمــاأينتهــيأمجيــعأاملشــاركنيأمــنأكتابــةأهــذهأاملعلومــاتأعلــىأالــورقأالالصــق،أابــد	أالنشــاطأ. 4

مبشــاركةأمــاأكتبتــهأعلــىأورقتــكأالالصقــةأ)ومــنأاألفضــل،أإنأ	مكــن،أإلعطــاءأمثــالأ	نأيبــد	أ
العضــوأاألقــلأخــربةأضمــنأفريــقأالتدريــبأمبشــاركةأمــاأكتبــهأعلــىأورقتــهأالالصقــة(.أاطلــبأمــنأ
كلأمشــاركأ	نأيقدمأبشــكلأموجزأماأكتبهأعلىأورقتهأالالصقة،أمثأيضعهاأعلىأخطأالتجربةأ
ضمــنأالقســمأالــذيأيتوافــقأمــعأســنواتأخربتــهأ)اعطــيأدقيقتــانأكحــدأ	قصــىألــكلأمشــارك(.

اطلــبأمــنأكلأاملشــاركنيأو	عضــاءأفريــقأالتدريــبأ	نأيقــفأكلأمنهــمأبعــدأتقــدميأمــاأكتبــهأ. 5
علــىأورقتــهأالالصقــةأمعطيــاًأظهــرهأحلائــطأحتــددهأ)ميكــنأاختيــارأترتيــبأقيــامأاملشــاركنيأبتقــدميأ
مداخالهتــمأبطــرقأخمتلفــة،أعلــىأســبيلأاملثــالأعــنأطريــقأرمــيأكــرةأفيمــاأبينهــم(.أجيــبأ	نأالأ

تســتغرقأاملشــاركةأالواحــدةأ	كثــرأمــنأدقيقتــني.

تعليمات التنفيذ

خط التجربة. 4
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74 من التخطيط إلى التأثير: دليل حول منهجية التدريب في مجال حقوق اإلنسان   العودة إلى جدول المحتويات

يفأغضــونأذلــك،أاطلــبأمــنأ	حــدأاملدربــنيأ	وأاملشــاركنيأحســا	أإمجــايلأســنواتأخــربةأاجلميــعأ. 6
مــنأمشــاركنيأومدربــني.

بعــدأقيــامأكلأاملشــاركنيأبتقــدميأمداخالهتــمأووضــعأ	وراقهــمأالالصقــةأعلــىأخــطأالتجربــة،أاذكــرأ. 7
إمجــايلأســنواتأاخلــربةأاملتوفــرةأيفأإطــارأاجملموعــة.أووضــحأ	مهيــةأالتعلــمأمــنأبعضنــاأالبعــض،أ	خــذاًأ

يفأاالعتبــارأاخلــرباتأووجهــاتأالنظــرأاملختلفــةأبشــأنأاملســائلأالــيتأتتناوهلــاأالــدورةأالتدريبيــة.

ورقأعرض،أورقأالصق،أ	قالم،أشريطأالصق.أ ●
حائطأبهأمساحةأتكفيأللصقأعددأمنأ	وراقأالعرضألتستخدمأكخطأالتجربة. ●

جتهيزات/مواد

ساعةأواحدة،أوفقأحجمأاجملموعة.أجيبأ	نأيتوقعأاملدر	أاستغراق:
5أدقائقأيفأشر	أالتعليماتأوانتظارأاملشاركنيأمللءأمالحظاهتمأعلىأ	وراقهمأالالصقة. ●
دقيقتانألكلأمشارك/مدر	ألعرضأماأكتبه،أو ●
5أدقائقأالستخالصأاملعلوماتأيفأهنايةأالنشاط. ●

الوقت املطلوب

يعدأضبطأالوقتأمهماًأألنأالتقدميأميكنأ	نأيتجاو	أبسهولةأدقيقتنيأللشخصأالواحد. ● التحدايت

ميكــنأتكييــفأاألســئلةأالــيتأجيــبأاإلجابــةأعليهــاأيفأالــورقأالالصــقأمــعأملــفأالتعريــفأاخلــاصأ ●
ابجملموعة.

هــذاأالنشــاطأيســاعدأعلــىأكســرأاجلليــدأبشــكلأ	فضــلأيفأاجملموعــاتأالصغــريةأ)حــىتأ25  ●
مشــارًك(.

اعتبارات إضافية

يتيــحأهــذاأالنشــاطأللمشــاركنيأالتعــرفأعلــىأبعضهــمأالبعــضأبســرعةأبطريقــةأالأتنســى،أوالتفكــريأيفأ
اهلــوايتأواالختالفــاتأالفرديــة.أيتــمأاســتخدامأهــذاأالنشــاطألكســرأاجلليــد.

الغرض

مدافعونأعنأحقوقأاإلنسان،أوجهاتأفاعلةأ	خرىأيفأاجملتمعأاملدين. املشاركون 

اكتــبأ	مســاءأنصــفأاملشــاركنيأعلــىأبطاقــاتأبيضــاءأو	مســاءأالنصــفأاآلخــرأعلــىأبطاقــاتأ	رقــاءأ. 1
)ميكــنأابلطبــعأاختيــارأ	لــوانأ	خــرى(.

انديأاملشــاركنيأالذيــنأتظهــرأ	مساؤهــمأعلــىأالبطاقــاتأالبيضــاءأوســلمأكلأمنهــمأالبطاقــةأالــيتأ. 2
حتمــلأامســهأواطلــبأمنهــمأالوقــوفأيفأشــبهأدائــرة.أبينمــاأاطلــبأمــنأاملشــاركنيأاآلخريــنأاجللــوس.

تعليمات التنفيذ

هويتي. 5
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و	عأعلــىأكلأمشــاركأمــنأاملشــاركنيأالواقفــنيأبطاقــةأواحــدةأمــنأالبطاقــاتأالزرقــاءأحتمــلأاســمأ. 3
	حــدأاملشــاركنيأاجلالســني.

اطلــبأمــنأاملشــاركنيأالواقفــنيأواحــدأتلــوأاآلخــرأالنــداءأعلــىأاملشــاركأاملــدونأامســهأعلــىأالبطاقــةأ. 4
الزرقــاءأالــيتألديــه.أواطلــبأ	نأينضــمأكلأمشــاركأمــنأاملشــاركنيأاجلالســنيأإىلأالشــخصأالــذيأ

اندىأامســه،أوبذلــكأسينقســمأاملشــاركنيأإىلأجمموعــاتأمــنأشــخصني.
اعطأاجملموعاتأ4أدقائقأليقدمأكلأمنهمأنفسهألآلخر.أويشملأهذاأالتقدميأعلى:. 5

أ االسم-
أ اجلنسية-
أ املكتب/املنظمةأاليتأيعملأهبا-
أ مدةأعملهأيفأجمالأحقوقأاإلنسان-
أ هوايتهأاملفضلة-

ادعوأاجلميعأليشكلواأدائرةأواحدة.. 6
اطلــبأمــنأكلأشــخصنيأكانــواأيفأنفــسأاجملموعــةأالتقــدمأو	نأيقــومأكلأشــخصأمنهــمأابلتعريــفأ. 7

ابآلخــر،أأبكــربأقــدرأممكــنأمــنأالدقــة.
للقيــامأمبزيــدأمــنأالتنشــيط،أاطلــبأمــنأبعــضأاملشــاركنيأتســميةأمشــاركنيأخبــالفأالشــخصأ. 8

الــذيأكانأيفأجمموعتــه.

بطاقاتأبيضاءأبعددأنصفأاملشاركنيأو	خرىأ	رقاءأبعددأنصفأاملشاركني. ●
مساحةأتكفيألوقوفأمجيعأاملشاركنيأيفأدائرة. ●

جتهيزات/مواد

20-30أدقيقة،أحسبأحجمأاجملموعة. الوقت املطلوب

قدأيواجهأبعضأاملشاركنيأصعوبةأيفأتذكرأاألمساءأغريأاملألوفة. حتدايت

ميكنأتوفريأالوقتأعنأطريقأكتابةأاألمساءأعلىأالبطاقاتأقبلأالنشاط. ●
ميكنأتعديلأحمتوىأالتقدميأوفقاًأللجمهورأوموضوعأالدورةأالتدريبية. ●

اعتبارات إضافية
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76 من التخطيط إلى التأثير: دليل حول منهجية التدريب في مجال حقوق اإلنسان   العودة إلى جدول المحتويات

هــذاأالنشــاطأعبــارةأعــنأحمــاكاةأللجماعــةأ	وأاجملتمــع:أحيــثأيبــد	أاجلميــعأعلــىأقــدمأاملســاواة،أولكــنأ
ينتهــيأهبــمأاحلــالأيفأ	وضــاعأخمتلفــةأمتامــاً.أيتيــحأهــذاأالنشــاطأللمشــاركنيأالتفكــريأيفأقــوةأاهليــاكلأ
اســتخدامهأ وميكــنأ تضمينهــا.أ اســرتاتيجياتأ ومناقشــةأ املهمشــةأ الفئــاتأ وحتديــدأ اجملتمــع،أ داخــلأ

لتنشــيطأاملشــاركني.

الغرض

متنوعون املشاركون

اصطحــبأاملشــاركنيأإىلأاخلــار	أ	وأمــكانأمفتــو	أواطلــبأمنهــمأالوقــوفأيفأخــطأمســتقيمأ. 1
عنــدأ	حــدأطــريفأاملســاحةأاملفتوحــة.أامنــحأكلأمشــاركأورقــةأحتمــلأمســاتأفــردأمــاأيفأاجملتمــع،أ
عــدمأ املشــاركنيأ مــنأ اطلــبأ عامــاً(.أ 12أ )ذكــر،أ يتيــمأ مثــلأطفــلأ وكذلــكأجنســهأوعمــره،أ
مشــاركةأالشــخصيةأالــيتأميثلوهنــاأمــعأاآلخريــن،أووضــحأهلــمأ	نــهأســيتمأالتعــرفأعليهــاأيفأهنايــةأ
النشــاط.أأتكــدأمــنأ	نأالشــخصياتأتعكــسأاجملتمــعأاملعــينأجيــداًأو	نأهنــاكأتــوا	انًأبينهــمأ)علــىأ
ســبيلأاملثــال،أشــخصياتأقويــةأو	خــرىأغــريأمؤثــرة،أشــخصياتأتنتمــيأإىلأجمموعــاتأضعيفــة،أ

آخريــن(.
عينةأصغريةأمنأالشخصيات:

أ صحفيأ)ذكر،أ42(-
أ طالبةأجامعيةأ)	نثى،أ20(-
أ ربةأمنزلأ)	نثى،أ42(-
أ جرا	أ)ذكر،أ45(-
أ موظفةأمدنيةأ)	نثى،أ35(-
أ مهاجرأغريأنظاميأ)ذكر،أ32(-
أ مدرسةأاثنويةأ)	نثىأ27(أ-
أ عاملأمنزيلأ)ذكر،أ35(-
أ رجلأ	عمالأ)ذكر،أ39(-
أ عاملةأنظافةأ)	نثى،أ30(-
أ مزارعةأ)	نثى،أ40(-
أ مشردأ)ذكر،أ65(-
أ عاملأجنسأ)ذكر،أ19(-
أ و	يرأشؤونأخارجيةأ)ذكر،أ53(-

اشــر	أللمشــاركنيأ	نــكأســوفأتقــر	أجمموعــةأمــنأالبيــاانت.أاطلــبأ	نأيتخــذأكلأمشــاركأخطــوةأ. 2
واحــدةألألمــامأعنــدأمســاعأعبــارةأتنطبــقأعلــىأالشــخصيةأالــيتأميثلهــا؛أ	مــاأإذاأكانــتأالعبــارةأالأ
تنطبــقأعليهــاأفيجــبأعليــهأالبقــاءأيفأمكانــه.أ)ســتحتا	أإىلأمســاحةأكافيــةأتســمحأأبنأيتخــذأ

بعــضأاملشــاركنيأعلــىأاألقــلأ20أخطــوةألألمــام(.

تعليمات التنفيذ

مشي القوة. 6
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عباراتأمنوذجيةأجيبأقراءاهتاأبصوتأعاٍلأعلىأاملشاركني:
أ ميكنينأالتأثريأعلىأالقراراتأاليتأتتخذأعلىأاملستوىأاحمللي-
أ 	صوتأيفأاالنتخاابتأالعامة-
أ 	ستطيعأ	نأ	قر	أابنتظامأالصحفأاليتأ	هتمأهبا-
أ لديأإمكانيةأالوصولأإىلأحمطاتأاإلذاعةأوالتلفزيونأاليتأهتمين-
أ 	انأقادرأعلىأمقابلةأاملسؤولنيأاحمللينيأواإلداريني-
أ 	انأالأ	خافأمنأالعنفأيفأمنزيل-
أ لديأحسا	أبنكيأخاصأيب-
أ لديأإمكانيةأالوصولأإىلأالقروضأالصغرية-
أ 	ستطيعأشراءأالطعامأالذيأ	حبه-
أ ميكنينأاحلصولأعلىأالدواءأعندماأ	حتاجه-
أ ذهبت،أ	وأ	توقعأ	نأ	ذهبأإىلأاملدرسةأالثانوية-
أ 	انأفقطأ	مارسأاجلنسأعندماأ	ريد-
أ سوفأيتمأاستشاريتأبشأنأاملوضوعاتأاليتأتؤثرأعلىأالشبا	أيفأجمتمعنا-
أ ميكنينأدفعأمثنأالعال	أيفأاملستشفىأإذاألزمأاألمر-
أ ميكنينأالتعبريأعنأاآلراءأالسياسيةأهبدوءأدونأخوف-
أ ملأ	ضطرأقطأإىلأاالنتظارأ	وأالتسولأللحصولأعلىأالطعام-
أ لديأإمكانيةأللوصولأإىلأالكثريأمنأاملعلوماتأحولأفريوسأنقصأاملناعةأالبشرية/اإليد	-
أ 	انألستأيفأخطرأالتعرضأللتحرشأاجلنسيأ	وأسوءأاملعاملة-
أ 	ستطيعأ	نأ	تساءلأبشأنأكيفيةأإنفاقأاألموالأالعامة-

يفأهنايــةأالنشــاط،أوضــحأ	نأكلأشــخصأبــد	أعلــىأنفــسأاخلــطأولكــنأاآلنأالبعــضأيفأاملقدمــةأ. 3
والبعــضأيفأالوســط،أوالبعــضأيفأاخللــف.أاطلــبأمــنأعــددأقليــلأمــنأاملشــاركنيأ	نأيصفــواأ
شــعورهمأبشــأنأوضعهــمأيفأهــذاأالتمريــنأقياســاًأعلــىأوضــعأاآلخريــن،أواســألأمــنأيفأاملقدمــةأ

كيــفأيشــعرونأومــاأإذاأكانــواأحياولــونأمســاعدةأاآلخريــن.
انقشأماأيوضحهأهذاأالنشاطأبشأنأالعملأيفأجمالأحقوقأاإلنسانأعلىأمستوىأاجملتمع.. 4

مكانأفسيحأ)يفأاهلواءأالطلقأإذاألزمأاألمر(. ●
بطاقةأ	وأورقةأواحدةألكلأمشارك،أمكتو	أعليهاأالشخصيةأاليتأميثلها. ●

جتهيزات/مواد

15أدقيقةأللنشاط.
20أدقيقةأللتفكريأواملناقشة.

الوقت املطلوب

جيــبأ	نأيكــونأامليســرأقــادراًأعلــىأالتعقيــبأبســهولةأعلــىأالتعليقــاتأومناقشــتهاأمــنأمنظــورأحقــوقأ
اإلنســان.

حتدايت
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جيــبأتكييــفأالشــخصياتأواألســئلةأمــعأســياقأوحمتــوىأالــدورةأالتدريبيــةأجلعلهــاأذاأصلــةأقــدرأ ●
اإلمــكان.

قــدأيتيــحأاســتعراضأموجــزأبعــدأالنشــاطأاجملــالأ	مــامأاملشــاركنيأللتفكــريأيفأماهيــةأالتباينــاتأ ●
املوجــودةأو	ســباهبا،أوالنظــرأيفأكيفيــةأمعاجلتهــاأبشــكلأمربمــج.

اعتبارات إضافية

يتيــحأهــذاأالنشــاطأتعــرفأاملشــاركنيأعلــىأبعضهــمأالبعــضأبســرعةأوبشــكلأيتذكرونــهأويســاعدأعلــىأ
خلــقأبيئــةأتعليميــةأنشــطة.أويتــمأاســتخدامأهــذاأالنشــاطألكســرأاجلليــد.

الغرض

أمتنوعــون.أميكــنأتكييــفأحمتــوىأهــذاأالنشــاطأبســهولةأمــعأجمموعــاتأخمتلفــةأمــنأاملشــاركنيأمثــلأ
الشــبا	أواملدافعــنيأعــنأحقــوقأاإلنســانأواملتعلمــنيأالبالغــني.

املشاركون

	ثنــاءأاســتعداداتأمــاأقبــلأالــدورةأالتدريبيــة،أاســألأكلأمشــاركأعــنأجانــبأواحــدأمــنأجوانــبأ. 1
حياتــهأ)األســرة،أاهلــواايت،أومــاأإىلأذلــك(أ	وأعــنأاخلــربةأالعمليــةأ)الوظائــفأالســابقة،أســنواتأ

العمــلأابألمــمأاملتحــدة،أإخل(أالــيتأيرغــبأيفأمشــاركتهاأمــعأاجملموعــة.
جهــزأبشــكلأمســبق،أورقــةأمقســمةأإىلأمربعــاتأوضــعأكلأســؤالأمــنأاألســئلةأيفأمربــعأخــاص،أ. 2

وجهــزأنســخأكافيــةأمــنأتلــكأالورقــةأجلميــعأاملشــاركني.أجيــبأصياغــةأاألســئلةأبطريقــةأتكــونأ
إجابتهاأحمددةأوغريأملتبسة،أوتنسجمأمعأاملعلوماتأاليتأتلقيتهاأمقدماًأمنأكلأمشاركأ)علىأ
ســبيلأاملثــال:أ"كــمأســنةأعملــتأآنأمــعأاألمــمأاملتحــدة؟"أ"مــاأهــيأهوايــةأجــونأاملفضلــة؟"(.

يفأبدايــةأالــدورةأالتدريبيــة،أ	وضــحأللمشــاركنيأ	هنــمأســيعملونأعــنأكثــبأمــعأبعضهــمأالبعــضأ. 3
خــاللأاألايمأالقليلــةأاملقبلــة،ألذلــكأمــنأاملهــمأ	نأيتعرفــواأعلــىأبعضهــمأالبعــض.

أتكدأمنأ	نأكلأمشاركأيرتديأشارةأ	وأملصقأمكتو	أعليهأامسه.. 4
بعدأجلوسأاملشاركنيأسلمأكلأمشاركأورقةأمنأاألوراقأاملقسمةأإىلأمربعاتأوعليهاأاألسئلة.. 5
	خــربأاملشــاركنيأ	نأعليهــمأعنــدأإعطــاءأإشــارةأالبــدء،أتــركأمقاعدهــمأوالعمــلأعلــىأمــلءأ	كــربأ. 6

عــددأممكــنأمــنأاملربعــاتأعــنأطريــقأطــر	أاألســئلةأالــواردةأيفأالورقــةأعلــىأاآلخريــن.أ	وضــحأهلــمأ
	نألديهــمأ5أدقائــقأللقيــامأبذلــك.

بعدأتوضيحأالتعليمات،أ	عطأإشارةأ"البدء".. 7
بعدأمرورأمخسأدقائقأاطلبأمنأاملشاركنيأالتوقف.. 8
اطلبأمنأاملشاركنيأحتديدأعددأاملربعاتأاليتأ	كملوها.. 9

اطلــبأمــنأالشــخصأالــذيأ	كمــلأمعظــمأاملربعــاتأ	نأيشــاركأاملعلومــاتأمــعأاجملموعــة.أإذاأكانأ. 10
	يأمــنأالــردودأغــريأواضــحأ	وأكنــتأترغــبأيفأإثــراءأاملشــاركة،أميكنــكأطلــبأتوضيحــاتأ	وأ

معلومــاتأإضافيــةأمــنأاملشــاركأاملعــين.
بعدأ	نأجيلسأاملشاركونأمرةأ	خرى،أقدأتطلبأمنأاجلميعأتقدميأ	نفسهمألفرتةأوجيزة.. 11

تعليمات التنفيذ

المربعات. 7



صل 6:                           
الف

أدوات التدريب

الفصل6: أدوات التدريب   العودة إلى جدول المحتويات79

	قالمأونسخأبعددأاملشاركنيأمنأالورقةأاملقسمةأإىلأمربعاتأالواردأعليهاأاألسئلةأالسابقة. ●
ملصقاتأ	وأشاراتألكلأمشاركأعليهاأامسه. ●

جتهيزات/مواد

15-20أدقيقة. الوقت املطلوب

هــذاأالنشــاطأمناســبأجملموعــةأمــنأ10-20أمشــارك،أمــعأمســاحةأكافيــةأللتنقــل.أميكــنأتكييــفأ
األســئلةأخلدمــةأ	غــراضأمتنوعــة،أشــريطةأاحلصــولأعلــىأموافقــةأمســبقةأمبشــاركتهاأمــعأاجملموعــةأإذاأ

كانــتأتتعلــقأمبعلومــاتأشــخصية.أوميكــنأاســتخدامأهــذاأالنشــاطألكســرأاجلليــدأوكمنشــط.

اعتبارات اضافية

يســمحأهــذاأالنشــاطأللمشــاركنيأمبشــاركةأومناقشــةأمفاهيــمأومواقــفأوتصــوراتأوآراءأخمتلفــةأحــولأ
ميكــنأ تفاعليــة.أكمــاأ بطريقــةأ تقدميهــاأ علــىأ يســاعدأ 	نأ وميكــنأ اإلنســان،أ حبقــوقأ تتعلــقأ مســألةأ

اســتخدامهأكمنشــط.

الغرض

متنوعون،أجيبأ	نأتكونأالبياانتأاملختارةأذاتأصلةأابملشاركنيأومبحتوىأالدورةأالتدريبية. املشاركون

اســتعداداًأهلــذاأالنشــاط،أقــمأبوضــعأخــطأعلــىأاألرضأ)بشــريط،أأبقــالمأرصــاص،أإخل(أبطــولأ3 . 1
إىلأ5أ	متــارأ)حســبأحجــمأاملــكانأوعــددأاملشــاركني(.أقســمأاخلــطأحبيــثأميثــلأسلســلةأمتصلــةأ
مــنأاملواقــف.أفتعكــسأ	حــدأهنايتــهأاملوافقــةأالتامــةأ"	وافــقأ100%أمــعأهــذاأالبيــان"،أفيمــاأهنايتــهأ
األخــرىأتعكــسأالرفــضأالتــامأ"الأ	تفــقأابملــرةأمــعأهــذاأالبيــان"أفيمــاأميثــلأمنتصفــهأعــدمأاختــاذأ
موقــفأحمــددأ"ليــسألــديأر	يأبشــأنأهــذاأالبيــان".أوتشــريأمجيــعأالنقــاطأاألخــرىأبــنيأهنايــيتأ

اخلــطأونقطــةأالوســطأإىلأدرجــةأ	كــربأ	وأ	قــلأمــنأاالتفــاقأ	وأالرفــض.
اطلبأمنأاملشاركنيأالوقوف.. 2
اقــر	أبيــاانًأخيــصأحقــوقأاإلنســانأويتعلــقأمبوضــوعأالــدورةأالتدريبيــة.أوجيــبأ	الأيكــونألــهأإجابــةأ. 3

بســيطةأمباشــرةأ)مثــلأ"هــلأالتعذيــبأمســمو	أبــهأمبوجــبأالقانــونأالــدويل؟"(،أولكــنأجيــبأ	نأ
يكــونأقابــلأللنقــاشأمــنأوجهــاتأنظــرأخمتلفــة،أوفيمــاأيلــيأبعــضأاألمثلــة:

جيبأمعاملةأمجيعأالناسأعلىأقدمأاملساواة. ●
جهودأاملدافعنيأعنأحقوقأاإلنسانأحتدثأفرقاًأيفأحياةأالناس. ●
جيبأالنظرأإىلأحقوقأاإلنسانأبشكلأخمتلفأيفأالتقاليدأوالثقافاتأاملختلفة. ●
حقوقأاألفرادأهلاأاألسبقيةأعلىأاحتياجاتأاجملتمع. ●
بشكلأعام،أتتحسنأمحايةأحقوقأاإلنسانأيفأمجيعأ	حناءأالعامل. ●

تعليمات التنفيذ

اتخذ موقف داعم لحقوق إنسان. 8
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جيــبأعلــىأكلأمشــاركأ	نأ"حيــددأموقفــه"أالفعلــي،أوليــسأاملوقــفأالــذيأيــرىأ	نأاملــدر	أيتوقعــهأ. 4
منــه،أوذلــكأابلوقــوفأعلــىأاخلــطأعنــدأاملوضــعأالــذيأيعكــسأبشــكلأ	فضــلأموقفــهأمــنأالبيــانأ

املعــين.أوتبعــاًألذلــكأمــنأاملتوقــعأاختــالفأردودأاملشــاركني.
ميكــنأللمــدر	أ	نأيطلــبأبعــدأذلــكأمــنأعــددأقليــلأمــنأاملشــاركنيأ-أعلــىأســبيلأاملثــال،أ. 5

شــخصنيأيقفــاأعلــىأهنايــيتأاخلــطأوشــخصأآخــرأيقــفأالوســطأ-أشــر	أاختياراهتــم.أوهــوأمــاأقــدأ
يشــجعأآخريــنأعلــىأاملشــاركةأ	يضــاً،أوإاثرةأمناقشــةأمجاعيــة؛أو	ثنــاءأاملناقشــة،أقــدأتتوفــرأعناصــرأ
جديــدةأللمجموعــة،أوجيــبأالســما	أللمشــاركنيأ"بتغيــريأر	يهــم"أواالنتقــالأإىلأموقــفأخمتلــف.

شريطأ	وأموادأ	خرىألعملأخطأطولهأ3-5أ	متارأعلىأاألرض. ●
غرفةأكبريةأمباأفيهأالكفايةأ	وأمساحةأخارجية. ●

جتهيزات/مواد

20-30أدقيقة،أوفقأعددأالبياانتأومدةأاملناقشة. الوقت املطلوب

قــدأيثــريأهــذاأالنشــاطأقضــاايأو	ســئلةأمثــريةأللجــدل،أومــنأاألمهيــةأمبــكانأ	نأيكــونأامليســرأعلــىأ ●
درايــةأواســتعدادألقيــادةأاملناقشــة.

حتدايت

يســتندأهــذاأالنشــاطأإىلأنشــاطأ"	يــنأنقــف"أاملــدر	أيفأدليــلأحقــوقأاإلنســانأوالتنميــةأالبشــريةأ ●
املســتدامة،أالــذيأ	عــدهأبرانمــجأاألمــمأاملتحــدةأاالمنائــي.

االعتبارات اإلضافية
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هـ .  نموذ	 الستبيان تقييم في نهاية دورة تدريبية

عنوان الدورة التدريبية
اتريخ ومكان انعقادها

)شعار اجلهة/اجلهات املنظمة، إذا كان ذلك منطبقاً(

استبيان تقييم في نهاية دورة تدريبية

االسمأ)اختياري(:أ___________________________________________________

تحضيرك ومشاركتك 

يرجى توضيح مستوى رضاك بشأن:. 1

4           3           2           1 مشاركتك            
  4           3           2           1 التزامك             

4           3           2           1 عملك             
4           3           2           1 اجلوأالعامأيفأإطارأاجملموعةأ          

ــك . 2 ــو	 من ــي كان مطل ــت المهــام الت ــدورة و/أو أكمل ــل ال ــو	 االطــالع عليهــا قب هــل قــرأت المــواد المطل
إنجازهــا قبــل الــدورة؟  )قــمأابلتعديــلأوفــقأمتطلبــاتأالرتتيبــاتأاخلاصــةأمبــاأقبــلأالــدورة(

نعم،أقر	تأكلأموادأماأقبلأالدورةأو/	وأ	كملتأمجيعأمهامأماأقبلأالدورة
قر	تأفقطأبعضأموادأماأقبلأالدورةأو/	وأ	كملتأفقطأبعضأمهامأماأقبلأالدورة

ال،ألقدأنسيتأقراءةأموادأماأقبلأالدورةأو/	وأالقيامأمبهامأماأقبلأالدورةأ
ال،أملأيكنألديأوقتألقراءةأموادأماأقبلأالدورةأو/	وأللقيامأمبهامأماأقبلأالدورةأأ

ــدورة و/أو المهــام . 3 ــل ال ــك االطــالع عليهــا قب ــو	 من ــي كان مطل ــك أي تعليقــات حــول المــواد الت هــل لدي
ــة، ســهولة االســتخدام(؟ ــدورة )الشــمول، الصل ــل ال ــا قب ــك إنجازه ــو	 من ــي كان مطل الت

غري مقبول                                                                 مقبول جدًا
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أهداف التعلم

يرجى تقييم المستوى الذي تحققت به األهداف التعليمية لهذه الدورة.. 4

4             3             2             1 ]هدفأالتعليمأ1[     
  4             3             2             1 ]هدفأالتعليمأ2[     

4             3             2             1 ]هدفأالتعليمأ3[     
4             3             2             1 ]هدفأالتعليمأ4[     
4             3             2             1 ]هدفأالتعليمأ5[     
4             3             2             1 ]هدفأالتعليمأ6[     

مل يتحقق على اإلطالق                                                            حتقق ابلكامل

تصميم الدورة وتقديمها بشكل عام

كيف تقيم التالي:. 5

4             3               2             1 أ أ برانمجأالدورةأ
  4             3               2             1 أ أ اإليقاع/السرعةأ

4             3               2             1 أ املوادأالتدريبيةأاملستخدمةأ
4             3               2             1 أ النشرات/املوادأاملقدمةأ
4             3               2             1 أ أ 	نشطةأالتدريبأ
4             3               2             1 أ فرصأالتعلمأمنأالزمالءأ

ملأ	جنزها   4             3               2             1 أ أ مهامأماأقبلأالدورةأ
أملأ	قر	ها   4             3               2             1 أ أ موادأالقراءةأاملقرتحةأ

ما هي الجوانب األكثر فائدة في الدورة، ولماذا؟ . 6

غري مقبول                                                         مقبول جدًا
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ما هي الجوانب التي ترغب في تحسينها؟ يرجى التحديد مع شرح الكيفية. . 7

هل هناك موضوعات لم تتضمنها الدورة وترى أنه كان ينبغي تناولها؟. 8

هل ينبغي إلغاء أي مواضيع/جلسات أو إعطاء اهتمام أقل لها؟. 9

هل استجابت الدورة بشكل واٍف الحتياجاتك وتوقعاتك؟ يرجى التوضيح.. 10

ما الذي تعلمته في هذه الدورة وتخطط لتطبيقه في عملك في المستقبل؟. 11



       
       
       
      :
ل 6

ص
لف
ا

يب
تدر
ت ال

دوا
أ

84 من التخطيط إلى التأثير: دليل حول منهجية التدريب في مجال حقوق اإلنسان   العودة إلى جدول المحتويات

يرجى تقييم الجوانب التالية المتعلقة بمدى إدما	 نوع الجنس في الدورة :. 12

4           3           2           1 أ         التنوعأاجلنساينأبنيأاملشاركنيأ
  4           3           2           1 أأأأأأأ أ التنوعأاجلنساينأبنيأاملدربنيأواخلرباءأ
4           3           2           1 مشاركة12أكلأاملتدربني          
4           3           2           1 دمجأنوعأاجلنسأيفأمضمونأالدورة         
4           3           2           1 أأأأأأأ دمجأنوعأاجلنسأيفأدراساتأاحلالةأواألمثلةأ
4           3           2           1 أأأأأأأ أ أ الوعيأاجلنساينألفريقأالتدريبأ

تقييم جلسات محددة

)الجلسة رقم 1[ ________________________________________________________. 13

4           3           2           1 أ         أ أ احملتوىأأ
  4           3           2           1 أأأأأأأ أ أ أ املنهجيةأاملستخدمةأ

4           3           2           1 الصلةأبعملك           

)الجلسة رقم 2[ ________________________________________________________. 14

4           3           2           1 أ         أ أ احملتوىأأ
  4           3           2           1 أأأأأأأ أ أ أ املنهجيةأاملستخدمةأ

4           3           2           1 الصلةأبعملك           

)الجلسة رقم 3[ ________________________________________________________. 15

4           3           2           1 أ         أ أ احملتوىأأ
  4           3           2           1 أأأأأأأ أ أ أ املنهجيةأاملستخدمةأ

4           3           2           1 الصلةأبعملك           

الأتتعلقأاملشاركةأيفأهذاأالسياق،أابحلضورأفحسب،أبلأتتعلقأ	يضاًأابملشاركةأالنشطةأيفأ	نشطةأالدورةأالتدريبيةأمنأخاللأ	خذأ  12

الكلمة،أواملسامهةأيفأجمموعاتأالعمل،أواالختيارألتقدميأآراءأاجملموعة،أواالستماعأإليها،أوماأإىلأذلك.

غري مرض                                                                 مقبول جدًا

غري مقبول                                                                 مقبول جدًا

غري مقبول                                                                 مقبول جدًا

غري مقبول                                                                 مقبول جدًا
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)الجلسة رقم 4[ ________________________________________________________. 16

4           3           2           1 أ         أ أ احملتوىأأ
  4           3           2           1 أأأأأأأ أ أ أ املنهجيةأاملستخدمةأ

4           3           2           1 الصلةأبعملك           

ميكنأإضافةأ	وأحذفأماأيلزم،أوقدأحيذفأهذاأالقسمأمنأاالستبيانأإذأمتأإجراءأتقييماتأيوميةأطرحتأ	سئلةأمشاهبة.

فريق التدريب

يرجى تزويدنا برأيك بشكل عام في فريق التدريب:. 17

4           3           2           1 أ         مستوىأاملعرفةأابملوضوعأأ
  4           3           2           1 أأأأأأأ أ أ استخدامأطرقأتشاركيةأأأأأأ

4           3           2           1 القدرةأعلىأالتواصلأمعأاملشاركني         
4           3           2           1 التكاملأماأبنيأاملدربني          
4           3           2           1 أأأأأأأ أأأ الفعاليةأيفأاستخدامأاملوادأالتدريبيةأ
4           3           2           1 أأأأأأأ االستجابةألالحتياجاتأالتدريبيةأللمشاركنيأ

تعليقات:

غري مقبول                                                                 مقبول جدًا

غري مقبول                                                                 مقبول جدًا
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تقييمك للمدربين على الصعيد الفردي:. 18

اسمأاملدر	:أ_____________________

4           3           2           1 أ         مستوىأاملعرفةأابملوضوعأأ
  4           3           2           1 أأأأأأأ أ أ أ وضو	أالشر	أأأأأأأ

4           3           2           1 استخدامأطرقأتشاركية           
4           3           2           1 القدرةأعلىأالتواصلأمعأاملشاركني         
4           3           2           1 أأأأأأأ أ الفعاليةأيفأاستخدامأاملوادأالتدريبيةأأأأ
4           3           2           1 أأأأأأأ االستجابةألالحتياجاتأالتدريبيةأللمشاركنيأأ

تعليقات:

اسمأاملدر	:أ_____________________

4           3           2           1 أ         مستوىأاملعرفةأابملوضوعأأ
  4           3           2           1 أأأأأأأ أ أ أ وضو	أالشر	أأأأأأأ

4           3           2           1 استخدامأطرقأتشاركية           
4           3           2           1 القدرةأعلىأالتواصلأمعأاملشاركني         
4           3           2           1 أأأأأأأ أ الفعاليةأيفأاستخدامأاملوادأالتدريبيةأأأأ
4           3           2           1 أأأأأأأ االستجابةألالحتياجاتأالتدريبيةأللمشاركنيأأ

تعليقات:

غري مقبول                                                                 مقبول جدًا

غري مقبول                                                                 مقبول جدًا
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المتابعة والمزيد من الدعم

ما هي مقترحاتك بشأن متابعة هذه الدورة؟ يرجى التوضيح.. 19

ما هو الدعم اإلضافي الذي تحتاجه؟. 20

المسائل اإلدارية
يرجى تقييم ما يلي:. 21

4        3        2        1 أأأأأ أ ترتيباتأالسفرأوالنقلأ)إذاأكانأذلكأمنطبقاً(أ
  4        3        2        1 أأأأأ أ أ املعلوماتأاإلداريةأاليتأتلقيتهاأقبلأالدورةأ
4        3        2        1 أأأأأ أ أ أ أ مرافقأالتدريبأ
4        3        2        1 وجباتأالغداءأ)إذاأكانأمنطبقاً(أ                           
4        3        2        1 أأأأأ العشاءأاجلماعيأاليتأمتأترتيبهأخاللأالدورةأ)إذاأكانأمنطبقاً(أ
4        3        2        1 أأأأأ أ أ أ 	خرىأ1أ)يرجىأالتحديد(أ
4        3        2        1 أأأأأ أ أ أ 	خرىأ2أ)يرجىأالتحديد(أ

أي تعليقات إضافية بشأن أي جانب من جوانب الدورة؟. 22

غري مقبول                                                                 مقبول جدًا

تقديم الشكر!
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نموذ	 استبيان متابعة ما بعد دورة تدريبيةو. 

عنوان الدورة التدريبية
اتريخ ومكان انعقادها

)شعار اجلهة/اجلهات املنظمة، إذا كان ذلك منطبقاً(

نموذج استبيان متابعة

اسمأالعائلة

االسمأاألول

اجلنس

اتريخأامليالد

اجلنسيةأ)و/	وأالسكانأاألصليني/األمة،أ
إذاأكانأذلكأمنطبقاً(

املسمىأالوظيفي

املنظمة

العنوان

رقمأاهلاتف

الربيدأاإللكرتوين

وصفأملسؤولياتكأاحلالية
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هل شاركت في عمل يتعلق بـ ]موضوع الدورة[ منذ حضورك للدورة؟. 1
)	ضفأسؤالأحمدد،أكلماأكانأذلكأمطلو	(

نعم،أهذاأنطاقأعمليأالرئيسي
أنعم،أالعديدأمنأاملراتأأأأ
أماأبنيأاحلنيأواآلخرأأأأ
أملأ	شاركأابملرةأأأأأأأ

إذاأكانتأإجابتكأ"نعم"أ	وأ"العديدأمنأاملرات"أ	وأ"ماأبنيأاحلنيأواآلخر"،أالرجاءأاإلفادةأابلتفاصيل:

إذاأكانتأإجابتكأ"ملأ	شاركأابملرة"،أالرجاءأتوضيحأسببأذلك:

مــا مــدى فائــدة المعرفــة والمهــارات والتقنيــات التاليــة، التــي تمــت تغطيتهــا أثنــاء الــدورة، فــي عملــك . 2
التالــي المتعلــق بـــ ]موضــوع الــدورة[؟ 

)ادر	أقائمةأحمددةأمنأاملعرفةأواملهاراتأوالتقنياتأاليتأمتأتغطيتهاأ	ثناءأالدورةأفيماأيلي(

غري مفيدة ابملرة                   مفيدة جدًا ملأ	طبقأهذهأاملعرفة
أأأأاملهارة/التقنيةأمنذأالدورة

4   3  2 1   

4   3  2 1   

4   3  2 1   

4   3  2 1   

4   3  2 1   
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مــا مــدى فائــدة المــواد التاليــة، التــي وفــرت لــك خــالل الــدورة، فــي عملــك التالــي المتعلــق بـــ ]موضــوع . 3
الــدورة[؟ 

أ)إدر	أقائمةأابملوادأاليتأمتأتوفريهاأخاللأالدورةأفيماأيلي(

غري مفيدة ابملرة                   مفيدة جدًا ملأ	طبقأهذهأاملعرفة
أأأأاملهارة/التقنيةأمنذأالدورة

4   3  2 1   

4   3  2 1   

4   3  2 1   

4   3  2 1   

4   3  2 1   

4   3  2 1   

4   3  2 1   

4   3  2 1   

4   3  2 1   

غري مفيدة ابملرة                   مفيدة جدًا ملأاستخدمأهذهأاملادة
أأأأمنذأالدورة

4   3  2 1   

4   3  2 1   

4   3  2 1   

4   3  2 1   

4   3  2 1   
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ــة . 4 ــاء وضــع عالم ــدورة؟ )الرج ــي اكتســبتها فــي ال ــات الت ــت المعرفة/المهارات/األدوات/التقني ــف طبق كي
ــق المناســبة(  فــي الصنادي

)ضعأيفأالصفأاألولأمنأاجلدولأالتايلأقائمةأخمتارةأمنأاملعرفةأواملهاراتأواألدواتأوالتقنيات(

موضوع الدورة

ابستخدامأو/	وأتكييفأ
موادأحصلتأعليهاأ

خاللأالدورةأيفأعملي

بتوفريأاملوادأاليتأحصلتأ
عليهاأخاللأالدورةأ
ملوظفنيأآخرينأيفأ

مكتيب/منظميت

بتوفريأإرشاداتأملوظفنيأ
آخرينأيفأمكتيبأملأ
يشاركواأيفأالدورة

ملأ	طبقأاملعرفةأ	وأاملهارةأ
	وأالتقنيةأاليتأاكتسبتهاأ

يفأالدورةأالتدريبية

بطريقةأ	خرىأ

التعليقــات:أ)علــىأســبيلأاملثــال،أكيــفأطبقــتأاملعرفــةأواملهــاراتأوالتقنيــاتأالــيتأاكتســبتهاأخــاللأالــدورةأيفأعملــك؛أمــاذاأفعلــتأ
جلعــلأاملــوادأمتوفــرةألآلخريــن؛أمــاذاأفعلــتألتوفــريأإرشــاداتألزمالئــك،أإخل(
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92 من التخطيط إلى التأثير: دليل حول منهجية التدريب في مجال حقوق اإلنسان   العودة إلى جدول المحتويات

ــاء . 5 ــدورة، الرج ــالل ال ــي وفــرت خ ــات أو المــواد الت ــم تســتطع اســتخدام المعرفــة أو المهــارات أو التقني إذا ل
ــع الســبب توضي

أملأ	متلكأالوقتأللعودةأإىلأاملوادأاليتأوفرتأيلأخاللأالدورة
أاملوادأاليتأوفرتأيلأخاللأالدورةأملأتكنأذاتأصلةأ	وأمفيدة

أاملوادأاألخرىأاملتاحةألديأمفيدةأ	كثرأمنأاملوادأاليتأوفرتأيلأخاللأالدورة
أليسألديأفهمأكايفألكيفيةأتطبيقأاملهاراتأ	وأاملعرفةأ	وأالتقنياتأاليتأوفرتأيلأخاللأالدورةأيفأاملمارسة

أعدمأوجودأفرصةأللتطبيق
أآخرأ)الرجاءأالتحديد(

التعليقات:أ

هــل ادمجــت المعرفة/المهارات/األدوات/التقنيــات التــي اكتســبتها فــي الــدورة فــي عمــل مكتبــك أو . 6
منظمتــك؟

الرجاءأالتوضيحأكيف:أ نعمأ
أيتمأالرجوعأللموادأمنأقبلأاملوظفنيأاآلخرينأيفأمكتيب/منظميت   

أيتمأاستخدامأاملوادأيفأالقيامأبفعالياتأيتمأتنظيمهاأيفأقطاع/مكتب/قسم   
أآخرأ)الرجاءأالتحديد(   

  
أالرجاءأتوضيحأالسبب  الأ
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بمقياس من 1 إلى 4، الرجاء تقييم مدى فائدة الدورة بناء على تجربتك الالحقة؟ الرجاء التوضيح. 7

جــدًا مفيــدة  ابملــرة                                                                  مفيــدة  غــري 

4                                 3                                 2                                 1

تعليقات:

هــل لديــك قصــة نجــاح مــن أنشــطتك التاليــة للــدورة، ترتبــط بالمعرفــة والمهــارات والتقنيــات التي اكتســبتها . 8
خــالل الــدورة، ترغــب فــي مشــاركتها )علــى ســبيل المثــال، معرفــة ومهــارات اكتســبتها مــن الــدورة ونقلتهــا 

لشــركاء، وتحســينات تــم إنجازهــا علــى أرض الواقــع يمكنــك ربطهــا بمشــاركتك فــي الــدورة(؟

فــي ضــوء خبرتــك، مــا هــي المعرفة/المهارات/التقنيــات/األدوات التــي لــم تتناولهــا الــدورة وينبغــي . 9
إدراجهــا فــي إطارهــا فــي المســتقبل؟
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هــل اتصلــت بمنظمــي الــدورة بعــد انتهائهــا للحصــول علــى مزيــد مــن النصائــح؟ إذا كانــت اإلجابــة بنعــم، . 10
رجــاء التوضيــح

ما نوع الدعم اإلضافي الذي تحتاجه من )منظمي الدورة( في )موضوع الدورة(؟. 11

)اذكرأ	دانهأقائمةأحمددة(

أي تعليقات أو اقتراحات إضافية؟. 12

شكرا على أخذ الوقت لمأل استبيان المتابعة

أبرجاءأإعادةأهذاأاالستبيانأبعدأملئهأإىلأ]االسم،أاملسمىأالوظيفي،أوسائلأاالتصال[أوذلكأحبدأ	قصىأ]اتريخ[
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