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يف سياق تطوير وتخصيص التدريب يف مجاالت حقوق اإلنسان للنساء، يسعى املعهد العريب للمرأة يف الجامعة 

إقليمية  تدريبية  تنظيم دورة  اإلنسان من أجل  العريب لحقوق  املعهد  والتنسيق مع  بالتعاون  األمريكية  اللبنانية 

التدريبية  الدورة  بها. وهذه  النساء والطفالت وآليات حاميتها وتعزيزها والنهوض  تتناول قضايا وحقوق  عربية 

اإلقليمية يف مجال حقوق النساء ستكون دورة سنوية تعقد يف بريوت، وكل سنة يتم تسمية الدورة باسم مناضلة 

ناشطة من املنطقة العربية كانت لها مساهمتها وقوة تأثريها يف مجال حقوق النساء والطفالت.

األهداف العامة للدورة التدريبية اإلقليمية السنوية يف مجال حقوق النساء هي: 

تطوير الخطاب النسوي الحقوقي ونرش ثقافة حقوق النساء وحقوق اإلنسان للنساء يف املنطقة العربية.	 

متكني قدرات أعضاء وكوادر املنظامت غري الحكومية )النسوية والحقوقية والتنموية( يف املنطقة العربية يف 	 

مجال النهوض بحقوق النساء وحاميتها وتفعيلها.

ستكون الدورة األوىل دورة املناضلة والناشطة الحقوقية الراحلة لور مغيزل تحت عنوان »تفعيل وحامية حقوق 

النساء يف أوضاع األزمات والنزاعات املسلحة واملراحل اإلنتقالية«، وهي دورة تدريبية عن بعد تنظم مبرحلتني، 

العريب  باملعهد  الخاصة  التدريب  التدريب عرب منصة  يتم  الثانية متخصصة. سوف  املرحلة األوىل عامة واملرحلة 

.ZOOM لحقوق اإلنسان وكذلك من خالل تطبيق

تقديم موجز للمعهد العريب للمرأة

أوالاً  بدأت  التي  الجامعة  لتاريخ  ا  تخليداً  1973 عام  األمريكية  اللبنانية  الجامعة  يف  للمرأة  العريب  املعهد  س  تأسَّ

كمدرسة للفتيات، ومن أجل تحقيق إلتزاماتها التعليمية والتمكينية وضامن املساواة للفتيات والنساء. إنَّ املعهد 

العريب للمرأة  )AIW( هو األول من نوعه يف املنطقة العربية، ومن األوائل يف العامل. اليوم، يكرّم املعهد هذا اإلرث 

من خالل: 

النهوض بتمكني املرأة واملساواة بني الجنسني عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والعاملي، وذلك من خالل التعليم 	 

واألبحاث والربامج التنموية والتواصل التي يقوم بها املعهد. 

دمج قضايا النوع اإلجتامعي ضمن جميع أعامل املعهد والجمع بني األكادمييا والحراك من أجل تحقيق املساواة 	 

بني الجنسني وحامية حقوق اإلنسان يف املنطقة العربية. 

دعــــــــوة للمشاركة في 
الدورة التدريبية اإلقليمية السنوية في مجال حقوق النساء

دورة لور مغيزل تحت عنوان 
»تفعيل وحماية حقوق النساء في اوضاع األزمات والنزاعات 

المسلحة والمراحل اإلنتقالية«
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تقديم موجز للمعهد العريب لحقوق اإلنسان
املعهد العريب لحقوق اإلنسان هو منظمة غري حكومية عربية مستقلة مقرها تونس، تأسست سنة 1989، مببادرة 

من املنظمة العربية لحقوق اإلنسان واتحاد املحامني العرب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان وبدعم 

من مركز األمم املتحدة لحقوق اإلنسان. وقد تحصل املعهد عىل جائزة اليونسكو الدولية لتدريس حقوق اإلنسان 

لسنة 1992. يهدف املعهد العريب لحقوق اإلنسان إىل نرش ثقافة حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية 

واالجتامعية والثقافية، كام نص عليها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واملواثيق الدولّية، كام يهدف إىل ترسيخ قيم 

الدميقراطية واملواطنة. 

يف السنوات العرشة األخرية ركز املعهد العريب لحقوق اإلنسان يف خططه اإلسرتاتيجية عىل املساواة والكرامة اإلنسانية 

للجميع وردم هوة الالمساواة والالعدالة ومناهضة أشكال التمييز كافة ال سيام تلك املرتبطة بالحقوق اإلقتصادية 

واإلجتامعية والتنموية التي متكن كافة األفراد يف املنطقة العربية من الوصول إىل املوارد والتمتع بالحقوق والكرامة، 

مع الرتكيز يف برامجه عىل إطالق املبادرات املتعلقة بالفئات األكرث هشاشة مثل الالجئني/ات وذوي/ات اإلعاقة، عرب 

نرش ثقافة حقوق اإلنسان والرتبية عليها ومقاومة أشكال التمييز والالعدالة كافة يف املنطقة العربية.

نبذة عن سرية حياة لور مغيزل

لور نرص مغيزل )1929 - 1997( محامية وناشطة يف مجال حقوق اإلنسان وحقوق املرأة يف لبنان 

والعامل العريب. 

لور مغيزل شخصيٌة مؤثّرٌة يف الحركة النسوية اللبنانية، إذ إّن إنجازاتها ومساهامتها ال تُحىص. كانت 

نظّمت  أنّها  كام  وحّرياتها،  املرأة  بحقوق  املعنية  واملنظاّمت  الجمعيات  من  كثريٍ  يف  ا  ساً مؤسِّ ا  عضواً

حمالٍت إلصالح قوانني األرسة وقوانني املواطنة للنساء، وكذلك إللغاء العقاب القانوين عىل استعامل 

وسائل منع الحمل، من بني قضايا أخرى. وقد دعمت الحقوق القانونية للمرأة يف لبنان يف املؤمترات 

العامني  يف  وبيجنغ  نريويب  ملؤمتري  التمهيدية  االجتامعات  ومن ضمنها  والدولية،  واإلقليمية  املحلّية 

1985 و1995. وكان اعتامد الحكومة اللبنانية عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 

إنجازاًا عظياماً آخر مرتبطاًا باسم لور مغيزل.

وقد شغلت مغيزل مناصب حقوقية عّدة منها، عضوة يف لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان وعضوة 

مؤسسة يف »لجنة النساء اللبنانيات القانونيات«، وعضوة مؤسسة يف »اللجنة الوطنية لتعديل القانون 

الجنايئ اللبناين«، وعضوة يف »اللجنة االستشارية للنساء العرب والتنمية« التابعة للمكتب اإلقليمي 

لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، وعضوة يف »لجنة اليونسكو الوطنية«، وممثلة »املجلس الدويل للنساء« 

الدويل  للمجلس  رئيس  نائب  ا  أيضاً وكانت  )أسكوا(.  آسيا  لغرب  واالجتامعية  االقتصادية  اللجنة  يف 
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اإلنسان،  لحقوق  اللبنانية  للجمعية  الفخرية  والرئيسة  للنساء،  العريب  االتحاد  رئيس  ونائب  للنساء 

ورئيسة املجلس الوطني اللبناين للنساء، واملستشارة القانونية للمجلس الدويل للنساء واملجلس الوطني 

اللبناين للنساء. أطلقت مغيزل حركة الالعنف وكانت املرجع القانوين لجمعية تنظيم األرسة يف لبنان. 

وهي أول َمن أوىص بتأسيس جهاز حكومي عايل املستوى يهتم بشؤون املرأة، وعملت مقررة »لجنة 

عّدة حول  ومقاالت  كتب  كتبت  بريوت.  املحامني يف  نقابة  لدى  اإلنسان«  العامة وحقوق  الحريات 

حقوق اإلنسان وقانون العمل وحقوق املرأة يف القانون اللبناين وترشيعات عربية أخرى. أصدر لبنان 

ا بريديًّا سنة 2014 فيه صورة لور مغيزل. طابعاً

الدورة التدريبية األوىل: دورة لور مغيزل

مع تنامي وإنتشار الحروب والنزاعات يف املنطقة العربية التي تشهد انتهاكات ممنهجة وواسعة اإلنتشار لحقوق 

اإلنسان، كثرياًا ما تصبح املرأة أول ضحية للعنف يف أثناء الحرب والنزاع املسلح، واستهداف املرأة يكون يف حاالت 

كثرية اسرتاتيجية عسكرية لتدمري العدو. فاالغتصاب، مثالاً هو أمر شائع يف أثناء النزاعات املسلحة، وهو يعد جرمية 

بل ميكن أن يكون إبادة جامعية، عىل نحو ما أعلنت عنه املحكمة الجنائية الدولية. ونادراًا ما تؤدي املرأة دوراًا فعاالاً 

ا عن ذلك فهي تعمل عىل صون النظام االجتامعي يف غمرة النزاعات  يف القرارات التي تفيض إىل نزاع مسلح، وعوضاً

وبذل ما بوسعها لضامن حياة طبيعية بقدر اإلمكان. وإضافة إىل ذلك تتحمل املرأة يف كثري من األحيان نصيباًا غري 

متكافئ من نتائج الحرب. وقد تركت نساء كثريات كأرامل يواجهن األعباء املفرطة الخاصة بإعالة أرسهن، يف حني أن 

عليهن أنفسهن يف بعض األحيان أن يعالجن صدمة ناشئة عن التعرض للعنف، وبوجه خاص العنف الجنيس يف أثناء 

النزاع. ويجب أن تؤخذ هذه العوامل كافة يف الحسبان بصورة متزايدة وال سيام يف بعثات حفظ السالم يف املستقبل، 

بحيث ميكن تقديم أكرب قدر ممكن من املساعدة إىل املرأة مبا يتالءم مع احتياجاتها الخاصة.

وقد جاء انتشار جائحة كورونا )COVID 19( يف العامل ليعّمق األزمات القامئة املتعلقة بحقوق اإلنسان بشكل عام 

وحقوق النساء بشكل خاص، فقد شهد العامل مع أزمة كورونا تنامي العنف املبني عىل أساس النوع اإلجتامعي بشكل 

كبري وواسع النطاق ال سيام عىل مستوى األرسة، يف وقت مل تكن مؤسسات الدولة وآليات عملها وسياساتها وتدابريها 

مؤهلة للتعامل مع األزمة، والتعامل مع آثارها وحامية النساء والطفالت من العنف األرسي خالل أوقات الحجر. 

وقد تم اختيار موضوع الدورة األوىل »تفعيل وحامية حقوق النساء يف أوضاع األزمات والنزاعات املسلحة واملراحل 

املسلحة  النزاعات  أوضاع  يف  النساء  حقوق  جوهر  التي متس  باالشكاليات  النقاش  تعميق  أجل  من  اإلنتقالية«، 

واملراحل اإلنتقالية وتطوير العمل القائم لتعزيزها وإحرتامها وتطوير آليات حاميتها.

سيعتمد الربنامج التدريبي للدورة عىل مبدأ املشاركة الفعالة للتجارب والخربات وابتكار األدوات واملحامل التي من 

شأنها تطوير األبحاث ودراسة اإلحتياجات لربامج وخطط العمل الهادفة للقضاء عىل التمييز ضد النساء ومناهضة 

كافة أنواع وأشكال العنف املسلط عليهن خالل املراحل اإلنتقالية والنزاعات املسلحة يف املنطقة العربية ملختلف 

فئات النساء يف املجتمع.



4

الهدف العام للدورة: 

النساء  مجال  املتخصصة يف  والتنموية  والحقوقية  النسوية  املنظامت  من  ناشطة   100-80 قدرات  وتعزيز  متكني 

وحقوق اإلنسان، وإحقاق وتعزيز السلم األهيل وحامية حقوق اإلنسان يف أوضاع النزاعات املسلحة يف املنطقة 

العربية. 

املحاور الخاصة للدورة:

تحديد خريطة وواقع النزاعات والحروب يف املنطقة العربية: أصنافها وتأثرياتها عىل التمتع بحقوق    .1

للنساء اإلنسان    

منظومة القانون الدويل اإلنساين: تاريخ القانون الدويل اإلنساين واملكونات واملجاالت واآلليات  .2

املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان: الخلفية واملفاهيم واملبادئ والقيم واألصناف  .3

تطور حقوق النساء ضمن حقوق اإلنسان   .4

املنظومة الدولية لحقوق النساء: اإلتفاقيات واإلعالنات والقرارات واملؤمترات الدولية   .5

املرأة واألمن والسالم: اآلليات والقرارات الدولية   .6

املنظومة الدولية لحقوق النساء: اإلجراءات واآلليات وقرارات مجلس األمن   .7

اإلجراءات غري التعاهدية: اإلجراء 1503 و1235 املقررين الخاصني   t 	

اإلجراءات التعاهدية: اللجان التعاهدية: إعداد التقارير يف مجال حقوق اإلنسان   t 	

تطور الحامية الدولية لحقوق النساء )قرارات مجلس األمن(   t 	

تعزيز دور النساء يف بناء السالم والنهوض باملشاركة السياسية للنساء   .8

حامية النساء والطفالت من العنف الجندري يف أوضاع النزاعات املسلحة   .9

10.  الحقوق الجنسية والحقوق اإلنجابية للنساء والطفالت يف أوضاع النزاعات املسلحة  

11.  العنف الجنيس ضد النساء والطفالت يف أوضاع النزاعات املسلحة 

12.  املقررة الخاصة بالعنف الجنيس ضد النساء والفتيات يف ظل النزاعات املسلحة

13.  القانون الشامل لحامية النساء يف أوضاع النزاعات املسلحة 

14.  حامية حقوق الطفلة: حامية الطفالت من اإلستغالل الجنيس والتزويج يف النزاعات املسلحة 

15.  حامية النساء والطفالت من اإلتجار بالبرش يف أوضاع النزاعات املسلحة 

16.  أوضاع وحقوق النساء والطفالت ذوات اإلعاقة يف أوضاع النزاعات املسلحة  
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17.  أوضاع وحقوق النساء والطفالت الالجئات يف أوضاع النزاعات املسلحة  

18.  حامية وتفعيل الحق يف التعليم للطفالت والنساء يف أوضاع النزاعات املسلحة 

19.  حامية وتفعيل الحق يف العمل للنساء يف أوضاع النزاعات املسلحة 

20.  العدالة اإلنتقالية املبنية عىل أساس النوع اإلجتامعي

الفئة املعنية/املستهدفة بالتدريب:

يستهدف التدريب ناشطات واعالميات ومدونات يف مجال املساواة الجندرية، وعضوات وكادرات املنظامت غري 

الحكومية )النسوية والحقوقية والتنموية( يف لبنان واملنطقة العربية يف مجال النهوض بحقوق النساء وحاميتها 

الجندري  والتنوع  الجغرايف  االمتداد  مراعاة  مع  والطفالت.  للنساء  متخصصة  برامج  لديها  التي  أو  وتفعيلها، 

واإلختصاص لعمل املنظامت، واملنظامت التي يوجد تنسيق إسرتاتيجي بينها وبني املعهد العريب لحقوق اإلنسان أو 

املعهد العريب للمرأة.

رشوط املشاركة يف برنامج التدريب: 

التدريب عن بعد يف  الراغبة يف املشاركة يف  الجهات  للمرأة  العريب  العريب لحقوق اإلنسان واملعهد  املعهد  يدعو 

الدورة التدريبية اإلقليمية السنوية يف مجال حقوق النساء/دورة لور مغيزل للعام 2021، تقديم طلبات الرتشيح، 

عىل أن تتوفر يف املرشحات الرشوط التالية:

مراكز 	  بإحدى  القياديّة  أو  الوسيطة  التنظيمّية  املستويات  يف  مسؤولّية  لها  نشيطاًا  ا  عضواً املرشحة  تكون  أن 

قضايا  مجال  يف  العاملة  والالجئني  والتنمية  واملرأة  والشباب  الطفولة  وجمعيات  االنسان  حقوق  ومنظامت 

حقوق النساء والتنمية وحقوق اإلنسان.

أن تكون للمرّشحة معرفة باألساسّيات النظرية ملنظومة حقوق اإلنسان. 	 

أن تكون للمرتشحة تجربة عملية يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنساء.	 

أن تكون املرشحة متحصلة عىل شهادة جامعية.	 

ا.	  أن ال يتجاوز عمر املرشحة 40 عاماً

أن يتّم تزكية طلب املرشحة من قبل منظمتها )ختم بطاقة الرتّشح وتوقيعها من قبل املسؤول يف املنظمة عند 	 

القبول للتدريب(.
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مراحل التدريب:

: املرحلة األوىل  أوالاً

بعد فرز الرتشحات من قبل لجنة التدريب والرتبية باملعهد العريب للمرأة واملعهد العريب لحقوق اإلنسان، يتلقى 

املشاركات اللوايت تّم قبول ترّشحهن باملرحلة األوىل من التدريب عن بعد بتاريخ 2021/2/15، رسالة قبول ودعوة 

للمشاركة. تتضّمن هذه املرحلة من التدريب أربعة محاور أساسية وهي:

القانون الدويل املطبق يف الفرتات املختلفة املرتبطة بالنزاع  الوحدة األوىل:   .I

أوضاع النساء يف حالة النزاعات املسلحة الوحدة الثانية:   .II

العنف الجنيس ضد النساء والطفالت يف أوضاع النزاعات املسلحة  الوحدة الثالثة:   .III

تأثري جائحة كورونا عىل أوضاع وحقوق النساء الوحدة الرابعة:   .IV

أسبوعيًّا، وتدوم فرتة  لكل مجموعة/جلسة واحدة  تدريبية  أربعة جلسات  األوىل هي  املرحلة  التدريب يف  مدة 

التكوين  تقديم  بهدف  الالزمة  املرجعية  والوثائق  التدريبية  الدروس  املعهدين  يوفر خاللها  مّدة شهر،  التدريب 

املكثف للمشاركات يف تلك امليادين املعرفية. 

يقوم فريق من املدربني/ات والخرباء/ات وفريق عمل من املعهد العريب لحقوق اإلنسان واملعهد العريب للمرأة،  

عىل املتابعة املستمرة للمشاركات وتزويدهن بكل املعلومات الالزمة واختبارهن مرحليًّا عن كل املحاور املتعلقة 

باملواضيع املذكورة أعاله.  

مالحظة: نتيجة للعدد الكبري من استامرات الرتشح التي تصل، فإنه يتعذر علينا إعالم كّل املرتشحات اللوايت مل يتّم 

قبولهن بعدم مشاركتهن. تبدأ الدروس عن بعد بتاريخ 6-03-2021 وتستمر لغاية 2021-03-28.

كيف يتم التدريب يف املرحلة األوىل:

خالل  ومن  اإلنسان،  لحقوق  العريب  باملعهد  الخاصة  بعد  عن  للتدريب  اإللكرتونية  املنصة  عرب  التدريب  سيتم 

استخدام التطبيق زوومZOOM ، ولغة التدريب ستكون العربية.

سيتم تقسيم املشاركات إىل مجموعات عمل، كل مجموعة مؤلفة من 20 – 25 مشاركة، ويتم تقديم عرض من قبل 

كل مدرب/ة ملدة ال تتجاوز 30 د مع كل مجموعة لفتح النقاش معهن. وبعد اإلنتهاء من جلسات املناقشة مع 

املجموعات األربعة يتم طرح سؤال واحد من قبل كل مدرب/ة للمجموعات وعىل كل مشاركة أن ترسل اإلجابة 

خالل أسبوع للمدرب/ة لتقييمها. 
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ثانياًا: املرحلة الثانية 

سوف تنعقد املرحلة الثانية بني 2021/5/3 و2021/5/11، حيث مدة التدريب هي سبعة أيام مبعدل 3 جلسات 

تدريبية يف كل يوم أي ما يعادل 21 جلسة تدريبة.

التدريب عن بعد وعددهن 25  اللوايت شاركن يف املرحلة األوىل من  يتم اختيار املشاركات من ضمن املشاركات 

مشاركة )10 من خارج لبنان و15 من لبنان(. 

وتتمحور محاور التدريب يف هذه املرحلة حول بناء املعرفة يف قضايا وإشكاليات يف مجاالت:

مفاهيم ومواثيق وآليات حقوق النساء والطفالت   .1

املؤمترات والقرارات الدولية التي تتناول قضايا النساء والطفالت   .2

املرأة واألمن والسالم  .3

حقوق كل فئات النساء والطفالت يف أوضاع النزاعات  .4

العنف الجنيس املسلط عىل النساء والطفالت يف أوضاع النزاعات املسلحة  .5

الرصد والتوثيق للعنف الجنيس ضد النساء والطفالت  .6

إعداد التقارير عن أوضاع النساء والطفالت يف أثناء األزمات مثل انفجار مرفأ بريوت وجائحة كورونا  .7

معايري قبول املشاركة يف املرحلة الثانية: 

االلتزام مبتابعة الدروس عن بعد واملواظبة يف الدخول إىل املوقع اإللكرتوين والتفاعل مع املدربني/ات وباقي 	 

املشاركات )املناقشات مع املدربني، التامرين، القراءات، الكتابات...(

اإللتزام بإجتياز االختبارات )املرحلية والنهائية(	 

االلتزام بحضور كّل أشغال املرحلة الثانية من دورة لور مغيزل وباحرتام أوقات العمل.	 
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آليات اختيار املشاركات يف الربنامج التدريبي: 

تتّم عملية االختيار واملشاركة يف الربنامج التدريبي عىل عدد من املراحل:

آخر مهلة الستالم بطاقات الرتشح لربنامج التعليم عن بعد: يوم 2021-01-31. املرحلة األوىل: 

اجتامع لجنة التدريب الختيار املشاركات املقبوالت للتدرب يف مرحلة التدريب األوىل ومراسلتهن  املرحلة الثانية: 

ا وتعريف املشاركات يف املنصة اإللكرتونية. ونظراًا لكرثة طلبات الرتشح نحن   وبدء العمل معاً   

نتواصل فقط مع املقبوالت بداية من تاريخ 15-02-2021 إىل 2021-02-21.   

املرحلة األوىل للتدريب: من 6-03-2021 وتستمر لغاية 2021-03-28. املرحلة الثالثة: 

اختيار املشاركات املقبوالت للمرحلة الثانية من التدريب ومراسلتهن رسميًّا، يف موعد أقصاه املرحلة الرابعة: 

.2021-04-15   

املرحلة الثانية من التدريب: من 2021/5/3 إىل 2021/5/11. املرحلة الخامسة: 

الوثائق املطلوبة: 

نسخة إلكرتونية من جواز سفر/بطاقة هوية املرشحات 	 

 	 https://forms.gle/qchEBDZss1iSXMmV7 :ملء إستامرة املشاركة يف الدورة التدريبية عىل الرابط

املوافق 31-01-2021 عىل  األحد  يوم  تتجاوز  ال  مدة  أعاله يف  املذكورة  الوثائق  كّل  إرسال  يرجى 

عناوين الربيد اإللكرتوين التالية:

  joumanamerhy@yahoo.fr :جومانة مرعي 

 carol.khater@lau.edu.lb :كارول خاطر 


