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كلمة افتتاحية
مرَّ أكثرُ من خمسة أعوامٍ منذ انطالق الثورات العربية. تلك التي لم تتح مساحاتِ حريةٍ وإمكاناتٍ لم يكن لها وجودٌ من قبلُ قطّ أمام نشطاء 

المجتمع المدني وحدَهم بل هيَّأت كلَّ هذا أمام مبدعي الفنِّ والثقافة أيضًا. وفي مواجهة التحدّيات العديدة، فإنّ هذا هو أنسبُ األوقات للدفاع 
. عن مساحات التحرُّك والحرية تلك

كما أنّ دور المجتمع المدني في المنطقة كلِّها أًعيد تعريُفه مجدّدًا من األساس. فقد عايشنا تطوراتٍ واعدة ومثمرة، ومن ثمَّ كان لزاًما علينا أن 
نتلّقى ضربات. وعلى الرغم من ذلك يبقى عمل المجتمع المدنيِّ التثقيفيُّ إحدى الركائز الرئيسة في الجهود الداعمة لنقل العلم وتبادل الخبرات 

بين البشر والمنظّمات؛ ألنّ المواطنين والمواطنات المتنوّرين سياسيًّا والواثقين من أنفسهم، والعازمين على أن ينخرطوا في مجتمعاتهم  يشّكلون 
أحد المقوّمات األساسية للتعايش السلمي والقتصادٍ مزدهر ومجتمع مدني حيٍّ ونشِط. إذ يمنح انخراط المجتمع المدني هذا الشبابَ خاصةً أن 

يواصلوا تثقيف أنفسهم، وبناء قدراتهم وأن يشاركوا في الحياة المجتمعية بفعّالية. لذا ينبغي لنا أن نواصل العمل في مجال تثقيف المجتمع المدني 
ن. في المنطقة وأن نحاول من خالل التعاون الوثيق أن ننقل هذه العروض الثقافية إلى مناطقَ ظّلت مُهملةً حتى اآل

بعد انقضاء عامين ونصف العام على انعقاد مؤتمر التثقيف المدني األول عام ٢٠١٣ CEC بمدينة األسكندرية في مصر دعونا مجدّدًا عام ٢٠١٦ 
إلى مؤتمر في مجال التثقيف المجتمعي المدني بغرض الوصول إلى توازن ولنلقيَ نظرةً على ما حقّقناه بالفعل وما ينتظر أمامنا بعدُ. وقد اجتمع 

حوالَي مئتا مشاركٍ (٢٠٠) من خمس عشرة دولة في مدينة حمامات بتونس. وكان نصب أعينهم هدفٌ واحد، أال وهو أن يتعلّموا من خبرات 
األعوام السابقة وأن يدفعوا تثقيف المجتمع المدني  في المنطقة خطوة إلى األمام مًعا. حيث كان منظمو المؤتمر هم معهد جوته بالتعاون 
ومعهد الحوار الدنماركي المصري (DEDI) واإلدارة المركزية االتحادية للتثقيف السياسي (bpb) واتحاد التونسيين المستقلّين من أجل الحرية 

. (UTIL) وملتقى ثوّار التحرير بمعهد جوته. بينما توّلت وزارة التعليم التونسية رعاية المؤتمر

أولى مؤتمر التثقيف المدني لعام ٢٠١٦ جُلَّ اهتمامه لتبادل الخبرات والعمل على مدّ شبكات التواصل. لذا جمع المؤتمر بين نشطاء مهمّين 
في مجال عمل التثقيف المدني وثقافة المجتمع المدني من المنطقة العربية وأوربّا. مّما أسفر عن نشأة صالت جديدة بين نشطاء فرادى 

وكذلك بين منظمات من المجتمع المدني وقطاع التعليم. ومن شأن نقاشات المضامين في أثناء المؤتمر وتبادل الخبرات وشبكة تواصل 
التثقيف المدني العربي NACE التي يتم تدشينها في أثناء المؤتمر رسميًّا أن يعزّزوا العمل الثقافي في المنطقة مستقبليًّا – ونحن على قناعة 

م. راسخة بذلك. ومعهد جوته سيستمرُّ في مراقبة هذه التطوّرات ومرافقتها باهتما

ونحن نتوجّه بالشكر إلى وزارة الخارجية األلمانية وإلى شركائنا؛ لدعمهم والتزامهم وجهودهم. كما نشكر من صميم قلوبنا وزارة السياحة 
التونسية. وبديهيٌّ نشكر المشاركين في المؤتمر جميًعا الذين أرسَوا بإسهاماتهم في مؤتمر التثقيف المدني عام ٢٠١٦ وبعملهم اليومي في التثقيف 

المجتمعي المدني الدعامة لمثل هذا المؤتمر.

جابريله بيكر
معهد جوته

 المدير اإلقليمي السابق لمنطقة شمال إفريقيا/
الشرق األوسط
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CEC مؤتمر التعليم المدني
مايو ١3– ١5، 2٠١٦، تونس

اللغات المتداولة في المؤتمر: اإلنكليزية والعربية

اقيــم  المؤتمــر الثانــي للتعليــم المدنــي مــن ١3 وحتــى ١5 مايــو 2٠١٦، هــذه المــرة فــي دولــة تونــس. بالســير علــى خطــى ونهــج الفعاليــة األولــى المنعقــدة 
فــي مدينــة اإلســكندرية فــي ديســمبر عــام 2٠١3 يولــي هــذا المؤتمــر الــذي اتبــع نهــج تشــاركي أهميــة كبيــرة لتطــور قطــاع التعليــم المدنــي وأخــذ بعيــن 
اإلعتبــار االتوصيــات الســتين الناتجــة عــن مؤتمــر التعليــم المدنــي األول. ســوف تــم تحديــث هــذه التوصيــات مــن خــال الســعي لضمــان تاؤمهــا مــع الوضــع 

الحالــي وارتباطهــا بــه.

هذا وتطرق المؤتمر ألربع مواضيع رئيسية وهي:
١( الفنون والثقافة،
2( سيادة القانون،

3( المساواة والتعددية و
4( التعليم والمشاركة المدنية.

ــة والمصطلحــات واألبعــاد  ــار المســاحة المعني ــن االعتب ــم بحــث محــاور العمــل األربعــة هــذه بدقــة فــي جلســات عامــة وجلســات عمــل مــع األخــذ بعي ت
السياســية وفعاليــة عمــل المســاهمين. قامــت الجلســات العامــة بالتحفيــز إليجــاد وتقديــم أســئلة لهــا عاقــة باالهتمامــات العامــة. هــذا وتــم إقامــة ورشــات 

عمــل مختلفــة ومتزامنــة مــن شــأنها فســح إمكانيــة التفاعــل بيــن المشــاركين والمحاضريــن علــى تنــوع اختصاصاتهــم ومجــاالت عملهــم.

معز على )UTIL( يعرض نتائج مؤتمر التعليم المدني 2٠١٦ أمام المؤتمر الصحفي الختامي.
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اليوم األول 
يوم الجمعة، ١3 مايو 2٠١٦

١3:٠٠–١5:٠٠  الوصول والتسجيل

١5:٠٠–١٦:٠٠  ماحظات افتتاحية    
رؤى حول الوضع الحالي للتعليم المدني في المنطقة

“االنجالزات من مؤتمر التعليم المدني 2٠١3 الي مؤتمر التعليم المدني 2٠١٦”
منى شاهين، مؤسسة و مديرة مشروع التحرير الونج بمعهد جوتة األلمانى بالقاهرة

“دراسات حول التربية المدنية”
شهدان عرام، المعهد الدنماركي المصري للحوار

رنا جابر، اإلتحاد النوعي لجمعيات الشباب

إدارة الحوار:  نيلي كوربل، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الزورد
)C.A.P( سوزانا أولريش، رئيسة أكاديمية القيادة والكفاءة في مركز العلوم السياسية التطبيقية

١٦:٠٠-١7:3٠  الكلمات الرئيسية
المتحدثون:  الدكتور عبد الباسط بن حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق اإلنسان

األستاذ الدكتور يان-فيرنر مولر، جامعة برنستون

١7:3٠-١8:٠٠  استراحة

١8:٠٠-١9:3٠  نقاش المنصة: لفنون والثقافة 
هــل مــن المفتــرض اعتبــار الفنــون والثقافــة أدوات أو مبــادئ تخــص التعليــم المدنــي؟ يبحــث هــذا الموضــوع الرئيســي العاقــة بيــن كا المفهوميــن وكيفيــة انعكاســها علــى قطــاع التعليــم 

المدنــي فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــة.

المتحدثون:  األستاذ يوهانس إيبرت، األمين العام للمعهد جوته
األستاذ توماس كروجر، رئيس الوكالة األلمانية للتربية المدنية

الدكتور سفيان الفقي، مدير عام مركز الموسيقى العربية والمتوسطية

إدارة الحوار:  نيلي كوربل
١9:45-3٠:Speed Dating  2٠ جلسة تعارف

2٠:3٠-22:3٠   حفل االفتتاح

اليوم الثاني
يوم السبت، ١4 مايو 2٠١٦ 

9:٠٠-١٠:3٠   نقاش المنصة: سيادة القانون  
مــن ســيادة اإلنســان إلــى ســيادة القانــون: كيــف يمكــن للتعليــم المدنــي ترســيخ مبــادئ تولّــي المســؤولية وســيادة القانــون والشــفافية؟ ســوف يتطــرق هــذا الموضــوع الرئيســي لضــرورة 

التحــول االجتماعــي ولمــا يناســبه مــن احتياجــات فــي مجــال التعليــم التــي ترافــق مرحلــة التغيُّــر.

المتحدثون:  األستاذة الدكتورة سلسبيل القليبي، جامعة تونس
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١9:3٠-23:٠٠  أمسية ثقافية

التعليم والمشاركة المدنية المساواة والتعددية سيادة القانون الفنون والثقافة

الميسرين:
الحسين محمود

جاكوب ارلي
صابر الوحيشي
دامجان ماندلك

الميسرين:
أمين غالي

لويزا سافكوفا
ريم أبوزيد

مارينكو بانياك

الميسرين:
رنا جابر

بترا جروني
محمد المنجي

سوزانا أولريش

الميسرين:
علي عزمي 

أنيا بسند
روان الشيمي
زولتان غال 

مقهى العالم

األستاذ الدكتور جيفري جدمين، جامعة جورج تاون

إدارة الحوار:  نيلي كوربل 

١٠:3٠-١١:٠٠  استراحة

١١:٠٠- ١2:3٠  نقاش المنصة: المساواة والتعددية
االســتيعاب الثقافــي واالشــتمال أو عــدم االســتثناء. كيــف يبــدو طيــف االندمــاج الثقافــي بالنســبة لمجتمــع متماســك؟ يســلط هــذا الموضــوع الرئيســي الضــوء علــى دور التعليــم المدنــي فــي 

ترســيخ مبــادئ التســامح واالشــتمال واالندمــاج الثقافــي فــي المجتمعــات.

المتحدثون:  األستاذة الدكتورة هناء بن عبدة، كلية القانون واالقتصاد واإلدارة جندوبة، تونس
الدكتورة نسرين عبد الرحمن، رئيس مؤسسة المسلمين البريطانيين من أجل الديمقراطية العلمانية

إدارة الحوار:  سوزانا أولريش
١2:3٠-١3:٠٠  استراحة

١3:٠٠-١4:3٠  نقاش المنصة: التعليم والمشاركة المدنية
مــن خطــة التعليــم الشــكلية إلــى قطــاع التعليــم غيــر النظامــي: كيــف يتــم تأهيــل جيــل الشــباب عندنــا؟ ســيتطرق هــذا الموضــوع الرئيســي بشــكل معمــق إلــى مناهــج التعليــم والنواحــي 

العمليــة فــي أوروبــا ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بغيــة تحديــد النمــاذج الناجحــة والتحديــات التــي تتبعهــا. 

المتحدثون:  األستاذ عادل الحداد، المدير العام للبرامج والتدريب المستمر، وزارة التعليم التونسية
األستاذ بينيديكت فيدماير، مدير أكاديمية هاوس أم مايبرج  للتعليم السياسي واالجتماعي

إدارة الحوار:  نيلي كوربل

١4:3٠-١٦:٠٠  الغداء و افتتاح ساحة سوق المشاريع 

١٦:٠٠-١8:3٠  ورشات عمل متزامنة 

٦



اليوم الثالث
يوم األحد، ١5 مايو 2٠١٦

9:٠٠-9:3٠  الجلسة العامة: ملخص األيام السابقة والنتائج المبدئية

9:3٠-١2:3٠  ورشات عمل متزامنة: صياغة التوصيات بالشكل النهائي

١3:٠٠-١4:٠٠  الغداء

١4:٠٠-١5:٠٠  ساحة سوق المشاريع و المايك مفتوح 

١5:٠٠-١٦:٠٠  الجلسة العامة:  تقييم التوصيات

١٦:٠٠-١٦:3٠  استراحة

- NACE ١٦:3٠-١7:٠٠ تقديم الشبكة العربية للتربية المدنية
معز علي، اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية

١7:٠٠-١8:٠٠  الماحظات الختامية

اليوم الرابع
 يوم اإلثنين، ١٦ مايو 2٠١٦

9:٠٠-١٠:٠٠ المؤتمر الصحفي بفندق أفريقيا، تونس
 منى شاهين، مؤسسة و مديرة مشروع التحرير الونج بمعهد جوتة األلمانى بالقاهرة

نيلي كوربل، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الزورد
بترا جروني، رئيس الوكالة األلمانية للتربية المدنية 

معز علي، اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية
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مؤتمر التعليم المدني 2٠١٦
التثقيفُ المدنيُّ أداة للتغيّر المجتمعي

كاهما ألقى كلمتين رئيسيتين في إطار مؤتمر التعليم المدني 2٠١٦: د. عبد الباسط بن حسن )رئيس المعهد العربي لحقوق
اإلنسان، يسارًا( و األستاذ الدكتور يان – فيرنر مولر )جامعة برينستون، يمينًا(. اإلنسان، يسارًا( و األستاذ الدكتور يان – فيرنر مولر )جامعة برينستون، يمينًا(.



ما غاية التثقيف المدني؟ وأين تكمن حدود إمكاناته؟ ما التحّديات التي يواجهها األشخاص الفاعلون الذين وهبوا أنفسهم العملَ التعليميَّ والثقافي 
في المجتمع المدني والذين يشكّلون بأنفسهم مشاريعَ تعليميةً وينفّذونها؟ وكيف يمكن تعزيز شبكة تواصل تَجمعهم ؟ هذه األسئلة وغيرها تناولها 
مؤتمر التعليم المدني (CEC) ٢٠١٦ المُنعقد في مدينة ياسمين الحمامات في تونس وجمع في الفترة ما بين الثالث عشر والخامس عشر من مايو 

ة.  حوالي مئتي (٢٠٠) شخصٍ من خمسَ عشرةَ دولةً بغرض النقاش وتبادل اآلراء وطرح أفكار مشاريع جديد
نظّم فعّاليات المؤتمر الذي موّلته وزارة الخارجية األلمانية معهدُ جوته بالتعاون ومعهدَ الحوار الدنماركي المصري (DEDI) وإدارة التثقيف 

السياسي المركزية االتحادية (bpb) واتحاد التونسيين المستقلّين من أجل الحرية (UTIL) وملتقى ثوّار التحرير بمعهد جوته. بينما تولّت وزارة 
. التعليم التونسية رعاية المؤتمر بدعم من وزارة السياحة التونسية

انطالًقا من نتائج مؤتمر التعليم المدني وخبراته المُنعقد في مدينة اإلسكندرية المصرية الكائنة على البحر المتوسط في شهر ديسمبر عام ٢٠١٣ 
أَولَى مؤتمر التعليم المدني ٢٠١٦ اهتمامًا كبيرًا بتبادل الخبرات التشاركي والفّعال. وقد تصَدّر جدول أعمال المؤتمر كذلك موضوع إنشاء شبكة 

تواصل بين منظّمات المجتمع المدني ومؤسساته التي تعكف على العمل في مجالَي التعليم والثقافة في شمال إفريقيا والشرق األوسط وأورّبا. 
ال سيّما ألن شبكة التواصل اإلقليمية والدولية بين مساهمي المجتمع المدني ستبقى دائًما إحدى أهمّ المهام والتحّديات التي تهدف إلى إنجاز 

اء. عمل تثقيفي ناجح ومستمرٍ في المجتمع المدني، حسب ما أكّده المشاركون في المؤتمر والجهات المنّظمة له على حدٍّ سو

شارك حوالي مائتا )2٠٠( شخصًا من ١5 دولة في مؤتمر التعليم المدني 2٠١٦.
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لذا، فإنّ المؤتمر يعّول كثيرًا هذا العام على إقامة شبكات تواصل. إذ إنّ إنشاء شبكة تواصل في مجال التثقيف المدني يُعدّ إلى جانب تبادل 
الخبرات والمناقشات المفيدة أهمّ نتيجة مؤتمر التعليم المدني ٢٠١٦، بحسب ما صرّح به  السيد معزّ علي، رئيس اتحاد التونسيين المستقلّين من 

أجل الحرية في المؤتمر الصحفي الذي انعقد في تونس من فور انتهاء أعمال مؤتمر التعليم المدني. إذ قال السيد علي: "حتّى اآلن لم يكن 
هناك وجود لمنصّة أو منبر عملٍ يجمع الفاعلين والناشطين ويتيح تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي". إال أّنه باإلعالن  الرسمي عن شبكة 

التثقيف المدني العربي  (NACE) في نهاية المؤتمر يكون هذا المنبر قد دبّت فيه الحياة أولَ مّرة بصورة رسمية أيضًا.



ينبغي أن يبدأ التثقيف المدني في مرحلة التعليم االبتدائي

تسعى شبكة التثقيف المدني العربي، من خالل التعاون واألعضاءَ المشاركين في المؤتمر والمنظّمات المهتمّة، لدفع عملية التوسّع قُدمًا في 
مشاريع المجتمع المدني التثقيفية وعملية تبادل الخبرات وشبكاتٍ مشابهةً في أوربّا. هذا وتهدف الشبكة كذلك وبشكل أساسي إلى خلق أفاق 

تتيحُ تبادلَ المعارف في المنطقة مّما يسهم في دفع مأسسة العمل الذي تمّ تحقيقه خالل السنوات الماضية خطواتٍ واسعةً نحو األمام. إذ يؤكّد 
السيد علي في هذا الصدد قائًال: "نحن نريد  من منّصة العمل هذه  مدَّ جسرٍ بين شمال البحر المتوسط  وجنوبه مّما يساعد على تحسين سُبل 

التعاون". كما يكمن هدف هذه الشبكة في الحثّ على إصالح منظومة التعليم. إذ طالب السيد علي بأنه ينبغي أن يبدأ التثقيف المدني في مرحلة 
التعليم االبتدائي". وحسب قوله، فإنّ الخطوة األولى اآلن تتمثّل في تقديم تقارير حول مؤتمر التعليم المدني ٢٠١٦ في تونس ونتائجه إلى وزارة 

. التعليم التونسية

بيترا جرون أيضًا من إدارة التثقيف السياسي المركزية االتحادية (bpb) في بون، قد أكّدت بدورها أهّمية تعاون  المجتمع المدني بين أوربا 
وشمال إفريقيا. وهو ما فّسرته جرون على النحو التالي في محاضرة عاّمة أمام الحضور في المؤتمر: "إذا ما نظرنا اليوم إلى التحدّيات التي 

نواجهها، يّتضح لنا أّنها ال تنحصر في الدولة القومية. فنحن جميعًا نواجه تحدياتٍ مشابهةً؛ ألنّنا نعيش في عالم االرتباطات المتبادلة. لذا، بات كلٌّ 
."ُ من الحوار والتثقيف المدني شمالَي البحر المتوسط وجنوبه أكثر أهمية من قبل

كما أعربت أيًضا السيدة جابريله بيكر، مدير معهد جوته في القاهرة، ومدير منطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط اإلقليمي عن تفاؤلها بمستقبل 
التثقيف المدني في شمال إفريقيا. وقد عبرت عن قناعتها بالنتائج التي توصّل إليها مؤتمر التعليم المدني قائلة: "جمع المؤتمر مجدّدًا مساهمين 

مهمّين بعضهم مع بعضٍ في مجال التثقيف المدني في منطقة العالم العربي وأتاح لهم إمكانية تبادل الخبرات فيما بينهم. أعتقد بأننا استطعنا أن 
ندفع بشبكة التواصل قدمًا وذلك من خالل هذا التالقي الذي حدث بين المشاركين ومن خالل العمل المشترك في ورش العمل وأخيرًا وليس آخرًا 

." من خالل تبادل األفكار والخبرات الذي جرى بشكل غير رسمي على هامش المؤتمر

هذا التبادل غير الرسمي - تحديدًا - هو ما دّعمه مشروع السوق الذي أثرى مؤتمر التعليم المدني عام ٢٠١٣. في إطار هذا "المعرِض" الصغير 
أُتيحت أمام المؤسّسات والمبادرات الوليدة ضمن عمل التثقيف المدني الفرصة لوضع نضد معلومات ليُقّدموا مشروعاتهم وأفكارهم للزائرين 

المهتمّين وليعقدوا صالت جديدة. فقد حضر مؤتمر التعليم المدني ٢٠١٦ زُهاءُ ثالثين منظمًة ومؤسسة، وزّعوا منشوراتِهم  وموادَّ مشروعاتهم 
الدعائية أو عرضوا أفالًما قصيرة.  ومن بين هذه المؤسّسات، على سبيل المثال، ال الحصر، تحالفُ تثقيف الشباب المدني القوميُّ الذي تأسّس 

عام 2014 (NACEY) من مصر، ومؤّسسة تنوير من القاهرة، ومركز جون د. جيرهارت للفلسفة والتثقيف المدني الذي يعمل تحت مظّلة 
الجامعة األمريكية بالقاهرة (AUC) والمؤّسسات التونسية غير الحكومية البوصلة وأنا أشاهد  I Watch. كما قدّم صالون ملتقى ثوّار التحرير 

ومعهد جوته نفسه مشروعاتِهم إلى المجتمع المدني.
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 هناك خطوات الحقة كثيرة اتُخذت صوب تعزيز تثقيف المجتمع المدني في المنطقة ضمن إطار مؤتمر التعليم المدني ٢٠١٦. وهو ما عالجته
 نقاشات المنصّة العديدة التي دارت خالل يومين المؤتمر األولَين وضمن مجموعات العمل األربع التي عملت أكثر من يومين في ورش العمل
 مكثّفة لصياغة أهمّ التوصيات من أجل عمل تثقيفي مستقبلي في المنطقة. إذ تناقَشَ باستفاضة مشاركو المؤتمر البالغ عددهم حوالي (٢٠٠)

 مئتي مشاركٍ موضوع الخبرات، بل المشكالت والتحدّيات في بالدهم وتبادلوا المعلومات في قطاعات عملهم على اختالفها وناقشوا اإلستراتيجيات
والطرق المتبعة

وقد حوت قائمة المشاركين المتنوّعة والثرية  نقاشاتٍ متنوّعةً وتبادل متعدّد األوجه.  ففي حين كان العدد األكبر من المشاركين خالل مؤتمر 
التعليم المدني األول المقام في اإلسكندرية عام ٢٠١٣ من مصر، فقد اّتسمت قائمة المشاركين في مؤتمر عام ٢٠١٦ بطابع أكثر عالمية. ومن ثمّ، 

فقد لقيت هذه النسخة األحدث من المؤتمر صدًى لدى األشخاص من تونس ومصر وألمانيا كما جاء إليه أيضًا مشاركون من األردن والجزائر 
والمغرب وسلوفانيا وهولندا والدنمارك وباكستان ومولدافيا ورومانيا والواليات المتحدة األمريكية.  كما تميّزت قائمة الهيئات الممثّلة بالمؤتمر 

ومجاالت األنشطة كذلك بالتنوّع بصورة جليّة وواضحة: إذ لم يقتصر الحضور على ممثّلي مؤسسات تعليمية عامة وخاصة، بل شارك كذلك أساتذة 
. ومدرسون من جامعات في أوربا وأمريكا الشمالية والشرق األوسط، فضال عن المنتمين لمنظّماتِ حقوق اإلنسان والنقابيين

وقد جاء افتتاح مؤتمر التعليم المدني انطالقًا من المبدأ الذي أعيد ذكره مرارًا في إطار المؤتمر وهو "تعلّم بعضنا من خبرات بعض"، وكذلك من 
السؤال المطروح حول جدوى أو هدف التثقيف المدني على اإلطالق. إذ تناول األستاذ الدكتور يان فيرنر مولر (جامعة برينستون) غزو سياسة 

الشعبوية في المجتمعات الديمقراطية وروج لضرورة درأ ذلك التطوّر من خالل التنوير المدني. أمّا  الدكتور عبد الباسط بن حسن، رئيس المعهد 
العربي لحقوق اإلنسان في تونس، فقد كرّس كلمته األساسية بشكل ملموس لدور المجتمع المدني. إذ أكّد أنّه يقوم بوظيفة مفاتيحية في مواصلة 

تطوير التعليم ونشر القيم والمبادئ في مجتمعٍ ما. فاألمر، على حدّ قوله، ال يقتصر على التأهيل التقني بل يمتدّ إلى ما هو أبعد من ذلك كثيرًا. لذا، 
ة". تساءل بن حسن كيف للتثقيف المدني أن يصبح "أداة عمل تسهم في تغيير الحيا

وقد صرّح السيد توماس كروجر، رئيس اإلدارة المركزية االتحادية للتثقيف السياسي، في مؤتمر التعليم المدني ٢٠١٦  قائالً: "ال تحتاج الديموقراطية 
إلى مؤسّسات فحسب، بل إلى مواطنين يؤمنون بها". وهنا - تحديدًا - يمكن لعمل التثقيف المدني، مثلما رأي السيد كروجر، أن يسهم في تقديم 

مساعدة فّعالة في هذا التطوّر."نحن ال نحتاج فقط التثقيف المدني بل نحتاج ما هو أكثر من ذلك كثيرًا"، هذا ما تعتقده مؤسّسة ملتقى ثوّار 
التحرير في القاهرة السيدة منى شاهين، إذ طالبت قائلةً: "التثقيف المدني بحاجة إلى أدوات عمل وطرق جديدة سواء كانت رسمية أو غير 

". رسمية. كما ال تكفي ورش العمل للدفع نحو التغيير. ينبغي لنا تطبيق هذه القيم واألفكار عمليًّا في الحياة اليومية

أجواء مناسبة لتبادل األفكار

 كيف يمكن أو كيف ينبغي دفع هذا الهدف في سياق العمل التثقيفي نحو األمام؟ سؤال قّدمت اإلجابة عنه النتائج التي تمّ وضعها في إطار ورش
 العمل المُشكّلة لتناول موضوعات أربعة بعينها في أثناء المؤتمر. إذ إنه بتقسيم الموضوعات إلى أربعة مجاالت هي "الفنّ والثقافة"، "المساواة

 والتنوّع"، "سيادة القانون" و"التعليم والمشاركة المدنية"  أفاد المشاركون في ورش العمل هذه، كما كان عليه الحال في عام ٢٠١٣، من العمل
 ضمن مجموعات صغيرة ما مكّنهم من المناقشة وصياغة التوصيات بوجه أكثر اختصاصًا وَفًقا للموضوعات المطروحة. وهكذا فقد تمّت الموافقة
 في نهاية مؤتمر التعليم المدني ٢٠١٦على سبع وثالثين من التوصيات  الصادرة عن أربع ورش عمل تعكس بعضًا من أهمّ المشكالت والتحدّيات

التي يوجّهها عمل التثقيف المدني اليوم في المنطقة

مبدأ: تعلُّم بعضنا من بعض
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كان التفاعل عاماً مهمًا في إطار مؤتمر التعليم المدني 2٠١٦

إلى جانب المطالبة بخلق مجاالت وأفق حوار عامة يشهدها الجميع والحدّ من مركزية العمل التثقيفي فقد ارتفعت مجدّدًا، كما كانت العادة دائًما، 
أصواتٌ تتطالب بإنشاء شبكة تواصل وتحقيق تعاون بين المؤّسسات الحكومية ومؤسّسات المجتمع المدني. لكن ورغم المُضي ُقدمًا في مؤتمر 

التعليم المدني ٢٠١٦ بموضوع العمل ضمن شبكة تواصل، فقد ظلّ السؤال قائًما حول ما يمكن أن يقدّمه العمل التثقيفي. إذ يقول السيد توماس 
كروجر في هذا الخصوص: "ال يستطيع التثقيف المدني وحده حلَّ مشكالت تلك المجتمعات التي تمرّ بمرحلة تحوّل لكن باستطاعته تهيئة األجواء 

المناسبة التي تتيح تبادل األفكار."
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ساحة سوق المشاريع 
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برامج متعددة الثقافات بتونس
جمعية حماية الطبيعة والبيئة بالقيروان

المركز العربي لألوريجامي
الوكالة االتحادية للتربية المدنية

المسلمون البريطانيون من أجل ديمقراطية علمانية
مركز أبحاث السياسات التطبيقية في ميونخ

مركز تعليم المواطنة
مؤسسة تعليم البالغين الدنماركية

شبكة دستورنا
المؤسسة األوروبية من أجل الديمقراطية

الفيدرالية األوروبية للتعليم بين الثقافات
فني رغمًا عني

معهد جوته
احكي يا تاريخ

اكتشاف
مبادرة كرايساو

المنتدى القانوني
)menac(  لجنة شمال أفريقيا والشرق األوسط

  النقابات العمالية الوطنية في مولدوفا – مدرسة النقابات العمالية
مؤسسة رسائل الغد للتنمية وحقوق االنسان

شبكة أطفال األرض

معالم ومواقع من الوطن القبلي

سوسة غدا

)SSDO( منظمة التنمية االجتماعية المستدامة
مشروع التحرير الونج جوته

مركز التعاون البلقاني
مؤسسة »تحوت- مصر« للتنمية والتراث

الجمعية التونسية للتربية المدنية
االتحاد التونسي للفاحة والصيد البحري
جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور األيتام

الشباب يقرر
يوثينكجرين – مصر
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مواضيع رئيسية 

الفنون والثقافة
سيادة القانون

 المساواة والتعددية
التعليم والمشاركة المدنية
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الفنون والثقافة
أوضح السيد يوهانس إيبرت، سكرتير معهد جوته العام، في كلمته عن موضوع "الفن والثقافة"، التي ألقاها في إطار أول نقاشات منصة مؤتمر 

التعليم المدني ٢٠١٦، أنّ العمل التثقيفي المدني يؤدّي دورًا متميًِّزا؛ إذ إنّ الفنّ، كما يراه، ال غنًى عنه في السعي لغزو مجاالت عامة، وصرّح قائًال: 
"تُبيّن المشروعات المقامة في الفراغ العام أنّ هذا المكان مركزٌ للديمقراطية. فالفنّ يدمج داخله األشخاص الذين يعيشون هنا، ويدعم اإلبداع 

لديهم، ويفتح أمامهم سبل المشاركة في مجتمعهم الذي ينتمون إليه"؛ لذا يسعى معهد جوته، على حد قول السيد إيبرت، للمساعدة في خلق مثل 
. هذه الفراغات. إال أنّه أكّد وجود تحدّيات كبيرة ينبغي أن نذلّلها

وبينما كان السيد إيبرت يعني بذلك مشكلة مركزية تسيير الثقافة والفنّ في المناطق الحضرية، فقد كرّس توماس كروجر، رئيس إدارة التثقيف 
السياسي المركزية االتحادية، كلمته في أثناء نقاش سؤال المنّصة بشأن من يهتمون فعليًّا بمشروعات الفنّ والثقافة ومَنِ الذي تخاطبه تلك 

المشروعات. إذ إنّ برامج التثقيف المدني يعتريها عيبٌ يتمّثل في أنها ال تجذب على وجه الخصوص سوى من يهتمُّ فعليًّا بالتثقيف السياسي. لذا يرى 
السيد كروجر أننا ينبغي أن نسأل أنفسنا كيف يمكننا أن نلفت من قطاعات المجتمع أنظار من هم أفضل تأهيًال وثقافة. فمن شأن إقامة مشروعات 
في الفراغات واألماكن العامة، كما يرى كروجر، أن تسهم في نشر التثقيف المدني من خالل الفنّ على مستوى واسع وتقاسمه وآخرين؛ ألنّ الفنّ 

. يشجّع الناس على المشاركة واالنخراط في المجتمع

تناولت ورشة عمل "الفنّ والثقافة" أيضًا وبصورة مكثفة إشكالية الحصرية. إذ كيف يمكن أن تعمل المؤسّسات الثقافية بما يضمن اإلدماج 
لآلخرين؟ وكيف يمكن التعامل ومسألةَ خضوع األماكن العامة في بعض البلدان بالمنطقة لضوابط وقيود متزايدة؟ وقد اتفق المشاركون في 

ورشة العمل انطالقًا من هذه الخلفية على ضرورة ضمان أال تبقى أماكن الفنّ والثقافة مقصورة على أقلية صغيرة مميزة. لذا توّجهت التوصيات 
الصادرة في إطار ورشة العمل تلك نحو هذا الهدف. إذ جاء من بين توصيات مؤتمرالتعليم المدني ٢٠١٦ األساسية ما يفيد بضرورة المركزية تسيير 
الفنّ والثقافة جغرافيًّا واجتماعيًّا؛ ليتمكّنَ في المستقبل من مخاطبة طبقات المجتمع قاطبةً. كما تندرج االستفادة من نماذج التمويل الجديدة في 

دعم الثقافة ضمن أهمّ التوصيات.

العمل الجماعي أثناء ورشة العمل “الفن والثقافة”
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المقترحات
۱. تبنّــي فكــرة التمويــل الجماعــي؛ إذ إنـّـه أحــد أكثــر مصــادر تمويــل مشــروعات الفــن والثقافــة أهمّيــة، وجعلهــا متاحــة لشــرائح المجتمــع كافـّـة. 

)٦٠%(
۲. ينبغي إنشاء ويكي/ مجموعة أدوات تحوي أيضًا موادَّ تعليميةً للجهات الفاعلة في مجاالت الفنّ والتربية المدنية.  )٦8%(

۳. خلق ساحات ثقافية، وتشجيع استخدامها، وإتاحتها لعامة الجمهور )ساحات فعلية وافتراضية(.  )%8٠(
4. إنشاء مؤسّسة إقليمية للتعليم المدني؛ لضمان تنفيذ التوصيات واستدامتها من خال شبكة تمتدُّ في جميع أنحاء المنطقة. )٦5%(

ــة؛ ۲(  ــى المناطــق المهمشــة والمحروم ــي، للوصــول إل ــى الجغراف ــن: ۱( بالمعن ــى نحوي ــة عل ــن والثقاف ــة فــي قطاعــي الف ــاء المركزي 5. إلغ
ــة. )٦8%( ــز متواصل ــات تميي بالمفهــوم النظــري، تجــاوز التعريــف الراســخ لـــ »الفــن« لدعــم المجــاالت المهمشــة فــي إطــار عملي

ــدأ االحتــواء وتســهيل  ــاع نهــج اســتباقي للفئــات المســتهدَفة مــن أجــل تعزيــز مب ــاح، واتب ــة والتعليميــة بحاجــة إلــى االنفت ٦. المؤسّســات الثقافي
ــول. )79%( الوص

ــي  ــع المدن ــن المجتم ــاون بي ــم؛ التع ــق بالتصمي ــا يتعل ــة )فيم ــة والفني ــروعات الثقافي ــذ المش ــار تنفي ــي إط ــي ف ــاركي وتكامل ــج تش ــاع نه ۷. اتب
والتربــوي/ التعليمــي(. )74%( 

۸. ثمّــة حاجــةٌ إلــى المزيــد مــن التواصــل الشــبكي لزيــادة الوعــي بإمكانيــة الجمــع بيــن التربيــة المدنيــة والفــنّ والثقافــة. وهــو مــا يعنــي أيضًــا 
ــه ينبغــي للجهــات المانحــة االتجــاهُ إلــى دعــم المزيــد مــن المشــروعات متعــدّدة المجــاالت كالــدورات التدريبيــة والمشــروعات القائمــة علــى  أنّ

التعــاون والمهرجانــات... إلــخ. )%7٦(
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سيادة القانون 

األستاذ الدكتور جيفري جدمين )جامعة جورج تاون( يشير في إطار نقاش المنصة عن “سيادة القانون” إلى حرية التعبير من بين أمور أخرى.

في الوقت الذي عُنيت فيه ثالثُ سالسَل وفعَّاليات وندوات في مؤتمر التعليم المدني لعام ٢٠١٦ من مجموع أربع، بشكل مباشر، بتثقيف المجتمع 
المدني وطرائقه وحقوقه وتأثيراته، فقد وضع منظمو المؤتمر كذلك موضوع "سيادة القانون" ودولة القانون على أجندة الفعّاليات، ذلك الموضوع 
الذي يتناول األسس وقواعد االلتزام بعمل المجتمع المدني؛ ألنّ الشروط والمقوّمات القانونية العامّة ال تمثّل نقطة تماسّ واهتمام دائم للمجتمع 

المدني فقط، بل هي تؤثّر كذلك في مساحات التحرّك والتشكيل في المجتمع المدني. لذا كان من المهمّ خلقُ مِنبرٍ لمناقشة هذه المسائل من 
. منظور المساهمين الفاعلين العاملين في سياسة التثقيف

ومن هذا المنطلق، افتتحت السيدة الدكتورة سلسبيل قليبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة تونس، حلقة نقاش المنّصة بمحاضرة في علم 
القانون تناولت فيها أساليب الخطاب األساسية حول هذا الموضوع كما عرضت التحدّيات التي تواجه المجتمع المدني. ذلك المجتمع الذي يتعرّض 

لالختبارات دائًما، على حدّ تعبيرها، من خالل تقنيات تواصل جديدة وقوانين استثنائية من شانها أن تحدَّ من الحقوق األساسية إلى حدٍّ كبير في كثير 
من الدول في سياق إجراءات محاربة اإلرهاب، ومن شأنها كذلك أن تهدِّد تطبيق سيادة القانون الفعلي. إذ تستطيع تقنيات التواصل الرقمية أن 

تساعد في نشر المعلومات بطريقة أكثر فعّالية ويمكنها أن تُسهم كذلك في تشكيل العمليات السياسية بطريقة أكثر شفافية. بيد أنّ هذه التقنيات، 
. كما أشارت قليبي، يمكن أن يُساء استخدامها ألغراض دعائية
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لذا كانت األستاذ الدكتور قليبي تكرر باستمرار ذكر أهمية الرأي العام الناقد. أي أن دولة القانون ينبغي أن تكون نتيجة نقاشات عامة. إذ أوضحت أنّ 
الدستور التونسي، على سبيل المثال، لم تضع مسوَّدته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وحدها، بل شارك فيه نشطاء من المجتمع المدني من 

خالل توصيات وضغط الرأي العام؛ مّما كان له أثر كبير في عملية وضع الدستور.



وقد أفادت قليبي أنّ حرية التعبير نفسها التي هي أهمّ مقّومات الرأي العام الناقد لها حدود واتفقت في ذلك ورأيَ متحدّثِ حلقة النقاش الختامي 
ون. األستاذ الدكتور جيفري جيدمين من جامعة جورج تا

وكان جيدمين الذي أذهل الحضور بمحاضرته الرائعة، قد أقرّ بأنّ سيادة القانون هي مقوّم ومكوّن حيوي للديمقراطية كما حذّر من حرية التعبير 
التي ال حدود لها. وبينما اعتبرت قليبي الخطاب العنصري أمرًا غير مقبول؛ فقد اعترض جيدمين على رقابة الدولة. فهو يفّضل الرقابة الذاتية على 

. تدخُّل الدولة في حرية التعبير – ذلك االقتراح الذي تسبّب الحًقا في مناقشة حية ومتباينة بين المشاركين في المؤتمر

السيدة األستاذ الدكتور سلسبيل قليبي )جامعة تونس( أتمت حلقة النقاش باالشتراك مع األستاذ الدكتور جيفري جدمين ومديرة الحوار نيلي كوربل )يسارًا(.
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في ورشة العمل التي حملت عنوان "سيادة القانون" ظهرت تحدياتٌ ملموسة على جدول األعمال. إذ عكست توصيات مجموعة العمل هذه تلك 
الجهود المبذولة بغرض دعم مبادئ سيادة القانون في المجتمع كلّه. وكان من بين أهمّ التوصيات مطالبةُ جميع الفاعلين والنشطاء ذوي الصلة 

بضمان مراعاة اثنين من أكثر المبادئ أهمية، ال سيما أّنه ال أحد فوق القانون وأنّ الجميع أمام القانون سواسية. 



المقترحات
۱. تعمل الفئات المَعنيّة المختلفة – األسر والمعلمون واألكاديميون ومنظّمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة – معًا من 

    أجل تصميم برامج تُسهم في تسهيل تطبيق سيادة القانون لعامة الجمهور وتضمن إرساء المفاهيم التالية: 
•  ال أحد فوق القانون .

•  الجميع سواسية أمام القانون.

   مع االعتراف بأن سيادة القانون عملية ديناميكية وليست متحجرة. )74%(
۲. ينبغي للسلطات المحلية استحداثُ وظيفة مسؤول الشكاوى )فيما يتعلّق بسيادة القانون( على الصعيد السياسي المحلّي. )%٦٠( 

۳. ينبغي للسلطات الوطنية إنشاءُ أقسام مختصّة ومتعاونة فيما بينها في وزارة العدل ووزارة التعليم وغيرها من المؤسّسات المَعنية. 
)5١%(    

4. ينبغي لمنظّمات المجتمع المدني وسُلُطاتِ التعليم العملُ معًا؛ لدعم المبادرات ذات الصلة بمبدأ سيادة القانون بالمدارس، كالعمل 
    التطوّعي واتحادات الطاب ومسؤول الشكاوى والتعليم غير الرسمي... إلخ)75%( .

5. تتعاون منظمات المجتمع المدني والسلطات والجهات المانحة على وضع قواعد ومعايير للحصول على التمويل )على أن تكون 
    قائمة على الشفافية والثقة(. )٦9%( 

٦. يتعيّن على المؤسّسات والمنظّمات المَعنية تطويرُ دورات منظمات الشباب التدريبية والمجموعات المهمَّشة وكذا تعزيز قدرة 
   الصحفيين على استخدام وتطبيق مصطلحات سيادة القانون ومبادئه.  )79%(

۷. ومن أجل تعزيز القدرة التكاملية لتلك اإلجراءات ينبغي للمؤسسات والمنظمات المعنية تطويرُ البرامج باالستناد إلى مبادئ المشاركة 
    وتعزيز الامركزية وتبنّي نهج تشاركي: )٦2%( 

•  دورات تدريبية 
•  وسائل اإلعام والفن 

•  الدعم / النقاش 
•  هيئات )كمسؤول الشكاوى(

•  سياسات قائمة على سيادة القانون – تعزيز األبحاث ذات الصلة بسيادة القانون
•  التعليم والرياضة واللعب كوسائل لتعزيز سيادة القانون 

•  االنتخابات في المدارس
•  تقييم الممارسات الناجحة ومشاركتها
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المساواة والتعددية

ما المقصود - تحديدًا - بمصطلحَي "المساواة" و "التعددية"؟ هل يقتصر األمر هنا على تكافؤ الفرص وعلى نسق مجتمعي قائم على التعددية – 
أم أن هناك ما هو أكثر من ذلك يكمن وراء هذه المسمّيات؟ ما دورعمل المجتمع المدني التثقيفي في دعم التسامح واالندماج في مجتمعٍ ما، 

؟   ومن َثم، تمهيد الطريق لتعايش سلمي
لقد قدمت حلقة نقاش منصّة مؤتمر التعليم المدني لعام ٢٠١٦ الثالثة اإلجاباتِ واألفكارَ واالنطباعاتِ حول هذا األمور وحول أسئلة أخرى كثيرة. إذ 

اهتمَّ المشاركون في حلقة النقاش في المقام األول بشروحات أساسية للمصطلحات والمفاهيم قبل صياغة مسوَّدةٍ لتوصيات ملموسة من أجل 
. مشروعات تعليمية مستقبلية في إطار ورشة العمل

لقد أوضحت الدكتورة نسرين رحمن، رئيس مؤسّسة المسلمين البريطانيين من أجل الديمقراطية العلمانية، في بداية محاضرتها أنّ المساواة 
والعدالة  يمكن أن يشكّال مقوِّمَين أساسيين لسيادة القانون. ثم ما لبثت أن عكفت على إمكانية التوفيق بين العلمانية والدين. األستاذة الدكتورة 

هناء بن عبدة، بكلية الحقوق واالقتصاد واإلدارة بجامعة جندوبة التونسية أثارت في إطار محاضرتها في المقابل عدّة تساؤالت أساسية فيما يخصُّ 
تثقيف المجتمع المدني بشمال أفريقيا. إذ تساءلت إذا ما كان من الضروري تعميمُ القيم والتصّورات التي يكرّس لها العاملون بالمجتمع المدني 
أنفسهم في المدارس االبتدائية؟ كذلك سألت عن التحدّيات التي تواجهها منظومة التعليم التونسية إذا ما تعلّق األمر بإعداد األطفال للحياة في 

مجتمعٍ تعدُّدي؟ وعلى نقيض المشاركين اآلخرين في المؤتمر أبدت بن عبدة بعض التحفُّظات على هذه الفكرة، وأشارت إلى المشكالت العملية 
لمثل هذا اإلصالح في التعليم. كما طالبت بكلّ حسم أال يعتبر بعضنا االختالفات بين البشر خطرًا أو تهديدًا، بل ينبغي أن رؤيتها ميزة ال خطرًا 

ًا. وتهديد

اهتمَّت ورشة عمل "المساواة والتعدُّدية" بالبحث عن مقترحات بشأن كيفية التعامل وهذه التحّديات. كما ناقش المشاركون في الورشة السؤال 
المتعلّق بهيئة عمل التثقيف التضميني ومدى إمكانية مساعدة نقل العلم وتبادل الخبرات في هذا الصدد بغرض الضلوع بهذه المهّمة. إنّ المركزية 

الهائلة في مجال عمل التعليم والثقافة، بالشكٍّ، من أهم الصعوبات في هذا الشأن؛ ألنَّ تهميش المناطق الريفية في عمل التعليم والتثقيف 
المدني وكذلك في مجال الثقافة من شأنه إقصاءُ قطاع كبير من الشعب عمليًّا.  لذا جاءت توصيات مركزية من مجموعة العمل هذه تمثّلت في 

المطالبة بعمل تشبيك وربط مكثّف. األمر الذي ينبغي أن يساعد في تعزيز الفاعلين والنشطاء العاملين بالمناطق الريفية ومن ثَم، االرتقاء 
بالمركزية عروض المجتمع المدني.

 تحدثوا في نقاش المنصة عن المساواة والتنوع )من اليسار إلى اليمين(: سوزان أولريش )إدارة الحوار(، د. نسرين رحمن )رئيس المسلمين البريطانيين 
من أجل الديمقراطية العلمانية( والسيدة األستاذ الدكتور هنا بن عبدة )كلية الحقوق، واالقتصاد واإلدارة، جامعة جندوبة، تونس(
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المقترحات
۱. إنشاء منظّمة مركزية لمنظمات والمبادرات والجهات الفاعلة الفردية كافّة من مجال التربية المدنية؛ لنقل المعارف وتعزيز المهارات 

    وإنشاء شبكات وتقاسم الفرص. )%٦١(
۲. حثّ المنظّمات الكبرى على دعم المنظمات التي هي أقلُّ حظًا وتبادل المعارف والخبرات معها)%٦٦( .

۳. تشجيع التعاون بين المنظمات غير الحكومية لتحديد األوجه التي تتطلب تغييرًا من الناحية القانونية/ السياسية لضمان تحقيق 
    المساواة.  )٦5%( 

4. تشجيع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على تكوين تحالفات واسعة مع الخبراء/ الجامعات والجهات المانحة لوضع مقترحات 
    تعمل على تعزيز المساواة في المجتمعات المختلفة. )75%( 

5. الدعوة إلى تضمين وحدات حول الحساسية ذات الصلة بالتعدد الثقافي في برامج تدريب المعلمين.  )84%(
٦. الدعوة إلى إضافة تدريبات عملية للمعلمين المستقبليين في بيئة متعددة الثقافات. )84%(

۷. عرض وجهات النظر المشتركة بين الثقافات وتعزيزها من خال تضمين برامج قائمة على التبادل الثقافي في المناهج التعليمية. 
 )75%(    

۸. الدعوة إلى وضع لوائح تربوية إلجراءات محددة تعمل على مراقبة اتباع مبدأ المساواة في المؤسسات التعليمية. )58%( 
۹. زيادة الوعي لدى الجمهور حول أهمية االحتواء وفوائد التنوع المجتمعي من خال الدولة ووسائل اإلعام والمجتمع المدني 

   والمواطنين بشكل عام. )75%( 
۱۰. تعزيز التنوع النشط من خال تشجيع التعاون الفعال بين مختلف فئات المجتمع عبر منصات الحوار المفتوح وورش العمل. )٦7%( 

۱۱. االعتراف بأهمية التنوع لتحقيق ديمقراطية الدولة، وذلك من خال وضع قوانين تنص على االحتواء وتضمن حقوق األقليات 
      والفئات المهمَّشة. )72%( 

۱۲. تشجيع الدولة على توفير ساحات مفتوحة يعبّر فيها المواطنون عن آرائهم لضمان مشاركة الجميع الفعّالة في المجتمع. )٦4%(

كان التضمين والدمج هو الموضوع الرئيس لورشة العمل
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مَنِ الذي يشارك مدنيًّا في مجتمعٍ ما؟ هل تمثّل درجة التعليم العُليا، واالندماج االجتماعي واالهتمام السياسي مقّوماتٍ حتميةً لمثل هذا النوع من 
المشاركة؟ هل الموتيفات القائمة على اإليثار إجبارية من أجل االلتزام والمشاركة في العمل االجتماعي أم أنّ االستفادة الشخصية تشكّل عائًقا - 

ة"؟  ولو قليًال - إذا ما أراد أحد أن يكرّس نفسه لـ"مسألة جيد
أسئلةٌ افتتح بها بينيديكت فيدماير، مدير أكاديمية التثقيف السياسي واالجتماعي الكائنة في مبنى مايبرج في مدينة هيبنهايم بالقرب من مدينة 

فرانكفورت، محاضرته في إطار حلقة النقاش الرابعة التي تناولت موضوع "التعليم والمشاركة المدنية" بمؤتمر التعليم المدني عام ٢٠١٦. وفي 
وقت اهتّمام الجدليّات السابقة في المؤتمر بنقاشات نظرية ومنهجية فيما يخصّ عمل التثقيف المدني، انصبّ االهتمام في مجال الموضوعات هذا 

. بشكل أكبر على أسئلة بشأن دوافع الفرد وتأثيرات المناحي الرسمية وغير الرسمية

تساءل عالمُ السياسة وسط دائرة الحضور: هل الديمقراطية شكل من أشكال الحياة أو المجتمع أو السلطة السياسية، ثم وضع التصوّرات النظرية 
لكلّ من بيير بوردو وروبرت بوتنام في مواجهة بعضها ببعض. وهكذا أمسك فيدماير بزمام النقاش الذي انصبّ أوًال على الدوافع والبواعث لدى 

الفرد ثم ربط هذا التساؤل بعمل التثقيف المدني. وفي الوقت الذي تناول فيه إشكالية الشباب البعيد عن السياسة وطالب بإجراء حوار مع الشباب، 
فقد أعلن فيدماير أهمية التزام قطاع التعليم، إذ قال: "نحن - التربويين - من واجبنا مساعدة الشباب في التفكير والتدبُّر بشأن المسائل السياسية 

الكامنة وراء األمور اليومية". أّما عادل حداد، من وزارة التعليم التونسية، فقد ناقش في المقابل على المنصة المشكالت الملموسة وتحديات مجال 
د. التعليم الرسمي وغير الرسمي في تونس، وتناول باستفاضة اإلصالح الُمخطَّط له في منظومة التعليم بالبال

تناولت ورشة "التعليم والمشاركة المدنية" - شأنها شأن باقي ورش العمل - متطّلبات ملموسة تجاه منظومة التعليم التي تسيّرها مبادرات رسمية 
وغير رسمية على حدّ سواء. لذا، تمثّلت أهمّ التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل تلك في تعزيز تبادل الخبرات والتشبيك المكثّف والشراكة 

القوية بين الفاعلين العاملين بقطاع التعليم بشكل رسمي وغير رسمي. األمر الذي يرسّخ لضرورة إدراج وسائل اإلعالم االجتماعية بصورة أكثر 
قوة في العمل المدني العام.

التعليم والمشاركة المدنية

جاكوب إرل، أحد الميسرين في ورشة العمل “التعليم والمشاركة المدنية”
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المقترحات
۱. إدراج برامج الجهات الفاعلة التأهيلية والمعلمين في المجتمع المدني.  )85%(
۲. بناء شراكة قوية وشبكة متينة بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي. )%7١( 

۳. تطوير إطار تقييمي لقياس أثر التربية المدنية. )%7٦( 
4. تســليط الضــوء علــى وضــع التربيــة المدنيــة الحالــي مــن خــال إجــراء دراســة أوليــة )مــن خــال منظمــة محايــدة( لتحديــد احتياجــات التربيــة 

المدنيــة لــكل 
    دولة على حدة. )٦8%( 

5. إطاق حمات لزيادة وعي المجتمع وطرح مفهوم التربية المدنية ومن ثم، تحفيز المواطنين على المشاركة المجتمعية. )58%(
٦. ال يجوز للتربية المدنية إقصاءُ أيّ شخصٍ أو تهميشه على أساس ديني أو إنساني أو عرقي أو ثقافي. )%7٠(

ــي تعمــل فــي الوقــت نفســه  ــى المشــروعات الت ــة القائمــة عل ــاري مــن األنشــطة التعليمي ــة ضمــن عنصــر إجب ــة المدني ــم برامــج للتربي ۷. تصمي
علــى تشــجيع 

   التنفيذ التطوعي. )%7١( 
۸. إنشاء هيئة لمتابعة اإلجراءات وتعزيز الشراكة بين دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا والدول األوربية. )٦4%( 

ــادل اإلســتراتيجيات والممارســات  ــام ۲۰۱٦( لتب ــي لع ــم المدن ــر التعلي ــي مؤتم ــن المشــاركين ف ــز التواصــل الشــبكي وإنشــاء رابطــة )م ۹. تعزي
ــاليب  واألس

    والتقنيات. )72%(
ــط/  ــة )التخطي ــة المدني ــادة الوعــي بالتربي ــى الشــراكة مــع وســائل اإلعــام فــي مجــال شــبكات التواصــل االجتماعــي لزي ــم عل ۱۰. العمــل القائ

ــروعات/  المش
    الجهات الفاعلة(.  )%7٠(

1

على المنصة )من اليسار إلى اليمين(: بنيدكت فيدماير )مدير أكاديمية التثقيف السياسي واالجتماعي، البيت الكائن عند مايبرج(، نيلي كوربل )إدارة الحوار( وعادل الحداد )المدير العام 
لقطاع البرامج والتدريب في وزارة التعليم التونسية(.
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NACE
شبكة التثقيف المدني العربية



يعتــرف الجميــع بالحقيقــة التــي مفادهــا أنّ المجتمــع الدولــي شــأنه شــأن الــدول المَعنيــة فــي عصــور التحــوّل السياســي يُعوّلــون كثيــرًا وفــي المقــام األول 
ــر الثقافــة السياســية وتغيّرالعقليــة، األمــر الضــروري ألجــل تنميــة مشــاركة محلّيــة وكذلــك ضــروري  علــى المؤسّســات. بيــد أنّ هــذا يأتــي علــى حســاب تغيّ
ألجــل تطويــر المجتمــع المدنــي المســتدام. إذ إنّ أســاس المجتمــع الديمقراطــي ليــس مجــرد قطــاع قــوي للتثقيــف المدنــي، بــل مــا يمكنــه مــن أن يصبــح  
شــريكَ حــوارٍ للعاقــات الدوليــة. وهــي مســألةٌ حيويــة مــن أجــل التنميــة االقتصاديــة االجتماعيــة طويلــة المــدى ومــن أجــل ســام مســتدام. فــي عالــم العولمة 
الــذي تســتعر فيــه صراعــات جديــدة بالتــوازي وخطــوطَ صراعــات قديمــة وبينمــا تتزايــد فــي العالــم كلِّــه التوتّــراتُ السياســية، أصبحــت أشــكال تعــاون القــارات 
العابــرة وعمليــات نقــل المعــارف أهــم كثيــرًا مــن قبــلُ. لــذا، فقــد أدّى االعتــراف بضــرورة تعزيــز مبــادرات الــدول المحليــة والعابــرة فــي مجــال التثقيــف 

.NACE المدنــي إلــى إنشــاء شــبكة التثقيــف المدنــي العربيــة

تعتبــر شــبكة التثقيــف المدنــي العربيــة منبــرًا مــن أجــل ترســيخ قيــم المجتمــع المدنــي وممارســاته وهــي ترافــق قطــاع المجتمــع المدنــي فــي منطقــة الشــرق 
األوســط/ شــمال إفريقيــا ليــس لدعــم ثقافــة المجتمــع المدنــي وحــده، بــل لدعــم التنميــة الشــاملة للقطــاع كذلــك. وتتمثــل رؤيــة الفكــرة المصاحبــة فــي أن 
ــى شــبكة التثقيــف المدنــي العربيــة  تتيــح الشــبكة فضــاءاتٍ لتبــادل المعرفــة واألدوات التــي تُســتخدم لنشــر التثقيــف المدنــي فــي المنطقــة العربيــة.  وتتولّ
مســؤولية اإلســهام فــي التضامــن والجماعيــة علــى المســتويات المحليــة والقوميــة والدوليــة مــن خــال إلهــام الفاعليــن فــي هــذا المجــال، وشــحذ الهمَّــة 

والفعاليــة علــى المشــاركة فــي التجديــدات المســتمرة فــي العَقــد االجتماعــي.

ــة هــذه الشــبكة األوربيــة  وتســتند الفكــرة إلــى الشــبكة القائمــة بالفعــل والمعروفــة باســم شــبكة ثقافــة المواطنــة األوربّيــة NECE إذ تمكّنــت بصــورة جليّ
خــال بضــع ســنين مــن ترســيخ تثقيــف المواطنــة أوربّيًــا وتعزيــز إدراك مســؤوليتها مــن الجنــوب إلــى الشــمال ومــن البلقــان إلــى أوكرانيــا. إذ تجمــع الشــبكة 
األوربيــة مئــات مــن الممارســين واألكاديمييــن مــن شــتّى أنحــاء أوربـّـا معـًـا بغــرض النقــاش وتبــادل اآلراء، كمــا يتعيـّـن علــى هــؤالء فــي أواًل أن يضعــوا منــاحٍ 
وأفــكار مــن شــأنها المســاهمة فــي حــلّ المســائل الملحــة فــي عصرنــا هــذا. وفــي هــذه العمليــة يقــوم المجتمــع المدنــي بــدورٍ محــوريّ. ومنــذ عــام 2٠١2 
NECE. يشــارك أيضـًـا أشــخاص مــن دول منطقــة شــمال إفريقيــا/ الشــرق األوســط فــي المؤتمــرات الســنوية التــي تنظّمهــا شــبكة ثقافــة المواطنــة األوروبيــة

لقــد اســتطاعت المجموعــة القائمــة علــى موضــوع “التبــادل بيــن أوربّــا وشــمال إفريقيــا”، مــن خــال تحديــد الشــركاء المحتمليــن واســتخاص أفــكار جَديــة، 
إرســاءَ أســاس منتــدى مســتدام، وطويــل المــدى؛ للتبــادل بيــن دول شــمال إفريقيــا التــي تمــرّ بمرحلــة تحــوّل والــدول األوربيــة. إذ اســتندت هــذه المجموعــة 
إلــى استشــارات متعــدّدة حتــى حــدّدت فــي النهايــة ثــاث مبــادرات أساســية كــي تزودهــا بعــد ذلــك بإطــار تصــوُّر: وهــي حصــر الموجــودات، والتوثيــق، وخلــق 

مِنبــر حــوارٍ مــن شــأنه التكامــل وشــبكةَ ثقافــة المواطنــة األوربيــة القائمــة بالفعــل.

ــة  ــة المواطن ــبكة ثقاف ــن ش ــس – م ــى تون ــةَ إل ــن قرطب م
 NACE إلــى شــبكة التثقيــف المدنــي العربيــة NECE األوربيــة

- التثقيــفُ المدنــيّ عبــر الحــدود

أعضاء مجموعة التركيز لشبكة التربية المدنية العربية )حقوق النشر: وكالة التربية المدنية االتحادية(
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ــا. وتحــوي بنــوك المعلومــات تلــك  تتخــذ المبادرتــان األُوليــان كلتاهمــا نظــامَ بنــك للمعلومــات أونايــن باللغتيــن: العربيــة واإلنجليزيــة وقــد تــمّ تنفيذهمــا فعليًّ
نُبــذًا قصيــرة بأهــم المعلومــات عــن مامــح البــاد المميــزة بمــا هــو معــروف عنهــا مــن أولويــات مختصــة بالبلــد المعنــي. إضافــةً إلــى ذلــك، فقــد اشــتركت 
ــع مفصــل Mapping لمشــهد الفاعليــن المصرييــن بمجــال التثقيــف المدنــي. ليتيــح  مجموعــة مــن أعضــاء المجموعــة المتخصّصــة فــي وضــع توصيــف وتتبّ
ــا يمكــن إعــادة إنتاجــه فــي المنطقــة كلِّهــا مــن أجــل حصــر الموجــودات وتعــرُّف الفاعليــن ومجــاالت النشــاط ذات الصلــة بشــبكة  هــذا التتبــع منحــى منهجيًّ

.NACE التثقيــف المدنــي العربيــة
ــي  ــي 2٠١٦ ف ــم المدن ــر التعلي ــي 2٠١3 فــي مصــر، ومؤتم ــم المدن ــر التعلي ــا أرســاه األول )مؤتم ــى م ــا عل ــي ثانيهم ــي يبن ــف المدن ــان للتقي ــران متتالي مؤتم
تونــس(، كان “معهــد جوتــه” صاحــب المبــادرة فــي إطاقهمــا مــع ملتقــى التحريــر بمعهــد جوتــه بالتعــاون والمجموعــة المختصّــة، إذ وضعــوا حجــر األســاس 
لمنبــر حــوار ليتمِّــمَ بنيــة شــبكة ثقافــة المواطنــة األوربيــة NECE الكائنــة بالفعــل ويركــز علــى الفاعليــن والظــروف الخاصــة بمنطقــة الشــرق األوســط شــمال 
إفريقيــا. وقــد أتــاح مؤتمــر التثقيــف المدنــي  CEC الثانــي المنعقــد عــام 2٠١٦ لمشــاركيه الفرصــةَ لتقييــم احتياجاتهــم تقييمـًـا مســتفيضًا ومفصّــًا: فقــد أســهمت 
النتائــج فــي إدراك االحتياجــات الضمنيــة وَفقـًـا لهيــكل واضــح، مــن شــأنه دفــعُ التشــبيك والتعــاون بيــن الفاعليــن فضــًا عــن تبــادل نمــاذج الممارســات العمليــة 

الناجحــة. لــذا كان ختــام المؤتمــر بمثابــة المناســبة الجيــدة لعــرض أهــداف شــبكة التثقيــف المدنــي العربيــة علــى المشــاركين:

١-  خلق الشفافية فيما يخص الفاعلين والمناحي والممارسات ومتطلبات التثقيف المدني بمنطقة الشرق األوسط/ شمال إفريقيا.
2-  توفير نقطة التقاء للمعرفة بشأن التثقيف المدني في المنطقة العربية من خال:

أ -  تبنّي أفضل الممارسات/ أو تلك التي أثبتت فعّاليتها لمختلف المساهمين والفاعلين فضًا عن توثيقها وإتاحتها.
ب -  جمع البحوث والمراجع ومناحي الممارسة العملية الجيدة في مجال التثقيف المدني وإتاحتها.

3-  دعم التبادل وتشجيعه بين مجاالت العلم والنظريات والممارسة العملية من خال:
أ -  خلق شبكة تواصل بين مختلف الفاعلين في التثقيف المدني.

ب -  الحثّ على تبادل المعارف والممارسات العملية بين المساهمين الفاعلين.
ج-  دعم مختلف الفاعلين وتشجيعهم، وتنمية قدراتهم.

د-  االنبراء لمراجعة اإلستراتيجيات القائمة ومواصلة تطوير مجال التثقيف المدني.
4-  الحــثّ علــى البحــوث والتعــاون بيــن الممارســين واألكاديمييــن الذيــن يســهمون فــي مجــال التثقيــف المدنــي بمنطقــة الشــرق األوســط/ شــمال إفريقيــا 

ومنطقــة البحــر المتوســط.

ــة،  ــه المجموعــة المختصّ ــذي وضعت ــذ إطــار التصــوّر ال ــن مــن المجموعــة المختصــة بغــرض تنفي ــادة مــن أعضــاء مختاري ــه والقي ــة التوجي ــت لجن لقــد تكوّن
ــل الخطــوات التاليــة  وبغــرض تنســيق الخطــوات القادمــة لمرحلــة التأســيس. إذ يأمــل الجميــع فــي أن تكــون نقطــة التأســيس فــي ربيــع عــام 2٠١9. وتتمثّ
فــي وضــع إطــار شــامل مــن القواعــد واللوائــح والمعاييــر وخلــق جهــة رقابــة وبرامــج لبنــاء القــدرات والتدريــب. وســوف يخضــع هــؤالء إلشــراف أعضــاء 
ــه  ــة التوجي ــةٌ بلجن ــةٌ إداري ــة كمــا ســيتلقّون منهــم الدعــم والمشــورة. وبمجــرد تطبيــق إطــار التصــوّر ينبغــي اســتبدالُ لجن ســابقين مــن المجموعــة المختصّ
والقيــادة، هــذه اللجنــة اإلداريــة تكمــن مهامُّهــا األساســية فــي إدارة شــبكة التثقيــف المدنــي العربيــة وضمــان أن يتّســم طابــع القيــادة للشــبكة بالشــفافية 

وأن يكــون خيــر تمثيــل لهــا.
وفــي المؤتمــر القــادم المزمــعِ انعقــادُه عــام 2٠١8 ســوف يتــمّ عــرض النجاحــات المســتهدفة حتــى ذلــك الحيــن. كمــا ســيتيح البيانــات اإلخباريــة والموقــع 

اإللكترونــي كاهمــا - همــا فــي طــور اإلنشــاء - إمكانيــة متابعــة التطــوّرات اآلنيــة وطــرح النصائــح والمقترحــات أمــام المهتمّيــن باألمــر.

لجنة التوجيه والقيادة

[1]   http://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/nece/205935/the-making-of-citizens-ineurope-and-north-africa

[2]  http://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/nece/229157/danish-egyptian-dialogue-institute-dedi-the-road-to-citizenship-education-in-egypt
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شركاء

معهــد جوتــه” هــو مؤسّســة جمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة الثقافيــة التــي تعمــل فــي جميــع أنحــاء العالــم. وهــو يَدعــم معــارف اللغــة األلمانيــة فــي الخــارج، 
ــة  ــاة الثقافي ــا بشــأن الحي ــي يقدّمه ــات الت ــن خــال المعلوم ــا م ــه” صــورة شــاملة عــن ألماني ــد جوت ــل “معه ــا ينق ــي. كم ــي الدول ــاون  الثقاف ويرعــى التع
ــد  ــا يعضّ ــة؛ ممّ ــحُ المشــاركة الثقافي ــة تدعــم الحــوارَ الثقافــيَّ وتتي ــة والتعليمي ــا. إضافــةً إلــى ذلــك، فــإنّ البرامــج الثقافي ــة والسياســية فــي ألماني والمجتمعي

ــه. ــل فــي العالــم كل ــة والتنقّ ــه، ويشــجّع علــى الحركي ــة المجتمــع المدنــي وهياكل ــعَ فــي بِني التوسّ

ــه ومراكــزه  ــي تشــكّلها مقــارّ معهــد جوت ــا، وذلــك مــن خــال الشــبكة الت ــاسٍ بألماني ــة معظــم الن ــا أول صل ــر مــن ســتين عامً ــذ أكث ــه” من يُعــدُّ “معهــد جوت
والجمعيــات الثقافيــة وصــاالت القــراءة  فضــًا عــن مراكــز االختبــارات وتعلـّـم اللغــة. كذلــك تعــاون المعهــد المشــترك والمؤسّســاتِ والشــخصياتِ الرائــدة فــي 
ــا، كمــا  أكثــر مــن تســعين )9٠( دولــةً، مــن ثــمّ خلــق كل هــذا ثقــةً مطلقــةً بألمانيــا. أي أنّ “معهــد جوتــه” شــريك مــن كان شــاغلهم ألمانيــا وثقافتهــا جميعً

ــة دون االرتبــاط سياســيًّا بــأيٍّ مــن األحــزاب. يعمــل المعهــد علــى مســؤوليّته الخاصّ
www.goethe.de :للمزيد عن هذا الشأن

معهد جوته

وتتيح الكفاءات في مجال الحوار والوضعية بين الدولية لمعهد الحوار الدنماركي المصري شراكات دول ومؤسسات مجتمع مدني كثيرة من شأنها إفراز 
شبكات قوية وتعاون دائم بين شركاء مصريين ودنماركيين. فالمشروعاتُ واألنشطة التي يقّدمها المعهد تُعَنى بثالثة مجاالت من البرامج:

   السياسة والتحول الديمقراطي

•
الثقافة؛ إذ إنّها وسيلة للمشاركة

   الوسائط في مجتمع منفتح
•

كما تتيح مكانة المعهد الخاصة دعمًا مستمرًّا للحوار فضا عن أنشطة قائمة على مشروعات للتبادل في المجاالت الثاثة السالفة. 
http://dedi.org.eg :للمزيد عن هذا الشأن

معهد الحوار المصري الدنماركي
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معهد الحوار المصري الدنماركي DEDI جمعية أُسِّست عام ٢٠١٤، تستندُ إلى االتفاق بين وزارتَي الخارجية المصرية والدنماركية، وتسعى لتحقيق الهدف 
. (DAPP) المعلن المتمثّل في دعم حوار قوي تحت مظلة برنامج الشراكة الدنماركي العربي

هذا، ولمَّا كان معهد الحوار المصري الدنماركي مركزًا متميّزًا، فإنَّه، فضال عن ذلك، يدعم التفاهم السياسي والثقافي بين الدنمارك ومصر من جانب وبين أوربّا 
والعالم العربي من جانب آخر.

•

http://dedi.org.eg
www.goethe.de


يُعــد اتحــاد التونســيّين المســتقلّين مــن أجــل الحريــة منظّمــةً غيــرَ حكوميــة مســتقلّة للمنفعــة العامــة. وقــد أَسَّــسَ االتحــادَ، فــي أبريــل  عــام 2٠١١، مجموعــةٌ 
ــات  مــن األشــخاص الذيــن عزمــوا علــى أن يضطلعــوا بــدورٍ نشــطٍ فــي المرحلــة االنتقاليــة بعــد الثــورة فــي تونــس. وكان مــا يشــغلُهم هــو مرافقــة عمليّ

التغييــر والعمــل مــع الشــباب والتوسّــع فــي بنــاء القــدرات لــدى منظّمــات المجتمــع المدنــي خاصّــة فــي المناطــق الريفيــة.

يُعنــى االتحــاد بدعــم حقــوق اإلنســان وحقــوق المواطنــة والحــوار المجتمعــي. كمــا يُعنــى بالحقــوق األساســية وتنميــة المجتمــع الديمقراطيــة والحيــاة العامــة 
وإرســاء دولــة القانــون. هــذا، وتنمّــي هــذه المنظّمــة مــن حــسّ المواطنيــن التونســيين وتقــدّم لهــم المعلومــاتِ فــي إطــار عمليــة تحــوّل ديمقراطــي ناجحــة.

يشــارك اتحــاد التونســيين المســتقلّين UTIL إلــى جانــب ذلــك فــي تعزيــز إمكانــات وفــرص التنميــة المحليــة واإلقليميــة فضــًا عــن دعــم خلــق فــرص عمــل 
وتوظيــف. إذ يهــدف االتحــاد إلــى دعــم الشــباب وطبقــات الســكّان التــي تحظــى بامتيــازات أقــلَّ والمجموعــات المهمّشــة مجتمعيًّــا علــى وجــه الخصــوص.

 www.util.tn :للمزيد عن هذا الشأن

اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية

وكالــة التربيــة المدنيــة االتحاديــة )Bundeszentrale für politische Bildung/bpb( هيئــة عامّــة اتحاديــة تُتيــحُ تعليــم المواطنــة والمعلومــات حــول القضايــا 
السياســية لجميــع النــاس فــي ألمانيــا.

عملــت المراكــز التابعــة لوكالــة التربيــة المدنيــة االتحاديــة )Bundeszentrale für politische Bildung/bpb(  علــى تعزيــز الوعــي مــن أجــل الديمقراطيــة 
والمشــاركة فــي الحيــاة السياســية. فهــي تتطــرق إلــى مواضيــع الســاعة والمواضيــع التاريخيــة مــن خــال إصــدار المنشــورات, ومــن خــال تنظيــم النــدوات 
ــام  ــرض األف ــال ع ــن خ ــاق وم ــع النط ــن الواس ــب الصحفيي ــداد تدري ــال إع ــن خ ــا م ــابقات، وأيضً ــارض والمس ــية والمع ــات الدراس ــات والرح والفعّالي
والمنتجــات علــى اإلنترنــت. تــمّ تصميــم مجموعــة واســعة مــن األنشــطة التعليميــة التــي تقدّمهــا وكالــة التربيــة المدنيــة االتحاديــة لتحفيــز النــاس وتمكينهــم 
مــن إعطــاء القضايــا السياســية واالجتماعيــة الفكــرَ النقــديَّ واالضطــاع بــدورٍ نشِــطٍ فــي الحيــاة السياســية. وفــي النظــر فــي تجربــة ألمانيــا فــي إســقاطها 
أشــكااًل مختلفــة مــن الحكــم الديكتاتــوري علــى مــرّ تاريخهــا، تتحمـّـل جمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة جَدّيـًـا مســؤولية فريــدة لترســيخ قيــم الديمقراطيــة والتعدديــة 

والتســامح فــي عقــول النــاس.
 www.bpb.de :للمزيد عن هذا الشأن

وكالة التربية المدنية االتحادية
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أحــد مشــروعات المركــز الثقافــي األلمانــي بالقاهــرة، يســاعد الشــباب علــى اكتشــاف مواهبهــم وتنميــة قدراتهــم اإلبداعيــة للمشــاركة فــي التغييــر لألفضــل، 
وذلــك عبــر تنظيــم فعّاليــات متنوّعــة فــي مختلــف المجــاالت. 

ويعمــل المشــروع علــى إثــراء المشــهد الثقافــي فــي المجتمــع مــن خــال تنظيــم مجموعــة مــن الــورش لرفــع كفــاءات العامليــن فــي القطــاع الحكومــي 
المعنــيّ بالثقافــة والشــباب والتعليــم.

تدعــم الســفارة األلمانيــة ومعهــد جوتــه بالقاهــرة جميــع أنشــطة التحريــر الونــج جوتــه، وهــي منــح مدعومــة مــن وزارة الخارجيــة األلمانيــة. ويعمــل المشــروع 
تحــت مظلـّـة االتفاقيــة الثقافيــة بيــن مصــر وألمانيا.

 www.facebook.com/tahrirlounge :للمزيد عن هذا الشأن

التحرير الونج جوته
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المشاركين



اسم العائلة االسم األول البلد المنظمة
عباس
عباس

عبد اهلل
عبدالعزيز

عبدو
أبوزيد
أبوزيد
 عادل
أحمد
أحمد
أحمد

الطراونه
العبيدي
الهباهيه

علي
الجابي

اللوخ
الناطور
الموش
الرجال

السنوسي
الشرافي

أمني
أنور

عرام
عطية
عطية
أزكول
 عزمي

بدر
بانياك
باري
بيكر

بلغيث
بالحاج

بلحاج نصر
بن عبدة
 بن علي

بن عطية
بن الحاج مفتاح

بن حسن

جاب اهلل محمد 
سيد كوسر

منتاهلل سمي عبدالعزيز أحمد 
محمد

 بيشوي فايز عبدو بخيت 
دينا مصطفى أحمد 

ريم 
عمرو 

مصطفى أحمد كمال محمود 
اتف محمود عبدالعال 

شوكي أمر ناوي 
حارثه
محمد

انس سامي سليمان
معز 

حسن بسام 
أحمد

نضال محمود 
محمد محمود سالم 

ياسر محمد غاز صبحي 
ايمان

ليندا ناصر عبداللطيف 
خروبي

أسامة محمد بهجار محمد 
شهدان
أسامة
سلمى

لينا أيمن علي
علي
على

مارينكو 
أحمد

جابريلة 
بال

سامي
اسكندر

الدكتورة هناء 
يانقي هشام 

إنس
ماهر

الدكتور عبد الباسط

مصر
باكستان

مصر
الجزائر

مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر

سودان
األردن
تونس
األردن
تونس
لبنان

تونس
مصر

األردن
األردن
تونس
األردن
تونس
مصر
مصر

تونس
تونس
مصر
مصر
مصر

سلوفينيا
ألمانيا
ألمانيا
تونس
تونس
تونس
تونس
تونس
تونس
تونس
تونس

المنتدى القانون
)SSDO( منظمة التنمية االجتماعية المستدامة

التحرير الونج جوته
تعليم العالم, دليل
التحرير الونج جوته

الرؤية سائل اإلعام مصر
معهد الحوار المصري الدنماركي 

سفراء الحوار
مجموعة من رجال القضاء و القانون

وزارة الثقافة
التعليم أوالً: مبادرة األمين العام لألمم المتحدة

التحالف العالمي للشباب - الشرق االوسط
جمعية مسرح الحوار تونس

جهد
اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية 

المتطوعون با حدود
جمعية شباب با حدود

قنتة ليبيا اوال 
نوفيا

معماريون
وزارة التعليم التونسية

مركز األميرة بسمة للشباب
المركز التونسي المتوسطي

التحرير الونج جوته
معهد الحوار المصري الدنماركي 

-
المركز التونسي المتوسطي

برنامج األمم المتحدة المشترك المعنى باإليدز
-

سالمة لتنمية النساء
جامعة ليوبليانا

معهد المستقبل المهني
معهد جوته القاهرة

المركز التونسي المتوسطي
المنظمة التونسية للتماسك االجتماعي

Tun’Act  – أنا فاعل

كلية القانون واالقتصاد واإلدارة جندوبة، تونس
رؤية للثقافة والتنمية

برامج متعددة الثقافات بتونس
جمعية حماية الطبيعة والبيئة بالقيروان
رئيس المعهد العربي لحقوق اإلنسان

33
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بن حسانة

بن خالد
بن رحومة
 بن يونس
بن يوسف

برجمن
بسند

بسدي
بحر

بوبس
بوكاري

بوسامة
برون
شايب
كوربل
دالي

د باوال
ضايري

ديدي
دزيري
إيبرت
ادين
عيد

الدفراوي
الحداد

المنجي
الشيمي
الغلياط

الحيدري
المنتصر
الشحات

انتغار
ارلي

فهمي
فهمي

فرج
فتناسي
الفقي

فندايسن
فوكس

جابر

سهى الغزي
مايا 

إنصاف
فرحات

نبيلة
صوفيه

أنيا 
نورالدين 

سنة
حنان
جليلة
دليل

كيرستن
بهية
نيلي

ساره
فيفينا

عادل 
فيصل
رياض

يوهانس
سيف
هويدا

عبد العظيم
عادل

محمد 
روان

تهاني مرسي محمد
ذكرى

أمن
أميرة إبراهيم محمود

محند
جاكوب 

عبدالرحمن علي محمد عبدالمنيم 
رانيا  حسام الدين محمد 

أسامة محمد حلمى 
خالد

الدكتور سفيان 
لوكاس
يوليان

رنا 

تونس
تونس
تونس
تونس

الجزائر
ألمانيا / تونس

ألمانيا
الجزائر
تونس
تونس
تونس
تونس

الدنمارك
تونس

فرنسا / مصر
تونس
إيطاليا
تونس

المغرب
تونس
ألمانيا
تونس
مصر

فرنسا / ألمانيا
تونس
مصر
مصر
مصر

تونس
تونس
مصر

الجزائر
الدنمارك

مصر
مصر
مصر

تونس
تونس
ألمانيا
ألمانيا
مصر

الجمعية التونسية للتربية المدنية
رئيس المعهد العربي لحقوق اإلنسان

صفر نفايات تونس
-

جمعية الوفاء للتضامن الوطني
آتيك

جامعة دريسدن التقنية
التعليم في الجزائر

وزارة العدل 
الهال األحمر التونسي

رئيس المعهد العربي لحقوق اإلنسان
-
-

I Watch / الجامعة التونسيّة لنوادي السينما
التنفيذية لمؤسسة الزورد

Tun’Act  – أنا فاعل

منظمة غير حكومية المدرسة كأداة السلم – قسم الشباب

مؤسسة اثر للبحوث والتنمية
-

مركز الكواكبي للتحواالت الديمقر اطية
معهد جوته

-
األوبرا المصرية
مؤسسة كانديد

وزارة التعليم التونسية
مصريتي

مدى مصر
مبادرة شبابية

مواظنة كاملة دعم المراة القيادية - هي
المركز التونسي المتوسطي

Y-Peer

التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية
األكاديمية الدولية للتعليم والديمقراطية

يوثينكجرين – مصر
التحرير الونج جوته

المركز العربي لألوريجامي
معهد االمم للتنمية و التعاون الدواي
مركز الموسيقى العربية والمتوسطية

 AFS

معهد جوته القاهرة
لبرامج اتحاد الشباب المصري
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 غال

جمارة
غامتساماليدز

جبارة
جدمين

غالي
غراسيم
غبريال
غرس
جينزل

جولوبيفة
جروني

غبني
حبيب

حمودي
هانصن
هانصن

حسن
حسنين
حسنين
 همدي
حسني

إبراهيم
اإلادريسي
إوسلياني

إفانوفا
جراح

جريدي
كبني

كوش
كاشل موبي

كيلر
خضر
خنفر
خضر

خير اهلل
القليبي

كنودسن
كوكس

كروتشيك
كروجر

زولتان 
محمد 

ناتو
كارولين

الدكتور جيفري
أمين 

كرستيان-جيورج
مينا يوسف سليب 

فاتن
الورا
ماريا
بترا 
بدي

ندى أحمد محمد كمل 
وفاء

ليسبث فيبك بيليجارد 
بير  فيطوس بالودان 

أسامة محسن محمود حلمى
سمر محمد أحمد رشدي  

وفاء محمود علي البدري  طاهر 
المعلوم 

نجاة بالحاج رمضان 
دينا أبوالمعرف محمد

هاجر
ختونا

انتونيتا
محند
عامر

جافيريا رزفي 
اسماء
د. الكه
يوهانا

نائل
رياض عبد اإلله عبد الحميد 

ريم السيد السكة 
مها عطية عويس 
الدكتورة سلسبيل 

ترين بنديكس 
فيرينا سآسيليا 

إلثبيتا أجاتا 
توماس

ألمانيا
تونس

جورجيا
النرويج
أمريكا
تونس
رومانيا

مصر
تونس
ألمانيا
التفيا

ألمانيا
تونس
مصر

تونس
الدنمارك
الدنمارك

مصر
مصر

مصر / ألمانيا
موريتانيا

تونس
مصر

المغرب
جورجيا
مقدونيا
األردن
تونس

مصر /السويد
تونس
ألمانيا
ألمانيا

فلسطين
فلسطين

مصر
مصر

تونس
الدنمارك

ألمانيا
بولندا
ألمانيا

كرئيسا لمركز ميونيخ السيكوسوماتي
جمعية ثقافة المواطنة وتعليمها

منتدى معلمي التعليم المدني
مركز فرجاند األوروبي

جامعة جورج تاون
)KADEM( مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية

وزارة الخارجية رومانيا
التحرير الونج جوته

أكاديمية المبرمجين التونسيين الشباب
مؤسسة كانديد

مركز بروفيدوس للسياسة العامة
وكالة التربية المدنية االتحادية 

سوسة غدا
مؤسسة »تحوت- مصر« للتنمية والتراث

منظمة بك إنتي المدنية
المؤسسة األوروبية من أجل الديمقراطية

)LOF( ليبيرالت أوبيسنينس فربوند
حزب المصريين األحرار

جامعة الدول العربية
جامعة برلين الحرة

 )Sipes( النقابة المستقلة ألساتذة التعليم الثانوي
جمعية المرأة والريادة

التحرير الونج جوته
طالب )دكتوراه(

مؤسسة المجتمع المفتوح في جورجيا
منظمة مادي إنفو الدولية

إنجاز
مؤسسة مجمع تونس للتفكير الدولية

المعهد السويدي باإلسكندرية
فني رغمًا عني

معهد جوته القاهرة
معهد جوته القاهرة

المعهد الفلسطيني اللتصال والتنمية
منظمة »تطوع« لتنمية المجتمع المدني

محطات
جمعية المحور لتنمية االسرة المصرية

جامعة تونس
مؤسسة تعليم البالغين الدنماركية

فيرينا كوكس – تدريب واالستشارات
مركز تعليم المواطنة

وكالة التربية المدنية االتحادية 
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لحمار
لمتي

الوحيشي
لودرس
مبروكي
محمود
محمود
محروق

منال
ماندلك
مرفي
مرينا

ماتشينر
مرشبرجر

مساوي
محمد
محمد
مهرام

المرسي
مرسى
مبارك
مولر
نبيه

نصر
نهدي
نصرة

نيلسون
أرافيك
أسمان
أوسلتي
اوسكان

بادان
برتيغس

بترية
بتريديس

برادو
ألمانيا

رضوان
رمضان
راشكي
رحمن

محمد
إنس

صابر 
نينا

ياسين
الحسين 

ألفة
مروان
بناني

دامجان 
لمياء

مينوفا
هيلينا
يديت
غادة

رولى محمد طارق قرني 
عوض مصطفى بدينى
شذى رياد حسن علي 

مرفت محمد
أميرة حامد محمد 

حمام
األستاذ الدكتور يان-فيرنر

أمير
سوفيان فيليب

حبيبة
حلمي

هانز كريستيان كورشلوم
الكو

أحمد حمدي  
امن
سزر
تالي

أدريانن وس
الى

ميميكوس
جيلس
ألمانيا

ساره أحمد الراوي 
محسن

كرستيان
الدكتورة نسرين 

تونس
تونس
تونس
ألمانيا

المغرب
مصر

تونس
تونس

الجزائر
سلوفينيا

مصر
روسيا البيضاء

ألمانيا
ألمانيا
تونس
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر

فلسطين
ألمانيا / أمريكا

مصر
ألمانيا
تونس
تونس

الدنمارك / مصر
سلوفاكيا

مصر
تونس
تركيا

الدنمارك
هولندا

مولدوفا 
يونان / هولندا

فرنسا
ألمانيا
مصر
مصر

ألمانيا
باكستان / إنجلترا 

إسبري
معهد جوته تونس
لمشروع »لنحكم«

مبادرة كرايساو
الهيئة المغربية لحقوق االنسان

www.elseyasi.com لموقع السياسي
وزارة التعليم التونسية
جمعية جربة إنسوليت

المجلس الثقافي البريطاني
جامعة ليوبليانا

اكتشاف
أكاديمية الدراسات العليا – مؤسسة تعليمية حكومية

معهد جوته القاهرة
معهد جوته تونس

شبكة دستورنا
مركز جون د. جرهارت , الجامعة االمريكية القاهرة

الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات األجتماعية
-

مبادرة شبابية
الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات األجتماعية

الشبكة الدولية للحقوق والتنمية
جامعة برنستون

وزارة الثقافة
كصحفي حر

مشرف التربية الفنية
اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية 

معهد الحوار المصري الدنماركي 
مؤسسة ميان سيميكا

منظمة سياق لتنمية الموارد البشرية
مجموعة المتطوعين المدنيين – تونس

جامعة حسن كاليونجو
منظمة ميليم للتعليم

ماتشابي & بوليتيك وكاي إس إي
النقابات العمالية الوطنية في مولدوفا – مدرسة النقابات العمالية  

ZZP

Budgetparticipatif.info

ufuq.de

التحرير الونج جوته

Managing Diversity – إدارة التنوع
مؤسسة المسلمين البريطانيين من أجل الديمقراطية العلمانية
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صعد
 ساعو

صيد
شاهين
 شاهين

سافكوفا
سليمان
سمارة
سليمان
سلطان
زونينبرج

شتيهر
تزغدنتي

توري
تزني

أولريش
فيدوسكي

وافي
ولجي

فينتسيل
فيدماير

 فيشنيفسكي
واتشيك

ولف-يونتفسون
ياسين

زكراوي
زكي

زريبي

كرم
عبد اهلل

منتاهلل
منى 
هنا 

لويزا 
فطوم
سكينة

نيرة عبدالرحمن عبدالحميد 
حسام خلف علي 

يانا
كريستيان

مواده
صامبا

زيد نسور 
سوزانا

سرجان
اهود

ربكا ماري 
فلوريان 
بينيديكت

أنا 
أندرياس

إولريك
عبدالملك 

مالك
يمنى خالد 

غادة

تونس
المغرب

مصر
مصر
مصر

بلغاريا
تونس
تونس
مصر
مصر

ألمانيا
ألمانيا
تونس
مالي

تونس
ألمانيا

مقدونيا
مصر

سويسرا
ألمانيا
ألمانيا
ألمانيا
ألمانيا
ألمانيا
تونس
تونس
مصر

تونس

المنظمة التونسية لتأهيل الشباب وحقوق اإلنسان
جمعية شباب با حدود

جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور األيتام
التحرير الونج جوته

معهد جوته القاهرة
منصة صوفيا

المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس
اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية 

منتدى البدائل العربي للدراسات
)menac(  لجنة شمال أفريقيا والشرق األوسط

معهد جوته القاهرة
معهد جوته تونس

أجيال السام توقع 
WANEP

Tun’Act  – أنا فاعل

رئيسة أكاديمية القيادة والكفاءة في مركز العلوم السياسية التطبيقية

مركز التعاون البلقاني
مركز البحوث و الدراسات السياسية وحوار الثقافات, جامعة القاهرة

المركز الوطني لاختصاص في مجال البحوث 
رئيسة أكاديمية القيادة والكفاءة في مركز العلوم السياسية التطبيقية

أكاديمية هاوس أم مايبرج  للتعليم السياسي واالجتماعي

معهد جوته القاهرة
معهد المستقبل المهني

جامعة فرايبورغ \ مجلس أوروبا
أكاديمية شباب تونس للتنمية

جمعية راج تونس
االستشاري المستقل

الشباب يقرر



بيانات التحرير
معهد جوته القاهرة 

  المدير اإلقليمي لمنطقة شمال أفريقيا/ الشرق األوسط
د. إلكه كاشل  موني  

١٧ شارع حسين واصف ، ميدان المساحة 
الدقي ص . ب ٧ محمد فريد

 ١١٥١٨ القاهرة
جمهورية مصر العربية
ت: 25759877 2 2٠+

فاكس 2577١١4٠ 2 2٠+ 
info@cairo.goethe.org

www.goethe.de/aegypten

في إطار الشراكة من أجل التحول الديموقراطي بين ألمانيا والعالم العربي واستنادًا إلى خطى مؤتمر التعليم 
المدني في اإلسكندرية لعام 2٠١3 قام معهد جوته بتنظيم مؤتمر التعليم المدني لعام 2٠١٦ في تونس وذلك بتمويل 

من وزارة الخارجية األلمانية وبالتعاون المشترك مع كل من المعهد الدنماركي المصري للحوار والوكالة األلمانية 
للتربية المدنية واتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية. 

التصور والتحرير: يانا زوننبيرج 
مساعد هيئة التحرير: سفيان فيليب ناكوير 

الترجمة: يانا دومان )من األلمانية إلى اإلنجليزية(، عا عادل )من 
األلمانية إلى العربية)

المراجعة والتحرير : يانينا لوكه )األلمانية(، ريجارد نيال 
(اإلنجليزية)، رفعت فرج (العربية)

التصميم واإلخراج الفني: كريستين عادل 
التصوير الفوتوغرافي: سابرينا تركي، سالوم فرانسيس هوج، 

بيرنهارد لودفيج

حقوق الملكية الفكرية إلصدار هذه الوثيقة يتمتع بها معهد جوته 
القاهرة © 2٠١٦

جميع الحقوق محفوظة

معهد جوته تونس
مديرة المعهد

يوديت ميرشبيرج

٦ شارع السنغال
 ١٠٠2 تونس -بلفيدير

تونس
ت : +2١٦ 7٠ ٠2٦22٠

info@tunis.goethe.org
www.goethe.de/tunesien

الحوار والتقدم
منسق للمشاريع المشتركة

يوليان فوكس
 تليفون 25759877  2 2٠+

الرقم الداخلي ٣٣٠
فاكس: 2577١١4٠  2 2٠+

Julian.Fuchs@cairo.goethe.org 
www.goethe.de/transformation 

www.goethe.de/cec

تخطيط المؤتمر
  هنا شاهين

 أنا فيشنيفسكي

تخطيط المحتوى وإدارة الحوارات
 نيللي كوربل

سوزانه أولريش




