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· التالــي	 الرابــط  علــى  الضغــط  عليكــم  يتعّيــن  األهــداف،  علــى   لاّطــاع 

· الــدورة 	 التنميــة المســتدامة، ومقدمــة  أنتــم معنّيــون فقــط بقائمــة أهــداف 
ى اآلخــر حــول حقــوق اإلنســان. التدريبيــة، والمحتــو

التسجيل

· ــتدامة، 	 ــة المس التنمي ــداف  ــة أله الكامل ــة  القائم ــى  ــول إل الدخ ــن  ــن م للتمّك
 مــن األهــداف علــى األقــّل. ســيقوم 

ٍ
ب عليكــم التســجيل فــي واحــد

ّ
ســيتوج

 لكــم علــى Thinkfic، وســتتمّكنون مــن 
ٍ

 تلقائــي بإنشــاء حســاب
ٍ

ذلــك بشــكل
االطــاع علــى جميــع األهــداف بعــد ذلــك.

· عملّيــة التســجيل ســهلٌة وبســيطة، وهــي شــبيهٌة بالتســجيل حيــث يجــب 	
عليكــم  إدخــال اســمكم وشــهرتكم والبريــد االلكترونــي واختيــار  كلمــة الســّر.

www.annd.org

أجندة



لماذا مجموعة أدوات التدريب هذه؟ 

إلــى  واالفتقــار  المحــدودة  المعرفــة  تشــّكل 
بيــن  المســتدامة  للتنميــة  الشــامل  الفهــم 
ا،  كبيــًر تحدًيــا  التنميــة  فــي  الفاعلــة  الجهــات 
ألجنــدة  الفعــال  التنفيــذ  مــن  تحــّد  قــد  ألنهــا 
المحتملــة.  التحويليــة  بطبيعتهــا   2030
القائــم  النهــج  فهــم  تعزيــز  إلــى  حاجــة  هنــاك 
المســتدامة  والتنميــة  اإلنســان  حقــوق  علــى 
بيــن  التواصــل الفعــال واالســتراتيجي  لتحقيــق 
المســتهدفة  والجهــات  المدنــي  المجتمــع 
وبالتالــي تتطلــب  المنشــود.   التغييــر  إلحــداث 
بديــل  ى  محتــو تطويــر  هــذه  المعرفــة  فجــوة 
المدنــي  لتعزيــز مشــاركة مســتنيرة للمجتمــع 

  .2030 أجنــدة  وتنفيــذ  رصــد  فــي 

ما هي مجموعة أدوات التدريب هذه؟

التدريبيــة  األدوات  مجموعــة  تصميــم  تــم 
التنميــة  وأهــداف    2030 أجنــدة  حــول  هــذه 
االنســان  وحقــوق  والمناصــرة  المســتدامة 
مختلفــة  وســردية  مُفصــل  ى  محتــو لتوفيــر 
التنميــة المســتدامة ومبادئهــا. تشــكل  حــول 
أساســية  مرجعيــة  التدريبيــة  الحقيبــة  هــذه 
الفاعلــة فــي المجتمــع  لتدريــب ودعــم الجهــات 
الحــوارات  المدنــي لتمكينهــا مــن االنخــراط فــي 
البنــاءة وعمليــات صنــع القــرار حــول المواضيــع 

يــة. التنمو

من يستفيد من الحقيبة التدريبية هذه؟

التدريــب  أدوات  مجموعــة  اســتخدام  يمكــن 
هــذه مــن قبــل المدربيــن العامليــن فــي قضايــا 
اإلنســان  وحقــوق  المســتدامة  التنميــة 
التــي  الرئيســية  والمواضيــع  والمناصــرة 
تتناولهــا أجنــدة 2030  بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 
وتغّيــر  الجندريــة  القضايــا  الحصــر  ال  المثــال 
يمكــن  الــخ.  اإلنمائيــة،  والمســاعدة  المنــاخ 
المدنــي  المجتمــع  فــي  الفاعلــة  للجهــات 

والمجموعــات اســتخدام هــذه المــواد التدريبية 
قدراتهــم  لتعزيــز  رئيســية  مرجعيــة  كمــواد 

التنمويــة. للقضايــا  ي  النقــد وفهمهــم 

ماذا تضم هذه المواد التدريبية؟

مــن  األدوات  مجموعــة  ى  محتــو يختلــف 
ى  مســتو إلــى  للغايــة  أساســي  ى  مســتو
تشــمل  والممارســة.  التدريــب  مــن  متقــدم 
مجموعــة األدوات عرًضــا تقديمًيــا للمعلومــات 
األساســية عــن أجنــدة 2030  وأهدافها وغاياتها 
وتغطــي عناصــر  إضافيــة تســمح بإجــراء تقييــم 
العالميــة،  التنمويــة  األجنــدة  لهــذه  ي  نقــد
فيهــا  والضعــف  القــوة  نقــاط  واستكشــاف 
المرتكــز  التنميــة  نهــج  مــع  اتســاقها  ى  ومــد

اإلنســان. حقــوق  ئ  مبــاد علــى 

التدريــب  أدوات  مجموعــة  مخطــط  ُيقــّدم 
التالــي: النحــو  علــى 

· حــول 	 تمهيديــة  تدريبيــة  مــواد 
منظــور  مــن  التنميــة  مفهــوم 
فــي  بمــا   ،2030 وأجنــدة  الحقــوق 
الخمــس ألجنــدة 2030  الركائــز  ذلــك 
الســام،  االزدهــار،  النــاس،  وهــي 
تماريــن. مــع  الكوكــب،  الشــراكات، 

· 	 2030 أجنــدة  حــول  تدريبيــة  مــواد 
عامًــا  تقديمًيــا  عرًضــا  تتضمــن 
مــن  عامــة  ونظــرة  وخصائــص 
التنميــة  ألهــداف  تدريبــي  منظــور 
مــع  عشــر  الســبعة  المســتدامة 
تماريــن.  وتحديــًدا، تضــم كل وحــدة 

التاليــة: األقســام 
ومقاصــده،  	 الهــدف  العــرض: 

وشــرح العناصــر المكونــة ونقــاط 
الهــدف. ومنطــق  التركيــز 

نقديــة  	 قــراءة  تقديــم  النقــد: 
وربطــه  ومؤشــراته،  للهــدف 
واألهــداف  التنمويــة  باألبعــاد 



نقــاط  وإظهــار  ى،  األخــر
والضعــف. القــوة 

اســتعرض  	 المؤشــرات: 
ونقدهــا.  المؤشــرات 

ربــط  	 بالحقــوق:  الربــط 
الهــدف بعناصــر محــددة فــي 

الحقــوق. منظومــة 
اضافــات  	 إضافيــة:  نقــاط 

صلــة  ذات  قضايــا  علــى 
. ف لهــد با

تماريــن  	 اقتــراح  التماريــن: 
المختلفــة  للمســتويات 

والمتقدمــة. األوليــة 
 	

· منظــور 	 حــول  تدريبيــة  مــادة 
أجنــدة  فــي  اإلنســان  حقــوق 

تماريــن. مــع   2030
· تقنيــات 	 حــول  تدريبيــة  مــواد 

تحقيــق  ســبيل  فــي  المناصــرة 
المســتدامة  التنميــة  أهــداف 

تماريــن. مــع 

كيــف نضمــن أفضــل النتائــج مــن خــال 
اســتخدام أدوات التدريــب هــذه؟

مــن  جــزءًا  هــذه  األدوات  مجموعــة  ُتعــد 
والمعرفــة  التدريبيــة  المــواد  مجموعــة 
التــي طورتهــا شــبكة المنظمــات العربيــة 
المســار  حــول  للتنميــة  الحكوميــة  غيــر 
 .)org.annd.2030monitor( ي  التنمــو
اإلنســان  فمــن خــال فهــم إطــار حقــوق 
وأدوات المناصــرة فــي صنــع السياســات، 
التدريــب هــذه  ســيكون لمجموعــة أدوات 

أكثــر فعاليــة. تأثيــر 

أين نجد هذه المواد التدريبية؟

الكاملــة  التدريبيــة  المــواد  إلــى  باإلضافــة 
المنظمــات  شــبكة  موقــع  علــى  المتوفــرة 
بإمــكان  للتنميــة،  الحكوميــة  غيــر  العربيــة 
هــذه  الــى  الوصــول  والمنظمــات  األفــراد 
للتعليــم  إلكترونيــة  منصــة  عبــر  المــواد 
المــواد  اضافــة  تــم   .Thinkific الذاتــي 
علــى  ومبّســط  تفاعلــي  بشــكل  التدريبيــة 
بــدون  مجانــي  وبشــكل  المنصــة،  هــذه 
كل  عــرض  يضــمّ  بحيــث  زمنيــة،  قيــود  ي  أ
المســتدامة  التنميــة  أهــداف  مــن  هــدف 
 PowerPoint وعــروض  البيانيــة،  الرســوم 
باإلضافــة  ومرئيــات متعــددة،  وفيديوهــات 
ــذه  ــو. ه ــا ه ــل كم الكام ــي  التدريب ــص  الن ــى  إل
ومنظمــات  للمتدربيــن  متوفــرة  الــدورات 
الفاعلــة  المجتمــع المدنــي وجميــع الجهــات 
عبــر  وقــت  ي  أ فــي  التنميــة  مجــال  فــي 

االلكترونــي: الموقــع 

 

اتباعهــا  يمكــن  التــي  األســاليب  مــا هــي 
التدريبيــة؟ المــواد  هــذه  الســتخدام 

التدريــب  يمكــن اســتخدام مجموعــة أدوات 
أثنــاء التدريب بصورة حضورية أو افتراضية 
أو اإلثنيــن )hybrid(، باإلضافــة إلــى مقاطــع 
التدريــب عبــر اإلنترنــت  فيديــو كعّينــات مــن 
ى  المحتــو الطلــب(. لتغطيــة  )متاحــة عنــد 
أيــام  ُيقتــرح مــا ال يقــل عــن خمســة  الكامــل، 
التدريــب. وقــد تتطلــب طريقــة  مكّثفــة مــن 
التركيــز بعــض  ى موضــع  التدريــب والمحتــو
ــواد  الم ــال  ــن خ ــاح م ــو مت ــا ه ــات، م التعدي
قابلــة  هــي  والتــي  طورناهــا  التــي  التدريبيــة 

http://2030monitor.annd.org/
http://2030monitor.annd.org/
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إنشاء الحساب

الخطوات للتسجيل 
Thinkific على منصة

Thinkific رابط منّصة

· التالــي	 الرابــط  علــى  الضغــط  عليكــم  يتعّيــن  األهــداف،  علــى   لاّطــاع 

· الــدورة 	 التنميــة المســتدامة، ومقدمــة  أنتــم معنّيــون فقــط بقائمــة أهــداف 
ى اآلخــر حــول حقــوق اإلنســان. التدريبيــة، والمحتــو

التسجيل

· ــتدامة، 	 ــة المس التنمي ــداف  ــة أله الكامل ــة  القائم ــى  ــول إل الدخ ــن  ــن م للتمّك
 مــن األهــداف علــى األقــّل. ســيقوم 

ٍ
ب عليكــم التســجيل فــي واحــد

ّ
ســيتوج

 لكــم علــى Thinkfic، وســتتمّكنون مــن 
ٍ

 تلقائــي بإنشــاء حســاب
ٍ

ذلــك بشــكل
االطــاع علــى جميــع األهــداف بعــد ذلــك.

· عملّيــة التســجيل ســهلٌة وبســيطة، وهــي شــبيهٌة بالتســجيل حيــث يجــب 	
عليكــم  إدخــال اســمكم وشــهرتكم والبريــد االلكترونــي واختيــار  كلمــة الســّر.

 ”Enroll for free“ زّر  انقــروا  للتســجيل، 
مجاًنــا( )التســجيل 

الهــدف  رمــز  ســترون  اليميــن،  جهــة  إلــى  بالنظــر 
لون فيــه، فيمــا يمكنكــم إدخــال االســم 

ّ
الذيــن تســج

والشــهرة والبريــد االلكترونــي واختيــار   كلمــة الســّر 
ى. اليســر الجهــة  إلــى 

نقلكــم  ســيتمّ  الهــدف،  فــي  التســجيل  بعــد 
مباشــرًة إلــى هــذه الصفحــة حيــث ســتجدون 

التدريبيــة  المــواد  جميــع 


