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  دعوة لتدریب المدربین
 
 
 

 تقدیم مبادرة مناظرة:1.
 

 مبادرة مناظرة هي منظمة غیر ربحیة، تأسست سنة 2012 في تونس، ولها مقر في واشنطن، وتعمل بطریقة حصریة في
  المنطقة العربیة.

 تهدف المبادرة إلى إرساء منصة مستقلة وشاملة للنقاش والمناظرات للناطقین بالعربیة، كما تسعى إلى تمكین األفراد من إیصال
  أصواتهم؛ بصرف النظر عن العمر أو النوع االجتماعي أو الخلفیة السیاسیة أو الجندر، بهدف إیجاد

 فضاء عام یتمّیز بالتطور والتسامح تجاه المواقف المتباینة.
  تعمل مبادرة مناظرة أیضًا على إلهام الجیل القادم من القادة الناطقین بالعربیة، عبر توفیر منصة تسمح لهم بتقدیم أفكارهم

 وحججهم وجهًا لوجه مع السیاسیین وقادة الرأي، كما تعمل على تدعیم حریة التعبیر وطرح المسائل التي تشغل وتؤثر على
  األفراد من أجل إحداث نقاش ومناظرة مفتوحة للجمیع للخروج بحلول تشاركیة ترضي وتقنع الجمیع.

  تسعى مبادرة مناظرة على خلق نوع جدید من المناظرات باستعمال الدارجة العربیة المحلیة، بهدف إیصال أفكار المتناظرین
  ألكثر عدد ممكن من الناس وتبسیط المفاهیم المعقدة التي یمكن أن تطرح في المناظرات.

 تشتغل مبادرة مناظرة الیوم في 15 بلدًا بین شمال أفریقیا والشرق األوسط إضافة إلى ألمانیا، تركیا وفرنسا للناطقین بالعربیة
 فیها.

 وتهدف مبادرة مناظرة الى المساهمة في  تمكین األصوات غیر المسموعة، إذ أن  حوالي نصف السكان في منطقة الشرق
 األوسط وشمال أفریقیا دون سن الـ 25 سنة، ویعیش ثلث هؤالء في دول تعاني من عدم االستقرار والنزاعات، ویعاني الشباب

 الذي یعیش في المنطقة العربیة من أحد أعلى نسب البطالة في العالم، وهذا بدوره یؤثر على المرأة بدرجة أكبر. وبما أن
 مستوى النشاط المجتمعي  والسیاسي لهذه الفئات ال یتجاوز 9% في المنطقة كلها، فإننا نعتبر أنه من دور المجتمع المدني أن

 ینشط ویسعى لتمكین هذه األصوات غیر المسموعة.
 

 اإلطار والسیاق:2.
 

 في إطار مشروع  نتناظر ألجل مصیرنا تقوم مبادرة مناظرة بمساعدة مدربیها ومدرباتها بتكوین شباب وشابات في كامل
  تراب الجمهوریة في فن التناظر وذلك لتعزیز قدراتهم/ن و تمكینهم/ن من المشاركة في برنامج مسابقاتها.

             یهدف المشروع إلى تعزیز ثقافة سیاسیة، دیمقراطیة وبناءة و شاملة في العالم العربي بواسطة:
 1) إرساء منصة  نقاش رائدة تستجیب لمشاغل  المواطنین في المنطقة.

 2) تعمیم ثقافة النقاش المبنیة على الوقائع  كمبدأ توجیهي أساسي للتعبیر عن الرأي ومقارعة  الرأي المقابل في المجال العام
 العربي بشكل عام و لحل الخالف السیاسي بشكل خاص.

 3) إبراز أصوات الشباب والنساء غیر المسموعة في المجتمعات العربیة (YWM) من خالل مساعدتهم على تجاوز العوائق
 التي تمنعهم  من المساهمة في الشأن العام .

  4)  تشجیع الشباب والشابات الذین تتراوح أعمارهم بین 16 و35 عاًما في المشاركة في الحیاة العامة.
 5) تعزیز دور المجتمع المدني كفاعل مستقل وموثوق في مجال اإلعالم العربي.
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 وفي نفس السیاق ُتطلق مبادرة مناظرة دعوة لترشح مدربین مختصین في فن الخطابة والحجج للقیام بورشة تدریبیة "لتدریب
 المدربین " .

 تهدف الورشة إلى تكوین مدربین ومدربات في كامل تراب الجهوریة التونسیة وذلك في إطار برنامج التدریب والتوعیة ذلك
 لتمكینهم من تقنیات المناظرة والحوار والخطابة عبر برنامج متكامل و دلیل تدریبي شامل.

 
 دور المدرب/ة:3.

  إعداد منهجیة التدریب-
  تحضیر برنامج الورشة التدریبیة-
  تنقیح الدلیل التدریبي-

 
 معاییر الترشح:4.

 
  5 سنوات على األقل  خبرة في میدان التدریب-
  قدرات تقنیة مؤكدة في االتصال والتواصل-
  مختص/ة  في تقنیات فن المناظرة والخطابة-
 القدرة على التدریب باللغة العربیة الفصحى والدارجة التونسیة.-
 تجربة مؤكدة في مشاریع تعنى بالمناظرة ومجال الحریات ودمج الشباب في الحیاة العامة.-

 
 ملف الترشح و آجاله:5.

 
                لتقدیم الترشحات یرجى إرسال السیرة الذاتیة مرفقة بالشهائد المذكورة فیها مع  العرض التقني و العرض المالي إلى

 العنوان اإللكتروني outreach@munathara.com على للمزید من المعلومات الرجاء اإلتصال بالرقم التالي 54187578
         نعلمكم/ن أن آخر اآلجال لتقدیم الترشحات هي 15 جانفي 2021.
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