
 

 مبادرة المواطنة المتساوية

 مقدمة    

نظرا إلى تصاعد موجات عدم التسامح والكراهية والتعصب واالنقسام االجتماعي تقتضي 

طرق التعليم بغية ق اإلنسان في المناهج الدراسية والحاجة إلى التدريب المتعلق بحقو

 .النهوض بثقافة توفر السالم وتطوير مجتمعات سليمة وشاملة وعادلة 

بناءاً على ذلك فإن هذه المبادرة تساهم في تحديد نماذج أفضل للممارسات القادرة على 

وبإمكان هذا محاربة هذه الظواهر المثيرة للقلق كغرس جذور التعصب على سبيل المثال , 

بوصفها مكتسبات اجتماعية تؤدي إلى خلق أجواء  وقبول التعددية كالتعليم ...عناصر

عن االنتماءات الدينية وخاصة فيما بين الشباب بغض النظر المواطنة التي يتقاسمها الجميع 

حيث تهدف هذه المبادرة  إلى مناقشة حقوق اإلنسان والتربية العالمية على , والطائفية 

من خالل  المواطنة المتساويةق المواطنة مع تسليط الضوء بصفة خاصة على تعزيز حقو

 عملية التثقيف وتأسيسها بوصفها أداه أساسية لبناء مجتمعات قائمة على السالم .

 األنشطة التدريبية للمبادرة 

 محاضرات نظرية حول مفهوم المواطنة والمساواة أمام القانون. -1

 محاضرات نظرية حول مبدأ سيادة القانون والدولة المدنية. -2

ة للمؤسسات ذات الصلة )السجون ، المحاكم ، الفساد ومكافحة اإلرهاب زيارات ميداني -3

والمخدرات ، الجرائم االلكترونية ( باعتبارها من أهم التحديات التي تواجه الشباب 

 والمشاكل القانونية المرتبطة بها .

 لقاءات مع مسؤولين . -4

 جلسات حوارية بين الطلبة المشاركين والتفاعل االلكتروني . -5

 

تالفات بين مراعاة االخمع  : طالب جامعيين في السنة الدراسية األولى الفئة المستهدفة

الدين ، المستوى االجتماعي ، أماكن السكن ، سيتم اختيار طالبان  الطلبة من حيث الجنس 

 .في األردن جامعة رسمية واهليةمن كل 

 . أيام 4:  الفترة الزمنية

 : في العطلة ما بين الفصلين في الجامعات. موعد المبادرة

لقب ناشط في مبادرة المواطنة المتساوية للعمل  ح المشاركين شهادة تقديرية معوسيتم من

 . الدراسيةوجامعته  الجغرافيةضمن منطقته  المبادرة أفكارعلى نشر 

 : اختيار الطلبة المشاركين معايير 



 . محافظات المملكة تمثيل. 1 

 أولى .. سنة 2

 .رغبته في االستمرار بقناعه .3

 .ببرنامج المبادرة .االلتزام4

 مابعد تطبيق المبادرة 

ناشط في مبادرة المواطنة المتساوية للعمل على نشر أفكار المبادرة ضمن منطقته الطلبة تقيم 

 الجغرافية وجامعته الدراسية .

 

 

 

 

 


