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يفتتح دورة تدريبيت لطلبت كلياث الشريعت حول مفاهيم الديمقراطيت " شمس"مركز 
 والثقافت المدنيت

23/02/2013 [ 10:05 ] 
 :تاريخ اضافة الخبر

  

 

في إطبس يضبعيّ انٓبدفخ نزعزيز يفبْيى انذيًقشاطيخ ٔانثقبفخ انًذَيخ في أٔصبط  -ساو اهلل  -َجب 

دٔسح رذسيجيخ نطهجخ " شًش"انشجبة ٔانشبثبد، افززخ يشكز إعالو دقٕق اإلَضبٌ ٔانذيًقشاطيخ 

نٕطُي ثذعى يٍ انصُذٔق ا( يفبْيى في انذيًقشاطيخ ٔانثقبفخ انًذَيخ)كهيبد انششيعخ ثعُٕاٌ 

(NED.) 

ديث قذو َجزح دٕل طجيعخ عًم انًشكز " شًش"ٔقذ افززخ انذٔسح إثشاْيى انعجذ يٍ يشكز 

َٔشبطبرّ، ٔقبل إٌ انٓذف يٍ انذٔسح ْٕ رٕفيش انفشصخ انزذسيجيخ نهًجًٕعخ يٍ طهجخ كهيبد 

اْيى انششيعخ يٍ أجم إكضبثٓى يجًٕعخ يٍ انًٓبساد ٔانًعبسف، ٔإنٗ فزخ دٕاساد شجبثيخ دٕل يف

. انذيًقشاطيخ ٔثقبفخ انًذَيخ ، ٔإنٗ سفع يضزٕٖ انٕعي انذقٕقي نذٖ انشجبة، ٔفزخ َقبط دٕل رنك

صبعخ رذسيجيخ ،ٔرزُبٔل  22ٔأٔضخ انعجذ أٌ انذٔسح صزضزًش عهٗ يذاس أسثعخ أيبو ثٕاقع 

يخ يٕضٕعبد راد عالقخ ثبنذيًقشاطيخ شًهذ ربسيخ انذيًقشاطيخ ، ٔاإلعالٌ انعبنًي نهذيًقشاط

دٔس انشجبة ، انزذأل انضهًي نهضهطخ: ،ٔانعهًبَيخ ٔانهيجشانيخ ٔانذشيبد ،عًهيخ انزذٕل انذيًقشاطي 

دٔس انشجبة في َشش ٔرعزيز انقيى انذيًقشاطيخ، ٔاإلصالو انضيبصي ٔانذيًقشاطيخ : في انشأٌ انعبو 

ثشانيخ، األطشٔدخ األطشٔدخ انهي: أيخ عالقخ ، ٔأطشٔدبد انزيبساد انضيبصيخ عٍ انذيًقشاطيخ

انًبسكضيخ ،األطشٔدخ اإلصالييخ ،األطشٔدخ انقٕييخ ،ٔصيقٕو يجًٕعخ يٍ األكبديًييٍ َٔشطبء يٍ 
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جذيش ثبنزكش أٌ انفئخ . يؤصضبد انًجزًع انًذَي انفهضطيُيخ ثبنزذسيت عهٗ انًٕضٕعبد انًزكٕسح

انخهيم، ٔانقذس انًضزٓذفخ طالة ٔطبنجبد يٍ كهيبد انششيعخ يٍ جبيعخ انقذس ٔانُجبح ٔ

. انًفزٕدخ،ٔكهيخ انذعٕح اإلصالييخ في قهقيهيخ

يٍ جبَجّ قذو انًذسة إيبد اشزيخ انًذزٕٖ انزذسيجي ٔانجذٔل انزيُي َٔبقشّ يع انًشبسكيٍ، يزًُيًب 

قضبيب دقٕق اإلَضبٌ ثشكم  أٌ رضيف انذٔسح انجذيذ يٍ انًعهٕيبد نهًزذسثيٍ نزًكُٓى يٍ يعشفخ 

. أكثش فعبنيخ 

أٌ انًشكز يُفز يششٔع دٕل رعزيز َٔشش يفبْيى انذيًقشاطيخ ٔانثقبفخ انًذَيخ نطهجخ كهيبد  يزكش

انًشكز إنٗ فزخ َقبط دٕل يفبْيى انذيًقشاطيخ  انششيعخ في انجبيعبد انفهضطيُيخ ،ديث يٓذف 

 يع طهجخ كهيبد انششيعخ ٔرعشيفٓى ثٓزِ انًفبْيى،كًب يضعٗ انًششٔع ٔيٍ خالل ٔثقبفخ انًذَيخ 

أَشطزّ انًخزهفخ إنٗ رعزيز ٔادزشاو انقيى انذيًقشاطيخ ،ثبعزجبسْب قيى إَضبَيخ يجت رعزيزْب نذٖ 

كبفخ ششائخ انًجزًع ثشكم صيقٕد إنٗ رٕطيذ انعالقبد ٔانقيى انًجزًعيخ االيجبثيخ، ٔرعزيز ٔادزشاو 

. اسدقٕق اآلخشيٍ، ٔصيبَخ انزعذد ٔانزُٕع انثقبفي في فهضطيٍ، ٔإغُبء ثقبفخ انذٕ

 


