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 دعم منظومة الحوكمة االفريقية مشروع 

  PANAF/2020/419-773 :العقد

 محددة لمدة بعثة خبراء  – ةالفني مساعدةال
 االختصاصات

 

ولجنة الخبراء االفريقية لحقوؽ الطفؿ  والشعوب الفريقية لحقوؽ االنسافلمجنة اتيدؼ  الموضوع
دعـ  مشروعالمحكمة االفريقية لحقوؽ االنساف والشعوب ، في سياؽ ورفاىيتو و 

االنترنت حوؿ  عبرمنظومة الحوكمة االفريقية ، الى تطوير دورة تدريبية مفتوحة 
 والفقو الخاص بيا. التقاضي اماـ ىيئات حقوؽ االنساف في االتحاد االفريقي

 اثيوبيا و ليسوتو و تنزانيا و جامبيا –عديدة  البمدان

  4. مرحمة التحضير : 1 عدد ايام العمل
  23. مرحمة التنفيذ : 2
 3التقارير: إعداد . مرحمة 3

 اسم كبير الخبراء  الخبير المسئول

 2021يوليو  23 التاريخ المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب اعداد
 

 خمفية بعثة المساعدة الفنية -أوال 
                                                         التأكيد عمى القيمة الم ضافة ليذه المساعدة مف حيث التأثير )وصؼ الحاجة الى العمؿ مف خالؿ 

 .ظومة الحوكمة االفريقية العالمي(دعـ من مشروععمى االجيزة و 
 خمفية عن ىيئات حقوق االنسان في االتحاد االفريقي 1.1

تتحمؿ المجنة االفريقية لحقوؽ االنساف والشعوب ولجنة الخبراء االفريقية لحقوؽ الطفؿ 
مسؤولية حماية وضماف التمتع الفعاؿ بحقوؽ ورفاىيتو والمحكمة االفريقية لحقوؽ االنساف والشعوب، 
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، عمى التوالي  2006و  2001و  1987منذ تفعيميا في فاإلنساف واألطفاؿ والشعوب في أفريقيا. 
                     ً      ً                                                            رسمت ىذه الييئات مسار ا عممي ا لحماية حقوؽ اإلنساف في إفريقيا. لقد أعاد إنشاء ىذه الييئات 
األمؿ والتفاؤؿ المتجدد في القارة األفريقية ، ومنذ تفعيميا ، أثبتت األجيزة الثالثة نفسيا بثبات 

والمزيد مف الوحدة   باعتبارىا بعض األدوات المحورية في السعي لتحقيؽ التكامؿ القاري  والسالـ
 والتضامف ، والحكـ الرشيد ، واحتراـ حقوؽ اإلنساف والتنمية.

ولجنة الخبراء االفريقية لحقوؽ الطفؿ مجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب ال فقو يغطي 
مجموعة واسعة مف قضايا حقوؽ اإلنساف التي  ورفاىيتو والمحكمة االفريقية لحقوؽ االنساف والشعوب

ؿ المشيد االجتماعي واالقتصادي والسياسي لمقارة ، بما في ذلؾ عدـ التمييز والجنسية تشك
الشعوب األصمية في التنمية االقتصادية حقوؽ وحرية التعبير و واستقالؿ القضاء واالنتخابات 

 وعقوبة اإلعداـ ، وما إلى ذلؾ. وىذا يعزز المبادئ الراسخة واالجتماعية والثقافية وزواج األطفاؿ
، والرأي القائؿ بأف وتكافميا عمى نطاؽ واسع المتمثمة في عدـ قابمية حقوؽ اإلنساف لمتجزئة وترابطيا 

قوـ عميو اليياكؿ السياسية لحريات اإلنساف. إف تحقيؽ تاحتراـ حقوؽ اإلنساف يوفر األساس الذي 
واالجتماعي ، مما يؤدي إلى الحريات اإلنسانية ، بدوره ، يولد اإلرادة والقدرة عمى التقدـ االقتصادي 

 التي توفر فيما بعد األساس لمسالـ الدائـ.و تحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية 
التقاضي أمام المجنة األفريقية  االنترنت حول بردورة تدريبية مفتوحة عاألساس المنطقي لتطوير  1.2

الطفل ورفاىيتو والمحكمة االفريقية ولجنة الخبراء االفريقية لحقوق لحقوق اإلنسان والشعوب 
 لحقوق االنسان والشعوب والفقو الخاص بيا

لكي يكوف لييئات حقوؽ اإلنساف في االتحاد األفريقي تأثير إيجابي عمى حياة المواطنيف 
مف الضروري أف يكوف لدى المتقاضيف الذيف يمثموف أماـ ىذه الييئات فيـ شامؿ فاألفارقة ، 
بشكؿ مناسب  اتمكنوا مف تحقيؽ أقصى استفادة مف الييئات المذكورة وتمثيمي، حتى ي اإلجراءاتي

 حتياجات األفراد واألطفاؿ والشعوب وعامة الجميور.إ

الخبراء االفريقية  المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب ولجنةعتـز وليذا السبب ، ت
تنظيـ دورة تدريبية مكثفة عبر لحقوؽ االنساف والشعوب  لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو والمحكمة االفريقية

 تعميمية مخصصة إلى تقديـ مواردمشروع . ييدؼ الالفقو الخاص بيااإلنترنت حوؿ إجراءاتيا و 
االتحاد األفريقي ، بما في  التابعة)المحتمميف( أماـ ىيئات حقوؽ اإلنساف  (حاميفلمم) لممتقاضيف
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الذيف يمثموف الدوؿ ، لتعزيز معرفتيـ المتعمقة  تشاريف القانونييفسوكذلؾ الممحامي المدعييف ذلؾ 
بإجراءات التقاضي ذات الصمة وتحسيف مياراتيـ في التغمب قضايا عممية شائعة في مجاؿ التقاضي 
الدولي األفريقي. ومف المتصور أف يؤدي ذلؾ إلى تحسيف جودة اإلجراءات أماـ ىيئات حقوؽ 

 اإلنساف.

االتحاد  التابعةحسف مف جودة إجراءات ىيئات حقوؽ اإلنساف          توى الم  سينعكس ىذا المس
األفريقي في تجنب المرافعات الغامضة وغير المتماسكة والناقصة والمطولة والتي تحتوي عمى 

التطورات تضع القانونية المختمفة ، والتي ال  دفوعأخطاء واقعية ولغوية وتفتقر إلى األدلة الكافية لم
لحقوؽ اإلنساف ، بما في ذلؾ الممارسات الفقيية المتطورة لييئات  ةف األفريقييانو في الق حديثةال

 حقوؽ اإلنساف التابعة لالتحاد األفريقي ، في االعتبار.

ىدؼ الشرح بمزيد مف التفصيؿ لمخطوات المختمفة إلجراءات ىيئات حقوؽ اإلنساف إف 
ا إلى االتحاد األفريقي وتحديد ضمانات الجود التابعة ً       ة بناء  عمى ممارساتيا المتطورة قد ييدؼ أيض                                     ً      

جراءات التسوية الغير و معالجة مسألة قمة استخداـ بعض اإلجراءات الخاصة ، مثؿ تدخالت  ودية ال                 ا 
جراءات االمتثاؿ.                    وا 

الخبراء غيرىـ مف مف قبؿ الدوؿ و  لغيرمف خالؿ زيادة عدد تدخالت افؿ ، عمى سبيؿ المثاف
أصدقاء محكمة في اإلجراءات المعروضة عمييـ ، قد تستفيد ىيئات حقوؽ  القانونييف بصفتيـ

االتحاد األفريقي مف الوصوؿ إلى الخبرات األساسية والمعمومات التي قد ال تكوف  التابعةاإلنساف 
 ؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضؿ.تتحت تصرفيا لوال ذلؾ ، والتي قد 

إجراءات التسوية الودية ، يمكف حؿ المزيد مف مف خالؿ زيادة استخداـ فعالوة عمى ذلؾ ، 
أو لجنة عوب النزاعات بشكؿ فعاؿ مف خالؿ الحوار تحت رعاية المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والش
. ومف المرجح الخبراء االفريقية لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو أو المحكمة االفريقية لحقوؽ االنساف والشعوب

وافؽ عمييا الطرفاف طواعية إلى حموؿ مرضية لمطرفيف قد يالتي  أف تؤدي ىذه اإلجراءات الودية
 لنزاعات حقوؽ اإلنساف.

مف خالؿ زيادة مشاركة الجيات الفاعمة ذات الصمة في اإلجراءات المتعمقة بتنفيذ قرارات 
 اساليبىيئات حقوؽ اإلنساف التابعة لالتحاد األفريقي ، مع إطالعيا بشكؿ أفضؿ عمى نطاؽ و 

ا أف تتجنب أو عمى األقؿ تخفؼ مف عدـإجراءات ا ً                                   المتثاؿ ، فمف المرجح أيض  . ااالمتثاؿ لقراراتي -                      
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قد تشمؿ ىذه الجيات الفاعمة دبموماسييف وصحفييف وبرلمانييف ومسؤوليف حكومييف وقضاة 
غيرىـ مف وموظفيف مف المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف وموظفيف مف منظمات المجتمع المدني و 

ىذه النتيجة ذات أىمية حيوية ألف عدـ االمتثاؿ أو االمتثاؿ تعتبر نظمات الدولية. الم موظفي
الشعوب األفريقية في  الجزئي لقرارات ىيئات حقوؽ اإلنساف التابعة لالتحاد األفريقي يقوض ثقة

ة يقوض المصداقية في الفعالية والقيم   ً  أيضا  في مجاؿ حقوؽ اإلنساف ، و  تزامات حكوماتيـ ووثائقياال
 العدالة. إنكارويؤدي في نياية المطاؼ إلى  اافريقيفي  حقوؽ اإلنسافلنظاـ المضافة 

 أىداف بعثة المساعدة الفنية -ثانيا
ورة وتقديـ جميع محتويات الدمشروع الذي تـ نشره في إطار البعثة بإدارة الفريؽ الخبراء يقوـ 

التابعة حوؿ التقاضي أماـ ىيئات حقوؽ اإلنساف اإلنترنت  عبردورة تدريبية مفتوحة  تنفيذالتدريبية و 
والشعوب ولجنة الخبراء االفريقية لحقوؽ الطفؿ  التحاد األفريقي وىي المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنسافل

 .والفقو الخاص بياوالمحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب  ورفاىيتو 
 االنترنت:االىداف االساسية لمدورة التدريبية المفتوحة عبر 

                ً     المنتشريف جغرافيا  في و )المحتمميف(  (حاميفممتقاضيف )لمإتاحة المعمومات ذات الصمة والعممية لم -
والفقو التحاد األفريقي التابعة لالقارة ، حوؿ الجوانب اإلجرائية لمتقاضي أماـ ىيئات حقوؽ اإلنساف 

 .الخاص بيا

حاد األفريقي في تطوير الميارات والكفاءات التالتابعة لأماـ ىيئات حقوؽ اإلنساف  حاميفدعـ الم -
 .والفقو الخاص بياوالمعرفة العممية حوؿ إجراءات التقاضي المختمفة 

ولجنة الخبراء االفريقية  حاميف اماـ المجنة االفريقية لحقوؽ االنساف والشعوبخمؽ بيئة يمكف فييا لمم -
خالؿ تبادؿ األفكار مف ،  والمحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو 
في جميع أنحاء القارة األفريقية ، وبناء شبكة مف حاميف المغيرىـ مف ممارساتيـ المينية مع 

 األفارقة الدولييف ودعميـ في تطوير أفكار جديدة بشكؿ تعاوني لممارستيـ. لمحاميفا

 تدريبية المفتوحة عبر االنترنت:ة لمدورة الثانوياالىداف ال

الفقو الخاص زيادة الوعي العاـ حوؿ وجود ىيئات حقوؽ اإلنساف التابعة لالتحاد األفريقي وعمميا و  (1
 .اأفريقيفي  حقوؽ اإلنساف قيمتيا المضافة إلى مشيدبيا و 
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تطوير قدرات تحاد األفريقي بشأف التابعة لالاستكماؿ المبادرات الحالية لييئات حقوؽ اإلنساف  (2
 أماميا. حاميفالم

 تعريؼ صناع القرار والعمماء األفارقة ببعض جوانب حقوؽ اإلنساف لمتكامؿ القاري. (3

/ القانوف الدولي مف خالؿ تطوير كفاءات وميارات  اأفريقيفي تعزيز احتراـ حقوؽ اإلنساف  (4
لقرارات ىيئات حقوؽ  كؼءليف الحكومييف والممارسيف القانونييف لضماف التنفيذ الفعاؿ والئو المس

 التحاد األفريقيالتابعة لاإلنساف 

والبحث في ىيئات حقوؽ اإلنساف التابعة لالتحاد األفريقي ، بما في ذلؾ دمج تعميـ الالنيوض ب  (5
األفريقية بشأف ممارسة القانوف الدولي في المناىج الدراسية وجداوؿ األعماؿ البحثية وجيات النظر 

الذي تقدمو الييئات القضائية الوطنية و في مناىج التعميـ القضائي المستمر و  لمجامعات األفريقية ،
 التي تقدميا نقابات المحاميف األفريقية.و التعمـ المستمر برامج ومناىج 

مسائؿ تعزيز الشراكات بيف ىيئات حقوؽ اإلنساف التابعة لالتحاد األفريقي والمؤسسات األخرى في  (6
 نساف الدولية.التقاضي أماـ ىيئات حقوؽ اإل

 

 عنيةن والمؤسسات الموالمشارك –ثالثا 
مف فإلى مجموعتيف.  الدورة التدريبية المفتوحة عبر االنترنت يمكف تقسيـ المشاركيف المستيدفيف في

لمجيات الفاعمة التي تتدخؿ بشكؿ مباشر  في المقاـ الكاممة ذات أىميةالتدريبية المتوقع أف تكوف الدورة 
 التحاد األفريقي.التابعة لىيئات حقوؽ اإلنساف  اماـومنتظـ في اإلجراءات 

مف المتوقع أف تكوف بعض الوحدات فقط موضع فبالنسبة لمجميور الثانوي في الدورة التدريبية ، 
ً                  اىتماـ ، أو مجموعات معينة مف الوحدات ، بدال  مف الدورة التدري  بية بأكمميا.                                         

 الجميور األساسي 3.1

التحاد األفريقي )بما في ذلؾ منظمات التابعة لىيئات حقوؽ اإلنساف  في المحتممون دعون     الم   -
 القانوني. االمجتمع المدني( وتمثيمي
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التي صادقت عمى الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب  بمدافال مف الدولة مستشارو -
 .توورفاىي والميثاؽ األفريقي لحقوؽ الطفؿ

إعالف  صدرتبروتوكوؿ المحكمة األفريقية وأالتي صادقت عمى  بمدافال مف مستشار الدولة -
 مصادقةالبمداف التي تفكر في إصدار اإلعالف أو ال مف دولةال مستشارو( وكذلؾ 6) 34المادة 

 عمى بروتوكوؿ المحكمة األفريقية.

تنظر في رفع القضايا والتي المشاركة في دعاوى المصمحة العامة  منظمات المجتمع المدني -
 التحاد األفريقيالتابعة ل أماـ ىيئات حقوؽ اإلنساف

 الذيف يفكروف في التدخؿ بصفتيـ أصدقاء لممحكمة. الخبراء -

 طالب كمية الحقوق -

 القضائيمعاىد التدريب  -

 الجميور الثانوي 3.2

 الدورة التدريبية المفتوحة عبر االنترنت: قد يكوف لمجيات الفاعمة التالية مصمحة في بعض جوانب
التطورات ذات الصمة في حوؿ لمحصوؿ عمى المعمومات ذات الصمة  القضاة الوطنيون والدوليون: (1

في  المتعمؽ القضائيفقو ال وضعحتى يتمكنوا مف  اأفريقيفي النظاـ القانوني لحقوؽ اإلنساف 
االعتبار عند حؿ النزاعات المتعمقة بحقوؽ اإلنساف وبالتالي تسييؿ التنسيؽ القاري لقانوف حقوؽ 

 اإلنساف.

مف أجؿ فيـ أفضؿ لضرورة وأىمية سف تشريعات لتنفيذ قرارات ىيئات حقوؽ اإلنساف البرلمانيون:  (2
 مساءلة الحكومة عف التزاماتيا فيما يتعمؽ بقانوف حقوؽ اإلنساف األفريقي.التحاد األفريقي و التابعة ل

المسؤولون الحكوميون من الوزارات المعنية ذات الصمة بتنفيذ قرارات ىيئات حقوق اإلنسان  (3
لتعزيز قدرتيا عمى ضماف تنفيذ القرارات بشكؿ فعاؿ وحسف التوقيت وجيد  تحاد األفريقي:التابعة لال 
 التنسيؽ.

ليكونوا مجيزيف بشكؿ أفضؿ لتزويد الجميور العاـ بمعمومات موضوعية وغير متحيزة  الصحفيون: (4
 التي قد تيـ المواطنيفو حوؿ تطورات حقوؽ اإلنساف ذات الصمة 
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المذكرات ذات الصمة  عمؿلزيادة الكفاءات في  : موظفو المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان (5
ألفريقي ، ونشر التحاد االتابعة لت ىيئات حقوؽ اإلنساف كصديؽ لممحكمة ومتابعة تنفيذ قرارا

و عمؿ الوطنية ستراتيجيات حقوؽ اإلنساف ضماف المواءمة بيف الفقو الخاص بيا و المعمومات حوؿ ا
 تحاد األفريقي.التابعة الىيئات حقوؽ اإلنساف 

لتطوير خبرة أكبر في تدريب المحاميف وتعزيز تبادؿ  الجمعيات القانونية:/  المحاماهنقابات  (6
، بما في ذلؾ التطورات الفقيية  اأفريقيفي  المعمومات حوؿ التطورات في قانوف حقوؽ اإلنساف

 التحاد األفريقي.التابعة للييئات حقوؽ اإلنساف 

دـ مف المحاميف لتطوير فيـ أفضؿ لكيفية تدريب الجيؿ القا الجامعات ، بما في ذلك كميات الحقوق: (7
ذات الصمة كجزء  مذكراتاألفريقي ، وتقديـ الحقوؽ اإلنساف فقو يف ، لضماف إلماميـ بقانوف / الدولي
 المساعدة القانونية أو كصديؽ لممحكمة.مكاتب مف 

التابعة لزيادة الكفاءات في مراقبة تنفيذ قرارات ىيئات حقوؽ اإلنساف  منظمات المجتمع المدني: (8
األفريقي ، ورصد اتجاىات حقوؽ اإلنساف بشكؿ عاـ باإلضافة إلى تقديـ التقارير ذات التحاد ل

 الصمة كصديؽ لممحكمة.
لتحديد الفرص الجديدة بشكؿ أفضؿ لتعزيز التعاوف المعزز مع ىيئات  موظفو المنظمات الدولية: (9

في ضماف احتراـ أكبر  التحاد األفريقي في تنفيذ الميمة المشتركة المتمثمةالتابعة لحقوؽ اإلنساف 
 لحقوؽ اإلنساف في القارة. 

 
 النتائج والمخرجات المتوقعة لبعثة المساعدة الفنية -رابعا

 فيما يمي النتائج والمخرجات المتوقعة لبعثة المساعدة الفنية

 مشروعتقرير بداية ال 4.1

ً                                 بناء  عمى اجتماع أولي مع مجموعة توجيو (1 ، لمناقشة  الدورة التدريبية المفتوحة عبر االنترنت    
 والتحقؽ مف صحة األىداؼ اليامة واالتفاؽ عمى أىداؼ التعمـ ونتائجيا ووضع خطة  مشروعال

 حتى اكتمالو.مشروع لتوجيو ال



  
 
 

8 
 

Page 8 

AGA-SP Terms of reference 

Activity 08_MOOC on litigation before the African Union 

(AU) human rights bodies 

المراجعة المكتبية لممحتوى باإلضافة إلى المقابالت مع الخبراء المعنييف مف مختمؼ       ً      استنادا  الى  (2
الدورة التدريبية المفتوحة عبر السياقات الجغرافية والمؤسسية لدعـ تخطيط وتطوير محتوى 

 .االنترنت

خذ ، مع األ نقاط القوة والضعؼ والفرص والتيديدات       ً                                 استناد ا إلى تقييـ شامؿ لالحتياجات وتحميؿ (3
                      ً  المماثمة الموجودة مسبق ا  الدورات التدريبية المفتوحة عبر االنترنت في االعتبار الخبرات مع

أماـ ىيئات حقوؽ حاميف( المالمتقاضيف )واألنشطة التكميمية األخرى المتعمقة ببناء قدرات 
 التحاد األفريقي.التابعة لاإلنساف 

 وسائؿمتبع في المشروع ، بما في ذلؾ يحدد بالتفصيؿ المنيجية وبرنامج العمؿ والنيج ال (4
وأصحاب المصمحة اآلخريف  الدروة التدريبية المفتوحة عبر االنترنت االتصاؿ مع مجموعة توجيو

 ذوي الصمة.

 خطتيامدورة و ل فصل   م  عرض عام  4.2

جمسات مدة كؿ  6-5تتكوف كؿ وحدة مف و الشاممة مف ثماني وحدات ، التدريبية تتألؼ الدورة  (1
 ساعات. 8المفتوحة عمى اإلنترنت حوالي التدريبية المدة اإلجمالية لمدورة و  ، دقيقة 12-8منيا 

ومحتوى الدورة ونتائج التعمـ باإلضافة إلى قياس ؼ التعمـ اىدوأـ خطة مفصمة لييكؿ الوحدة يقدت (2
 نتائج التعمـ.

الدورة التدريبية المفتوحة عبر االنترنت وأدوات التقييـ الخاصة بػنوعية تحديد موارد التعمـ ال (3
MOOC  ؛ وفرص  نوعية والتي سيتـ اعتمادىامناىج تربوية و التي يجب جمعيا أو تطويرىا
 التي سيتـ توفيرىا لممشاركيف.لمتعميؽ و 

                                                                     ً                تحديد مجموعة مف المحاضريف المرشحيف وتأميف مشاركة خبراء متنوعيف جغرافي ا ومتوازنيف بيف  (4
بشكؿ مثالي مع خمفيات مينية مختمفة وخبرات مع إجراءات  -الثقافات  الجنسيف ومتعددي

 التحاد األفريقي.التابعة لىيئات حقوؽ اإلنساف 
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 محتوى الدورة ومواصفات التصميم 4.3

مف القراءات المقترحة  طويمةحدد لكؿ وحدة مجموعة مختارة مف مواد القراءة اإللزامية وقائمة    ي   (1
الذيف يرغبوف في استكشاؼ الموضوعات بمزيد مف التفصيؿ. و )االختيارية( لممشاركيف في الدورة 

                                          ً                                               يجب إتاحة القراءات المطموبة والمقترحة مجان ا لممشاركيف في الدورة التدريبية عف طريؽ اختيار 
 لوصوؿ المفتوح الخاصة بيا.حقوؽ ا بشأفالمواد ذات الوصوؿ المفتوح أو التي سيتـ التفاوض 

تجميع ىيئة تدريس تتكوف مف خبراء مشيوريف في قانوف حقوؽ اإلنساف األفريقي ، بما في يتـ  (2
ذلؾ العمماء البارزيف وكذلؾ الممارسيف المؤىميف تأىيال عاليا مف ذوي الخبرة في التدخؿ في 

 التحاد األفريقي.التابعة لاإلجراءات أماـ ىيئات حقوؽ اإلنساف 

يجب توفير إال انو كوف التدريس بالمغة اإلنجميزية و / أو الفرنسية ، ي          ي توقع أف برغـ مف انو  (3
دبمجة بجميع لغات العمؿ األربع في االتحاد األفريقي )اإلنجميزية ، والفرنسية ، و / أو ترجمات 

 والعربية ، والبرتغالية( لجميع الجمسات.

في نياية و أسئمة في نياية كؿ جمسة.  3-1كوف مف تطوير اختبار اختياري متعدد الخيارات يت (4
      ً  اعتمادا  ذات خيارات متعددة  سؤاؿ 20ختبار نيائي اختياري مع الدورة التدريبية ، يجب تنظيـ ا

 عمى محتوى كؿ مف مادة الفيديو ومواد القراءة المطموبة المرفقة بالوحدات الثماني.

ركيف الذيف أكمموا جميع الوحدات ، واجتازوا توفير إمكانية منح شيادة اختيارية ألولئؾ المشا (5
الختبار النيائي في نياية في نياية كؿ جمسة واجتازوا االمتعددة االختيارات  ختباراتاالغالبية 
 التدريبية. الدورة

حيث يمكف لممشاركيف في الدورة التدريبية المفتوحة عبر االنترنت  كجزء مفنقاش إنشاء منتدى  (6
 األسئمة وتبادؿ األفكار حوؿ ممارساتيـ المينية مع المشاركيف اآلخريف. طرحالتدريبية الدورة 

بطريقة تسمح لكؿ جميور مستيدؼ لمدورة باختيار مسارات تعمـ التدريبية ـ محتوى الدورة يصمت (7
، مع إمكانية قياـ  ةمرونة لمسارات المتعمـ المتميز    ً                             وفق ا لذلؾ ، يوفر الييكؿ المقترح و مختمفة. 

 الختيار الذاتي لممسار )المسارات( الذي يتبعونو.المتعمميف با

، بما في ذلؾ محتوى الدورة التدريبية الدورة التدريبية المفتوحة تقديـ جميع المكونات التعميمية في  (8
 .ويـومواد القراءة المطموبة والمقترحة وأدوات التقييـ والتق
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الدورة التدريبية مناسبة لمتعمـ عبر اإلنترنت وأف المنتج النيائي لو شكؿ ومضموف ضماف اف  (9
في اآلراء أو  اوجو التعارضومتسؽ في الرسائؿ. يجب أف تكوف  تصفحومتسقاف ، وسيؿ 

يجب  عمى االقؿ ومتوائمة أمتعددة إما الوحدات الالمتعدديف في  المحاضريفالمناىج بيف 
ا تجنب تكرار الرسائؿ أو المحتوى بيف الجمسات أو االعتراؼ باالختالفات ف ً                                                ي الرأي. يجب أيض                 

 .الوحدات

الدورة التدريبية المفتوحة عبر  ـ خطة مشروع مفصمة لتطوير مقاطع الفيديو لجميع وحداتيقدت (10
  االنترنت.

 عينة من مقاطع الفيديو 4.4

 تسميـ عينة مف مقاطع الفيديو. (1

إجراء استعراض لمقاطع الفيديو بالتعاوف مع مجموعة توجيو الدورة التدريبية المفتوحة عبر  (2
 وأصحاب المصمحة اآلخريف ذوي الصمة ، وقـ بإعداد قائمة مراجعة لمدروس المستفادة.االنترنت 

 لمدورة التدريبية المفتوحة عبر االنترنتستعدادات النيائية اال 4.5

مع جميع مواد الفيديو والقراءة لمدورة التدريبية المقتوحة عبر االنترنت  ةالنيائييتـ اعداد النسخة  -
ً                                  في منصة واحدة ، بناء  عمى المراجعة التي أجرتيا مجموعة  ةالمدمج النقاشوالتقييـ ومنتدى                     

 وأصحاب المصمحة اآلخريف ذوي الصمة. الدورة التدريبية المفتوحة عبر االنترنتتوجيو 

 لمتشغيؿ. ةجاىز النيائية لمدورة التدريبية المقتوحة عبر االنترنت  ضماف اف النسخة -

 التسويق واالتصاالت 4.6

إعداد خطة اتصاؿ وتسويؽ ، بما في ذلؾ استخداـ المنصات عبر اإلنترنت ووسائؿ التواصؿ  -
 االجتماعي والرسائؿ اإلخبارية وغيرىا مف الوسائؿ.

 والتقييم والدروس المستفادة رصدال 4.7

 .ييـ ، بما في ذلؾ التقييـ الذاتيوضع خطة لمتق -

الدورة  تطوير أدوات لجمع بيانات المتعمـ المناسبة بما في ذلؾ دوافع المشاركيف لالنخراط في -
الدورة التدريبية المفتوحة  خبرات التعمـ السابقة لممشاركيف فيالتدريبية المفتوحة عبر انترنت و 
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معدالت و معدالت اإلنجاز و سموؾ التعمـ و  معمومات سياقيةو معمومات ديموغرافية نترنت و العبر ا
 .نترنتالمدورة التدريبية المفتوحة عبر ال اومعدالت الرضاالعتماد 

الدورة التدريبية المفتوحة عبر االنترنت ، نشاط التعمـ وسموؾ المشاركيف في  رصدتطوير أنظمة ل -
ً          لتحميؿ البيانات التي تـ جمعيا والعمؿ بناء  عمييا لم الدورة التدريبية المفتوحة عبر  واصمة تحسيف                                        

بالغ أصحاب المصمحة. ، االنترنت                                                         وجمع بيانات مؤشرات األداء الرئيسية وا 

والتقييـ عمى األقؿ مؤشرات األداء الرئيسية التالية لتقييـ الجودة والنجاح  رصدتتضمف خطة ال (1
 :مدورة التدريبية المفتوحة عبر االنترنتل العاـ

 الحكومييف والبرلمانييف  ليفئو والمس والقضاة والطالبالدولة  والمحاميف ومستشار  مف عدد
وموظفي المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف والصحفييف والدبموماسييف وموظفي منظمات 
المجتمع المدني وموظفي المنظمات الدولية المدربيف عمى إجراءات ىيئات حقوؽ اإلنساف 

 .التحاد األفريقيالتابعة ل

 حسب الجنس والعمر والخطوط  الدورة التدريبية المفتوحة عبر االنترنت تنوع المشاركيف في
 .الجغرافية

 معدالت تنزيؿ مواد القراءة المطموبة. 

 معدالت تنزيؿ مواد القراءة المقترحة. 

 معدالت إتماـ الفيديوىات. 

 معدالت اإلنجاز والنجاح في أسئمة الجمسة. 

  النيائي والنجاح فيومعدالت إتماـ االمتحاف. 

  االعتماد.معدالت 

 الدورة التدريبية المفتوحة عبر االنترنت  في لممشاركة المشاركيف دوافع 

 لمدورة التدريبية المفتوحة عبر االنترنت الرضا معدالت  
عداد التقارير  4.8                         اإلدارة وا 



  
 
 

12 
 

Page 12 

AGA-SP Terms of reference 

Activity 08_MOOC on litigation before the African Union 

(AU) human rights bodies 

الدورة التدريبية المفتوحة عبر عف التقدـ المحرز إلى المجموعة التوجييية  ـ تقرير شفيييقدت (1
في االجتماعات نصؼ الشيرية لمفريؽ التوجييي ، وتقرير تقدـ مكتوب قصير كؿ االنترنت 
 شيريف.

 تقديـ الدورة التدريبية المفتوحة عبر االنترنت نيائي يحدد التوصيات بشأف  نجازإعداد تقرير إ (2
 .سنوات وتحديد التحديات والفرص القادمة 3لمدة 

االتحاد األفريقي  التابعةمواد المصدر لممنتجات المطورة إلى ىيئات حقوؽ اإلنساف تسميـ جميع  (3
حقوؽ الطبع والنشر لجميع المواد التي تـ تطويرىا أو  متمؾ، والتي ت عند االنتياء مف المشروع

 تضمينيا في برنامج التعمـ عبر اإلنترنت.

التحاد التابعة للواردة مف ىيئات حقوؽ اإلنساف يجب التعامؿ مع جميع البيانات والمعمومات ا (4
. يتـ االختصاصاتاألفريقي لغرض ىذه الميمة بسرية ولف تستخدـ إال فيما يتعمؽ بتنفيذ ىذه 

جميع حقوؽ الممكية الفكرية الناشئة عف تنفيذ ىذه االختصاصات لييئات حقوؽ  التنازؿ عف
ؼ عف محتويات المواد التي تـ الحصوؿ عمييا التحاد األفريقي. ال يجوز الكشالتابعة لاإلنساف 

دوف الحصوؿ عمى إذف كتابي مسبؽ صريح مف ىيئات حقوؽ  ذه الميمة لمغيرواستخداميا في ى
 التحاد األفريقيالتابعة لاإلنساف 

  فريق الخبراء عن ةلمحة عام  -    ً  خامسا  
 من المتوقع أن يكون لدى االستشاري أو المؤسسة:

التحاد األفريقي أو غيرىا مف ىيئات التابعة لفي التقاضي أماـ ىيئات حقوؽ اإلنساف             خبرة م ثبتة  -
 حقوؽ اإلنساف الدولية.

                                                  معرفة متخصصة م ثبتة بنظاـ حقوؽ االنساف في افريقيا. -

الجودة لمتعمـ عبر اإلنترنت والتعمـ عف بعد ،  ةالتدريبية عاليات في تطوير محتوى الدور  ةثبت        خبرة م   -
مياـ التعمـ عبر اإلنترنت القياـ ب، بما في ذلؾ  الدورات التدريبية المفتوحة عبر االنترنت      ً  وتحديدا  

 وأدوات التقييـ ودعـ إنتاج محتوى الفيديو والموارد التعميمية المفتوحة.

 وميارات اتصاؿ ممتازة.روعات إدارة المش               خبرة م ثبتة في  -
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ي التفاوض بشأف استخداـ مصادر المعمومات باعتبارات الممكية الفكرية والخبرة ف       م ثبتة معرفة  -
 .والمعرفة مع أصحاب الممكية الفكرية لممواد ذات الصمة

 ، يجب عمى األطراؼ الميتمة تقديـ ما يمي: الطمبات تقديـل

 نيج المقترح لمميمة ، بما في ذلؾ:عرض عاـ لمم (1

 ميمة.ال مف متطمب كؿ لتقديـ األنشطة ونطاؽ المقترحة المنيجية 
 اإلعالمي واإلنتاج التعمـ تكنولوجيا توفير نيج بياف. 
 لمدورةوعرض عاـ لممحتوي النيائي  مقترح شكؿ. 
 والتزاـ ياـاأل وعدد اإلجمالي الوقت ذلؾ في بما ، لممشروع مقترح زمني جدوؿ 

 ميمةبال الموظفيف
 المقترحة الميزانية. 

عمى إكماؿ الميمة ، بما في ذلؾ أمثمة عمى نماذج                               معمؿ السابؽ الذي ي ظير القدرة لمثاؿ )أمثمة( ( 2
 التخطيط والتصميـ.

والتي تتضمف الخبرة واإلنجازات  تي تقدـ العرضنشرة توضح المعمومات ذات الصمة بالمنظمة ال (3
 الميمة.ب            ً                                                 ذات الصمة مع ا والسير الذاتية التفصيمية لمخبراء الذيف سيعمموف 

 اعدة الفنيةمواعيد ومكان بعثة المس  -    ً   سادسا   

المواعيد سيتـ االتفاؽ عمى ، و  2021سبتمبر إلى ديسمبر  عبر متدةم  ً ا  يوم 30فترة الميمة ىي 
 .في الوقت المناسب لمفعالية المحددة 

 


