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Jordan & Lebanon

برنامج املدن الشابة 

متكني الشباب.
تعزيز املجتمعات.
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لبنــاء  رائــد  Young Cities هــو عبــارة عــن برنامــج عاملــي  برنامــج املــدن الشــابة 
القــدرات يعمــل عــى ربــط الشــباب مــع الحكومــات املحليــة، وإتاحــة املجــال لتطويــر 
حــول  والتطــرف  واالســتقطاب  بالكراهيــة  املرتبطــة  للتحديــات  مشــركة  حلــول 
العــامل. نســعى يف هــذا الربنامــج إىل بنــاء الثقــة املشــركة وخلــق فــرص لتنــاول 

ــا.  ــل به ــي نعم ــات الت ــه املجتمع ــي تواج ــة الت ــا امللح ــر القضاي أك

يعــد هــذا املــروع املحــور الشــبايب يف شــبكة املــدن القويــة، حيث تــم تطويره 
بنــاًء عــى رؤى وخــربة الشــبكة يف التعــاون مــع البلديــات يف جميــع أنحــاء العــامل - 

ربــط القــادة املحليــن وتطويــر سياســة مؤثــرة بقيــادة محليــة. 

لقــد متكنــا - بدعــم مــن املمولــن ورشكائنــا، مبــا يف ذلــك املنظــات املحليــة 
األردن  حــول  مــدن  عــر  يف  الشــباب  متكــن  مــن   - البلديــات  ومســؤويل 
وكينيــا ولبنــان وشــال مقدونيــا والســنغال لتعزيــز دورهــم كبنــاة للســام يف 
 Young الشــابة  املــدن  برنامــج  إطــاق  حاليــا  ويتــم  هــذا  املحليــة.  مجتمعاتهــم 
ــات املتحــدة  ــك بدعــم مــن ســفارة الوالي ــج وذل ــرب وليي Cities يف مدينتــي أنتوي

بلجيــكا.  يف 

إسالم آباد، الهور

تدريب 70 ناشطا من الشباب
إطاق 11 مروع

كينيا

شمال
مقدونيا

كستان با

كرث من أ
14.5 مليون

شاب وشابة تأثروا عاملًيا

أنتويرب، لييج

تدريب 14 ناشطا من الشباب
إطاق 3 مشاريع

2 من مبادرة املدينة

شاير، غوستيفار

تدريب 76 ناشطا من الشباب
إطاق 17 مشاريع

2 من مبادرة املدينة

بلجيكا

داكار

تدريب 28 ناشطا من الشباب
إطاق 4 مشاريع
1 مبادرة املدينة

مومباسا، كوايل، ناكورو

تدريب 127 ناشطا من الشباب
إطاق 25 مروع

3 من مبادرة املدينة

السنغال
عامن

تدريب 21 ناشطا من الشباب
إطاق 3 مشاريع

3 من مبادرة املدينة

األردن

يقوم عملنا عىل األدلة؛ وقبل إطالق الربنامج يف مدينة 
جديدة، نقيض ستة أشهر يف املراقبة لفهم السياق 

املحيل والتحديات التي تواجه مختلف املجتمعات. إذ نقوم 
بإجراء أبحاث وتحديد أصحاب املصلحة الرئيسيني وتحديد 

الربامج والسياسات الحالية حتى نتمكن من تصميم خدماتنا 
لتلبية االحتياجات الحقيقية. 

وميكن ملجموعات الشباب أن تتقدم بطلب للحصول عىل متويل 
قد  يصل إىل 5,000 جنيه اسرتليني - مع التدريب والدعم 

املستمرين - من أجل تنفيذ مشاريعهم يف مجتمعاتهم املحلية. 
وبتمكني الشباب من إدارة مشاريعهم الخاصة، فإننا نقدم لهم 

الفرصة الكتساب الخربة وتعميق فهمهم ملسألة إدارة املشاريع. 
كام أن هذا يسخر رؤى وأفكار الشباب، ويساهم يف تطوير 

مشاريع جديدة لها تأثري حقيقي، ويتيح فرًصا للتعاون املجدي بني 
الشباب وأصحاب املصلحة اآلخرين. 

 City Grants  تدعم منح املدينة
املبادرات البلدية الجديدة التي تساعد 

يف إرشاك الشباب يف مدنهم. يوفر 
 Young Cities  برنامج املدن الشابة
التمويل والدعم املستمر ملساعدة 

رشكائنا عىل إجراء بحوث وعقد أنشطة 
تساهم يف تعزيز اسرتاتيجيات 

وسياسات إرشاك الشباب. ويتيح الربنامج 
لهم الفرصة للعمل مع الشباب بشكل 

مبارش من أجل تعزيز إدماج الشباب وبناء 
الثقة.   

 Youth تجمع مختربات االبتكار الخاصة بالشباب
Innovation Labs ما بني التعلم النظري 

والعميل لتوجيه النشطاء الشباب من خالل عملية 
تخطيط مشاريع أثر اجتامعي وتوفري فرصة 

لتحويل األفكار إىل خطط قابلة للتنفيذ. وبالوقت 
نفسه تساعد ورشات العمل الخاصة باملدن عىل 
تطوير أفضل املامرسات عىل مستوى البلدية. 

تتطلب التحديات االجتامعية استجابة متعددة 
األوجه؛ لذلك فإننا نربط الجهات الفاعلة 

الرئيسية يف املجتمع املدين، واإلدارة 
البلدية، والشباب الناشطني - لخلق فرص 

لتبادل األفكار وبناء الثقة. نحن نعمل مع 
منظامت املجتمع املدين من أجل تقديم 

خدماتنا الخاصة وربط الشباب بأصحاب املصلحة 
املعنيني يف جميع القطاعات. نحن نعمل أيضاً 

عىل تيسري التعاون املستمر ما بني الشباب 
واملدن.

نحن نزود نشطاءنا الشباب بالدعم املستمر 
والتمويل اإلضايف  (منح السفري 

Ambassador Grants)، كام ونقدم لهم 
التوجيه وفرص للتشبيك وللتمثيل عىل 

املستوى املحيل والدويل. تساعد الفعاليات 
 Showcase التي يتم من خاللها عرض املبادرات

Events عىل إظهار التأثري الذي أحدثه الشباب 
 City والبلديات، بينام تتيح مناقشات

Exchanges فرصة مشاركة أفضل املامرسات.

مبادرات املدينة

االستدامة

املشاريع اليت يقودها الشباب

ورشات العمل

املراقبة والبحث

التعاون والرشاكات

صيدا، طرابلس، مجدل عنجر

تدريب 76 ناشطا من الشباب
إطاق 14 مروع

1 مبادرة املدينة

لبنان
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شمال
مقدونيا

يقوم عملنا عىل األدلة؛ وقبل إطالق الربنامج يف مدينة 
جديدة، نقيض ستة أشهر يف املراقبة لفهم السياق 

املحيل والتحديات التي تواجه مختلف املجتمعات. إذ نقوم 
بإجراء أبحاث وتحديد أصحاب املصلحة الرئيسيني وتحديد 

الربامج والسياسات الحالية حتى نتمكن من تصميم خدماتنا 
لتلبية االحتياجات الحقيقية. 

وميكن ملجموعات الشباب أن تتقدم بطلب للحصول عىل متويل 
قد  يصل إىل 5,000 جنيه اسرتليني - مع التدريب والدعم 

املستمرين - من أجل تنفيذ مشاريعهم يف مجتمعاتهم املحلية. 
وبتمكني الشباب من إدارة مشاريعهم الخاصة، فإننا نقدم لهم 

الفرصة الكتساب الخربة وتعميق فهمهم ملسألة إدارة املشاريع. 
كام أن هذا يسخر رؤى وأفكار الشباب، ويساهم يف تطوير 

مشاريع جديدة لها تأثري حقيقي، ويتيح فرًصا للتعاون املجدي بني 
الشباب وأصحاب املصلحة اآلخرين. 

 City Grants  تدعم منح املدينة
املبادرات البلدية الجديدة التي تساعد 

يف إرشاك الشباب يف مدنهم. يوفر 
 Young Cities  برنامج املدن الشابة
التمويل والدعم املستمر ملساعدة 

رشكائنا عىل إجراء بحوث وعقد أنشطة 
تساهم يف تعزيز اسرتاتيجيات 

وسياسات إرشاك الشباب. ويتيح الربنامج 
لهم الفرصة للعمل مع الشباب بشكل 

مبارش من أجل تعزيز إدماج الشباب وبناء 
الثقة.   

 Youth تجمع مختربات االبتكار الخاصة بالشباب
Innovation Labs ما بني التعلم النظري 

والعميل لتوجيه النشطاء الشباب من خالل عملية 
تخطيط مشاريع أثر اجتامعي وتوفري فرصة 

لتحويل األفكار إىل خطط قابلة للتنفيذ. وبالوقت 
نفسه تساعد ورشات العمل الخاصة باملدن عىل 
تطوير أفضل املامرسات عىل مستوى البلدية. 

تتطلب التحديات االجتامعية استجابة متعددة 
األوجه؛ لذلك فإننا نربط الجهات الفاعلة 

الرئيسية يف املجتمع املدين، واإلدارة 
البلدية، والشباب الناشطني - لخلق فرص 

لتبادل األفكار وبناء الثقة. نحن نعمل مع 
منظامت املجتمع املدين من أجل تقديم 

خدماتنا الخاصة وربط الشباب بأصحاب املصلحة 
املعنيني يف جميع القطاعات. نحن نعمل أيضاً 

عىل تيسري التعاون املستمر ما بني الشباب 
واملدن.

نحن نزود نشطاءنا الشباب بالدعم املستمر 
والتمويل اإلضايف  (منح السفري 

Ambassador Grants)، كام ونقدم لهم 
التوجيه وفرص للتشبيك وللتمثيل عىل 

املستوى املحيل والدويل. تساعد الفعاليات 
 Showcase التي يتم من خاللها عرض املبادرات

Events عىل إظهار التأثري الذي أحدثه الشباب 
 City والبلديات، بينام تتيح مناقشات

Exchanges فرصة مشاركة أفضل املامرسات.

مبادرات املدينة

االستدامة

املشاريع اليت يقودها الشباب

ورشات العمل

املراقبة والبحث

التعاون والرشاكات
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املبادرات التي يقودها 
الشباب  

التحديات املشرتكة 
والحلول املشرتكة

يعتمــد برنامــج املــدن الشــابة Young Cities نهــج مجتمعــي شــامل، إذ نقــوم مــن خالــه بــإرشاك الشــباب مــن مختلــف الخلفيــات 
- النشــطاء، وأصحــاب املشــاريع، والفنانــون، واملبدعون-وربطهــم بالحكومــة املحليــة )البلديــة( واملجتمــع املــدين، مــن أجــل 
إرشاكهــم يف عمليــة وضــع حلــول للتحديــات التــي يواجهونهــا. كــا نقــوم أيضــاً بتيســر التعــاون بــن املــدن وتعزيــز قــدرة 

ــا معــاً عــن طريــق تبــادل أفضــل املارســات. املجتمعــات املحليــة عــى معالجــة القضاي

مــع  الشــباب  النشــطاء  تشــبيك 
أجــل  مــن  املــدن  بلديــات  رؤســاء 
مجتمعاتهــم  بمصلحــة  النهــوض 

معــاً. املحليــة 

الذيــن  للشــباب  هامــة  مســائل  املبــادرات  هــذه  تتنــاول 
يديــرون هــذه املبــادرات وملجتمعاتهم. هــذا وتقوم الفرق 
وتخطيــط  للمبــادرة  الرئيــي  الهــدف  بتحديــد  الشــبابية 
اســراتيجياتها وتحديــد املخرجــات الخاصــة بهــا، إىل جانــب 
إدارة كل عنــر مــن عنــارص عمليــة تنفيــذ املــروع. ويتيــح 
هــذا النمــوذج القائــم عــى الشــباب فرصــة لهــم لتطبيــق 
أفكارهــم وخرباتهــم ليكونــوا مبثابــة رســًل للســام جديريــن 
ــة. ويثبــت هــذا النمــوذج  بالثقــة داخــل مجتمعاتهــم املحلي
أيضــاً بــأن بنــاء القــدرات بشــكل فعــال يتطلــب إزالــة العوائــق 
ودعــم  متويــل  عــى  الشــباب  حصــول  دون  تحــول  التــي 

مبادراتهــم املســتدامة.

ولتنميــة  أثــر مبادراتهــم والحصــول عــى تأييــد املجتمعــات املحليــة، نقــوم بربــط النشــطاء الشــباب مبمثــي البلديــات، ما يهيئ 
ــة التشــبيك واإلتصــال والوصــول  ــادرات مــن خــال منحهــا إمكاني ــة( املب ــة )البلدي فرصــاً للتعــاون والحــوار. تدعــم الحكومــة املحلي
للمجتمــع املحليونــر رســائل هــذه املبــادرات يف املجتمــع املحــي، وتوفــر التوجيــه والدعــم املبارشيــن.  وقــد شــارك العديــد 
مــن ممثــي البلديــات مــن لبنــان واألردن بصــورة مبــارشة يف املبــادرات نفســها - إذ شــاركوا يف جلســات الحــوار إىل جانــب 

تنظيــم االجتاعــات مــع الشــيوخ والقــادة املجتمعيــن، وحضــور الفعاليــات، ومــا إىل ذلــك. 

 Young Cities النشــطاء الشــباب مبادراتهــم وميضــون بهــا قدمــاً، يخلــق برنامــج املــدن الشــابة  الــذي يقــود  ويف الوقــت 
مســاحات إضافيــة لــي تسرشــد بهــا السياســات واملارســات الحكوميــة، وذلــك مــن خــال النــدوات املقامــة عــرب اإلنرنــت  
وأحــداث تقييــم سياســة األبــواب املغلقــة. وتوفــر مختــربات االبتــكار الخاصــة بالشــباب وفعاليــات عــرض املبــادرات نقــاط اتصــال 
لهــذا التعــاون. إذ تعمــل عــى تعزيــز السياســات املوجهــة للشــباب يف املجتمعــات التــي نعمــل فيهــا عــن طريــق االرتقــاء بــدور 

ــة. ــر ذات قيم ــباب كعوامــل تغي الش
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لتطويــر حلــول فعالــة للعنــف، مــن الــروري أن يتــم إرشاك الشــباب 
بصــورة ملموســة يف تصميمهــا وتنفيذهــا. ويقــدم برنامــج املــدن 
ــات(  ــة )البلدي ــا مــن الحكومــات املحلي الشــابة Young Cities لركائن
- مــن خــال خطــة مبــادرات املدينــة - منًحــا صغــرة ودعــًا مســتمرًا 
بلدياتهــم،  يف  الشــباب  تدعــم  رائــدة  برامــج  لتجربــة  فــرص  لخلــق 
عمليــة  تحســن  و  الشــباب،  فهــم  يف  الحرجــة  الفجــوات  وتســد 
أن  املبــادرات  هــذه  تضمــن  للشــباب.  املوجهــة  السياســات  صنــع 
تكــون الربامــج والسياســات الحكوميــة املحليــة ذات الصلــة بالشــباب 

احتياجاتهــم. مســتجيبة وذات صلــة ومتوافقــة مــع 

مبادرات املدينة

الوقايــة  شــبكات  وتعــد  املدينــة.  مبــادرات  بتنفيــذ  واألردن  لبنــان  يف  للبلديــات  التابعــة  املجتمعيــة  الوقايــة  شــبكات  تقــوم   
املجتمعيــة عبــارة عــن وحــدات للوقايــة والصمــود وتتألــف مــن ممثلــن مــن مختلــف املديريــات الحكوميــة البلديــة - مثــل مديريــات 
التعليــم والرياضــة والشــباب - فضــاً عــن املختصــن يف املجتمعــات املحليــة، مثــل املدرســن، وموظفــي إنفــاذ القانــون، 
ــة  ــاوف املحفوف ــلوكيات واملخ ــة للس ــة واملحلي ــد األســباب العام ــم تحدي ــن. وتشــمل مهامه ــين االجتاعي ــن النفس واألخصائي
باملخاطــر، وتوعيــة املجتمعــات املحليــة بالقضايــا املتعلقــة بخطــاب الكراهيــة والتطــرف، وتبــادل املعرفــة والخــربات وأفضــل 
املارســات لحايــة املجتمعــات املحليــة، ووضــع اســراتيجيات تعاونيــة لتعزيــز الوقايــة يف املجتمــع ككل، وإلهــام الزمــاء وغرهــم 

ــم عــى رد الفعــل. ــدال مــن النهــج القائ ــة القامئــة عــى النهــج االســتباقي ب مــن املختصــن للعمــل يف مجــال الوقاي

يعــد منــوذج شــبكة الوقايــة املجتمعيــة مبــادرة مــن مبــادرات شــبكة املــدن القويــة. وأنشــأت شــبكة املــدن القويــة شــبكات الوقايــة 
املجتمعيــة يف عــام 2017 يف ثاثــة مــدن يف لبنــان وهــي طرابلــس وصيــدا ومجــدل عنجــر إىل جانــب مدينــة إربــد والكــرك والزرقاء 
يف األردن. ومنــذ إطــاق برنامــج املــدن الشــابة Young Cities يف لبنــان يف عــام 2018 والحقــا يف األردن يف عــام 2021، 
ــة للتعــاون مــع النشــطاء الشــباب الذيــن ندعمهــم يف تنفيــذ  نجحنــا يف االســتفادة مــن إمكانياتهــا بوصفهــا هيئــات محليــة فعال
مبادراتهــم. وبســبب االنفجــار املدمــر الــذي وقــع يف بــروت يف آب 2020، قمنــا بتحويــل األمــوال املخصصــة لشــبكات الوقايــة 
املجتمعيــة يف لبنــان لدعــم جهــود اإلغاثــة والتعــاون مــع شــبكات الوقايــة املجتمعيــة لتوزيــع الوجبــات وتقديــم املعونــة وتيســر 
ــادرات  ــادرات مــن مب ــة ثــاث مب ــة املجتمعي ــل. أمــا يف األردن، فأنجــزت شــبكات الوقاي إعــادة اإلعــار وتدريــب املســتجيبن األوائ

املدينــة بهــدف تحســن السياســات والربامــج واملارســات التــي يقودهــا الشــباب.

االســتفادة مــن شــبكات الوقايــة املجتمعية 
وبرامــج  سياســات  وضــع  لتســيريعملية 

فعالــة وشــاملة للشــباب.

شبكات الوقاية املجتمعية
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عدد مختربات
االبتكار الشبابية: 

مبادرات املدينة املدعومة: 

الشباب املُتأثرين بشكل مبارش: 

عدد النشطاء الشباب الذين 
تلقوا تدريب: 

عدد مسؤويل املدينة الذين 
تلقوا تدريب: 

4

1

957

76 16

باألرقام

برنامج املدن الشابة Young Cities يف لبنان
قــام فريقنــا يف جميــع املــدن اللبنانيــة الثاثــة التــي أطلقنــا فيهــا الربنامــج - طرابلــس وصيــدا ومجــدل عنجــر - بدعــم الشــباب 
والحكومــات املحليــة )البلديــات( ملواجهــة العديــد مــن التحديــات املختلفــة. وقــد عملــت املبــادرات التــي يقودهــا الشــباب 
ــباب  ــاركة الش ــجيع مش ــة وتش ــور النمطي ــدي للص ــة  والتص ــرات املجتمعي ــدة التوت ــن ح ــف م ــن والتخفي ــن الاجئ ــى متك ع
يف الشــؤون املدنيــة والعمــل التطوعيوتســليط الضــوء عــى املارســات الخاطئــة وغــر ذلــك الكثــر. كــا وقــام برنامــج 
ــا الثــاث،  املــدن الشــابة Young Cities بتحويــل التمويــل املخصــص ملبــادرة املدينــة لدعــم الســلطات البلديــة يف مدنن

للمســاعدة يف جهــود اإلغاثــة يف بــروت، وذلــك بعــد االنفجــار الــذي هــز العاصمــة يف عــام 2020.

املشاريع التي يقودها الشباب التي تم إطاقها: 

14

الشباب الذين تم الوصول إليهم رقمياً:

1,417,718
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الثقافــات  ومتعــددة  متنوعــة  مدينــة 
تقــع عــى الســاحل الشــايل للبنــان. 
املدينــة  اعتبــار  مــن  الرغــم  عــى 
املجتمعــات،  مــن  للعديــد  موطــن 
فقــد عانــت املدينــة أيًضــا مــن نصيبهــا 
مــن التوتــرات والكراهيــة بــن األديــان 
خــاص  بشــكل  تســتهدف  والتــي 
العديــد  تعمــل  املســيحية.  األقليــة 
مــن املشــاريع التــي يقودهــا الشــباب 
يف طرابلــس عــى حشــد املواهــب 
يف مجــال الفنــون اإلبداعيــة وصناعــة 
التوتــر  هــذا  ملواجهــة  األفــام 
مســألة  حــل  عــن  فضــاً  الطائفــي، 
اآلخريــن. الشــباب  ومتكــن  العنــف 

شــهدت مدينــة مجــدل عنجر الرقيــة - التي 
أعــى  أحــد   - الســورية  الحــدود  عــى  تقــع 
معــدالت هجــرة الاجئــن  يف أعقــاب الحــرب 
التوتــرات  تــزال  وال  ســوريا.  يف  األهليــة 
ــكان اللبنانيــن والاجئــن  مرتفعــة بــن الس
الســورين، وال ســيا بــن الشــباب، الذيــن 
مــع  للتفاعــل  كافيــة  فــرص  لهــم  تتــاح  ال 
بعضهــم البعــض أو املشــاركة يف املجــال 
املــدين. وتتنــاول املشــاريع التــي يقودهــا 
الطوائــف  بــن  التوتــرات  مســألة  الشــباب 
ســكان  عنــد  املوجــودة  النمطيــة  والصــور 
ــة وتوفــر الفــرص لتمكــن الشــباب.  املدين

طرابلس

مجدل عنجر 

باســم  أيضــا  املعروفــة   - صيــدا 
تقــع  لبنانيــة  مدينــة  هــي   - صيــدون 
ســاحل  طــول  عــى  بــروت  جنــوب 
لبنــان. إن قربهــا مــن كل مــن ســوريا 
الفلســطينية  واألرايض  وإرسائيــل 
يعنــي أن تدفقــات الاجئــن املتعــددة 
تركيبــة  غــرت  قــد   1948 عــام  منــذ 
تفاعــل  كيفيــة  يف  وأثــرت  املدينــة 
بالذكــر  يجــدر  املجتمعــات.  مختلــف 
أن معظــم النشــطاء الشــباب الذيــن 
مــن  هــم  صيــدا  يف  معهــم  عملنــا 
الاجئــن، وســعت معظــم املشــاريع 
التــي يقودهــا الشــباب إىل الحــد مــن 
التوتــرات بــن الاجئــن واملجتمعــات 
اللبنانيــة ومكافحــة تهميــش الاجئــن 

ضدهــم.  والتمييــز 

صيدا

العاصمــة  املدمــر  االنفجــار  هــز  أن  بعــد 
النابضــة بالحيــاة الثقافيــة يف آب 2020 - 
ــة  ــات وإصاب ــل املئ ــذي أســفر عــن مقت وال
الــدوالرات  مليــارات  وتدمــر  آخريــن  آالف 
املــدن  برنامــج  حــّول   - املمتلــكات  مــن 
املــدن  وشــبكة   Young Cities الشــابة 
املخصصــة  واملــوارد  التمويــل  القويــة 
للمشــاريع واملبــادرات إىل مدينــة بــروت 
لدعــم جهــود إعــادة إعــار وتأهيــل املدينــة 
وتوزيــع  الشــباب  املتطوعــن  وتدريــب 

الوجبــات. آالف 

بريوت
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املبادرات اليت يقودها 
الشباب يف لبنان

منــذ أن أطلــق برنامــج املــدن الشــابة Young Cities أنشــطته يف لبنــان يف أيــار 2018 قمنــا بتقديــم الدعــم إىل 76 ناشــطاً 
شــبابياً لتمكينهــم مــن إنشــاء وإطــاق 14 مبــادرة يقودهــا الشــباب تتنــاول بصــورة فاعلــة القضايــا املهمــة ملجتمعاتهــم. وقــد 
أثــرت هــذه املبــادرات مجتمعــة عــى 957 شــاب وشــابة مــن الشــباب اآلخريــن ووصلــت إىل 1,417,718 شــاب وشــابة رقميــاً. 
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قــد كانــت صيــدا - التــي هــي موطــن ملخيــم عــن الحلــوة، والــذي هــو أكــرب مخيــم لاجئــن يف لبنــان - نقطــة توتــر حساســة بــن 
الســكان اللبنانيــن يف املدينــة والاجئــن الســورين والفلســطينين. فــإىل  جانــب التمييــز والعنريــة التــي يواجههــا الكثــر مــن 
الاجئــن، يواجــه العديــد منهــم أيضــاً التهميــش واإلقصــاء مــن قطاعــات كالتعليــم والفنــون واإلعــام. ويعــي الناشــطون الشــباب 
مــن صيــدا الذيــن تــم تدريبهــم ضمــن برنامجنــا هــذه القضايــا بشــكل جيــد جــًد؛ إذ أن معظــم الناشــطن هــم مــن الاجئــن وعانــوا 
مــن االنقســامات القامئــة بــن الســكان اللبنانيــن والفلســطينين والســورين.  وركــزت مشــاريع الشــباب النشــطاء عــى تحســن 
العاقــات بــن املجتمعــات املحليــة اللبنانيــة والاجئــن، واســتمرت يف تعزيــز الحــوار يف أماكــن ذات أهميــة مثــل املحطــات 

اإلخباريــة املحليــة واملحطــات اإلذاعيــة ووســائط التواصــل االجتاعــي.

يب بني املجتمعات تمكني الجيئ صيدا والتقر

اإلنرنــت  عــى  منتــراً  مروعــاً  وشوشــة  مــروع  كان  قــد 
وخارجهــا يتنــاول مســألة التمييــز والتهميــش اللذيــن يتعــرض لهــا 
أفــراد مخيــم عــن الحلــوة لاجئــن. وكان الــيء الــذي دفــع الفريق 
إلقامــة مثــل هــذا املــروع تجاربهــم الخاصــة بوصفهــم الجئــن 
مزدوجــن، وذلــك بعــد أن نزحــوا مــن مخيــم الاجئــن يف ســوريا 
عنــد انــدالع الحــرب األهليــة يف البــاد وأُجــربوا عــى الفــرار إىل 
لبنــان. وأراد فريــق املــروع أن مينحــوا الاجئــن اآلخريــن الفرصــة 

ملشــاركة قصصهــم مــع الشــعب اللبنــاين. 

 10( الــرأي  اســتطاعات  مــن  سلســلة  الفريــق  أجــرى  وقــد 
اســتطاعات رأي( مــع الجئــن مــن مجتمعاتهــم املحليــة، وقامــوا 
بنرهــا عــى صفحتهــم عــى الفيســبوك، حيــث حصلــوا عــى 
أكــر مــن 200,000 مشــاهدة يف غضــون بضعــة أســابيع قصــرة، 

توعويــة.  بيانيــة  ورســومات  مللصقــات  نرهــم  جانــب  إىل 

مرشوع وشوشة
        صيدا     |          2018

وقــام الفريــق - إىل جانــب حملتــه اإلعاميــة املجتمعيــة - بالتعــاون مــع فرقــة 
ــن  ــدا م ــم الاجئــن يف صي ــن مخي ــباب فلســطينين م ــن ش ــة م ــص مؤلف رق
أجــل أداء رقصــة يف مــول صيــدا.  هــذا وأثــارت الحملــة والرقصــة الكثــر مــن 
الحــوار املحــي حيــث جلبــت هــذه الحــوارات انتبــاه وســائط اإلعــام املحليــة، 
وتــم كتابــة مقــال عنهــا يف موقــع “فلســطن اليــوم”، حيــث تــم اإلشــادة 

باملــروع.
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فريــق First Step هــو عبــارة عــن فريــق مــن مغنــي الــراب ومنتجــي 
األغــاين ومصــوري الفيديــو الذيــن أرادوا الحــد مــن وصــم الاجئــن. 
وضــم الفريــق بعــض األشــخاص املنتمــن إىل مجتمعــات الاجئــن 
ــز والتهميــش بســبب  ــوا مــن الــراع والتميي ــوا قــد عان والذيــن كان
 Young Cities الشــابة  املــدن  برنامــج  قــدم  العارهــذه.  وصمــة 
الدعــم للفريــق مــن ناحيــة تنظيــم تدريــب حــول كتابــة األغــاين مــع 
فنــان هيــب هــوب محــي “بــوب عرجــا”، وتدريــب حــول التصويــر 
والتحريــر مــع مصــور فيديــو خبــر. وباســتخدام هــذه املهــارات، 
متكــن الفريــق مــن إنتــاج مقطــع فيديــو ألغنيــة راب وفيلــم وثائقي 
التجــارب  عــى  الضــوء  الوثائقــي  الفيلــم  وســلط  هــذا  واحــد. 
الفريــق يف املشــهد  وانخــراط  لاجئــن يف صيــدا،  املعيشــية 
اآلخريــن  لتدريــب  مهاراتهــم  اســتخدام  وكيفيــة  املحــي  الفنــي 

بهــدف جمــع الشــباب ذوي الخلفيــات املختلفــة مًعــا.

التجــارب  عــى  الضــوء  تســليط  الفريــق  أراد 
والصــور  بالتنمــر  املرتبطــة  بهــا  مــروا  التــي 
اآلخريــن  مــن  وأرادوا  والتهميــش،  النمطيــة 
ومــن املجتمــع ككل إعــادة النظــر يف هوياتهــم 
وإعــادة تشــكيل هــذه الهويــات لتمكينهــم مــن 
إيجابيــة.  أكــر  بشــكل  اآلخريــن  مــع  املشــاركة 
ــاب والشــعراء والجهــات  وضــم هــذا الفريــق الكتّ
وقــام  املنطــوق.   الــكام  وفنــاين  الفاعلــة 
الفريــق خــال عــر ورشــات عمــل بالتــدرب عى 
بــاألدب  مختــص  أســتاذ  مــع  اإلبداعيــة  الكتابــة 
الــذي قــام بتوجيههــم يف عمليــة البحــث يف 

النــر والشــعر.  خــال  مــن  هوياتهــم 

منهــم  كل  كان  العمــل،  ورشــات  نهايــة  ومــع 
حيــث  الخاصــة،  الشــعرية  قطعتــه  أنتــج  قــد 
قامــوا بجمعهــا يف كتيــب قامــوا بنــره عــى 
صفحتهــم عــى الفيســبوك. ووصــل عملهــم 
اآلالف  وتلقــى  وشــابة  شــاب   136,000 إىل 

الفعــل. وردود  اإلعجــاب  مــن 

هوية األمل
        صيدا     |          2019

First Step فريق
        صيدا     |          2019
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كثــرا مــا يــورد اســم مدينــة مجــدل عنجــر يف األخبــار باعتبارهــا بــؤرة للعنــف والتطــرف -ال ســيا يف ذروة الحــرب األهليــة يف ســوريا - 
وذلــك نظــرا لقربهــا الكبــر مــن الحــدود الســورية.  ويــرى ســكان مدينــة مجــدل عنجــر أنهــم ضحايــا للصــور النمطيــة والتصنيفــات الخاطئــة 
ــا إىل قــرب املدينــة مــن ســوريا، وإىل  يف وســائط اإلعــام اللبنانيــة ومــن قبــل الســكان اللبنانيــن بشــكل عــام، ويعــزى ذلــك جزئي
الحرمــان االجتاعــي االقتصــادي الــذي تعــاين منــه املدينــة. ونتيجــة لذلــك، يشــعر العديــد مــن الشــباب مــن مدينــة مجــدل عنجــر بالحرمــان 
واالنفصــال عــن املجتمــع اللبنــاين األوســع.  أراد فريقــان مــن املدينــة القضــاء عــى الصــور النمطيــة الســلبية يف املدينــة مــن خــال 

األعــال اإلبداعيــة والفــن، والتشــارك يف الــروة الثقافيــة التــي تقدمهــا املدينــة وعــرض تنوعهــا. 

أراد فريــق حملــة Photos Speak نقــل روح املدينــة مــن خــال تصويــر الحيــاة اليوميــة ومشــاركة قصــة ســكانها وتعزيــز الشــعور بالفخــر 
يف املجتمــع.  لقــد شــارك الفريــق يف سلســلة مــن 10 تدريبــات عــى التصويــر الفوتوغــرايف، وتعلمــوا كيفيــة اســتخدام كامــرات 
DSLR ومبــادئ التصويــر األساســية واملتقدمــة قبــل الخــروج اللتقــاط صــور للشــخصيات واملعــامل النابضــة بالحيــاة التــي متثــل جوهــر 

مدينــة مجــدل عنجــر. 

وأمــى الفريــق أيامــاً يف عبــور املدينــة وزيــارة البــازارات واملــزارع، وااللتقــاء بكبــار الســن وزيــارة املنــازل لتنــاول الوجبــات املنزليــة وأخــذ 
العــرات مــن الصــور وتفحــص كل جانــب مــن جوانــب املدينــة. هــذا وتــم نــر الصــور كجــزء مــن حملــة إنســانية عــى الفيســبوك حيــث 
وصلــت الصــور إىل 441,000 شــخص.  وباإلضافــة إىل ذلــك، قــام الفريــق برســم لوحتــن جداريتــن عــى جــدران املدرســة للتعبــر عــن 
املدينــة وقيمهــا الفنيــة وإظهــار املدينــة يف الليــل والنهــار وإضفــاء ألــوان نابضــة بالحيــاة يف املنطقــة لتعزيــز شــعور الســكان بالفخــر 

. فيها

والســورين  اللبنانيــن  الشــباب  منــح   Chessbook فريــق  دليــل  أراد 
يف مدينــة مجــدل عنجــر فرصــة لعــرض الثقافــة األدبيــة يف املدينــة 
مــع التشــجيع عــى مناقشــات حــول قيمــة الثقافــة باعتبارهــا منفعــة 
مجتمعيــة، وخاصــة يف مدينــة مثــل مجــدل عنجــر التــي تعــاين مــن قضايــا 
ــدأ الفريــق بإطــاق  ــرات الطائفيــة والتطــرف والفقــر. ب أخــرى مثــل التوت
سلســلة  نــر  خــال  مــن  االجتاعــي  التواصــل  مواقــع  عــى  حملــة 
مــن امللصقــات التــي تســلط الضــوء عــى األدب والشــعر اللبنــاين، 
مســتعينن بهــا كأدوات لبــدء الحــوار حــول قيمــة الثقافــة. كــا نظــم 
ــاً لتبــادل الكتــب كان مــن املقــرر عقــده بالتعــاون مــع بلديــة  الفريــق حدث
مجــدل عنجــر ولكنــه ألغــي بســبب القيــود املرتبطــة بجائحــة كوفيــد-19.

”Photos Speak حملة ‘الصور تتكلم
        مجدل عنجر     |          2019

Chessbook حملة
        مجدل عنجر     |          2020

الصور النمطية يف مدينة مجدل عنجر
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لبنــان بلــد تتعايــش فيــه األعــراق والجاعــات والطوائــف الدينيــة املختلفــة منــذ آالف الســنن. ويقــع لبنــان يف موقــع جغــرايف يجعلــه 
نقطــة دخــول للمايــن مــن الاجئــن مــن فلســطن وســوريا، الذيــن يشــاركهم الســكان مــوارد البلــد بســخاء. ومــع ذلــك، فإنــه أيضــاً بــؤرة 
للتوتــرات الطائفيــة. ويف املــدن الثــاث: طرابلــس، وصيــدا ومجــدل عنجــر، تشــكل املواقــف العنريــة تحديــاً مســتمراً لاجئــن، وكثــراً 

مــا تكــون األقليــات الدينيــة ــــ وخاصــة الطائفــة املســيحية يف البــاد ــــ هدفــاً للكراهيــة والعنــف الدينــي. 

التوترات الطائفية يف املدن الثالث

كان فريــق حملــة True Bless يعــرف مــن خرباتــه وتجاربــه الشــخصية مــا تعنيــه الكراهيــة الدينيــة بالنســبة إىل طرابلــس، وهــي املدينــة 
التــي اعتربوهــا موطــن لهــم. فالكثــر مــن جرانهــم املســيحين غــادروا املدينــة بســبب التمييــز الــذي واجهــوه. دعــا الفريــق 14 مشــاركاً 
لبنانيــاً شــاباً لفهــم الديــن عــى نحــو أفضــل وتزويدهــم بــاألدوات الازمــة لتعزيــز ونــر رســالة التســامح بــن الشــباب اآلخريــن. وعقــد 
الفريــق ورشــة عمــل تبعهــا زيــارات إىل كنيســة ومســجد، وااللتقــاء مــع زعــاء دينيــن وقــادة مــن املجتمــع املحــي، حيــث تــم تشــجيع 
املشــاركن عــى طــرح األســئلة التــي لــن يتــاح لهــم طرحهــا لــوال هــذه الفرصــة. وجــرى تدريــب املشــاركن عــى مبــادئ وأســاليب بنــاء 

الســام حتــى تتوفــر لديهــم القــدرات للمشــاركة يف مناقشــات صعبــة مــع األصدقــاء والزمــاء يف وقــت الحــق.

الفــرص املتاحــة للشــباب  الكثــر مــن  ليــس هنــاك 
الســوري واللبنــاين للتفاعــل يف مدينــة مجــدل عنجــر 
ــدالت  ــى مع ــن أع ــدة م ــهدت واح ــة ش ــي مدين - وه
ــو األمــر الــذي يعــزز  هجــرة الاجئــن الســورين - وه
حملــة  كانــت  املجتمعــن.  بــن  االنقســام  بــدوره 
“إرادة الشــباب ســوف توحدنــا” عبــارة عــن حملــة خــارج 
اإلنرنــت أرادت خلــق هــذه الفــرص وتحفيــز الشــباب 

عــى القضــاء عــى هــذه االنقســامات. 

وســت  الرياضيــة  لأللعــاب  يومــاً  الفريــق  ونظــم 
جلســات حواريــة وقــام بعــرض فيلــم وإقامــة حفــل 
اللبنانيــن والســورين  مــن  40 شــاباً  ختامــي ضــم 
ملناقشــة تجاربهــم يف الــراع الطائفــي والطائفيــة 
الســلطات  ودور  الشــباب  عنــد  والقنــوط  واليــأس 

املســائل.  هــذه  معالجــة  يف  والبلديــة  الدينيــة 

حملة
“إرادة الشباب سوف توحدنا”
”The Will of the Youth will Unite Us“

        مجدل عنجر     |          2018

True Bless حملة
        طرابلس     |          2020
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تــدرك مبــادرة الشــباب مــن أجــل الســام أن أحــد أســباب الــراع 
واإلهــال  واالقتصــادي  االجتاعــي  الحرمــان  هــو  الطائفــي 
القدميــة، وذلــك  التــي يواجههــا ســكان صيــدا  الفــرص  وانعــدام 
بــرف النظــر عــن املجتمعــات التــي ينتمــون إليهــا. ويف حــن 
أن منطقــة صيــدا القدميــة هــي الجــزء التاريخــي والســياحي مــن 
الفئــات األكــر  الــذي تعيــش فيــه  أيًضــا املــكان  املدينــة، فهــي 
تهميًشــا. قــام فريــق املبــادرة بتنظيــم عــدة فعاليــات لـــ 24 شــابا 
مــن منطقــة صيــدا القدميــة واملجتمعــات املجــاورة، مبــا يف ذلــك 
تدريبــات حــول منــع العنــف واجتــاع مائــدة مســتديرة لبنــاء الســام 
الفعاليــات مناقشــات بشــأن  بلديــة صيــدا. وأثــارت  مــع  بالتعــاون 
ومجتمعهــا  وتاريخهــا  القدميــة  صيــدا  مدينــة  تلعبــه  الــذي  الــدور 
املحــي يف املدينــة ككل، وكيــف ميكــن للمدينــة أن تقــدم الدعم 
مــن خــال بــذل جهــود أكــر شــموالً يف مجــال التوعيــة واملشــاركة.

املدنيــة  الفــرص  مــن  املزيــد  توفــر  ســوا  حملــة  فريــق  أراد 
للشــباب اللبنانين والســورين يف مدينة مجدل عنجر، وذلك 
الســتخدام هــذه الفــرص كمنــرب لتعزيــز التاســك االجتاعــي 
بــن املجتمعــن. ونظــم الفريــق دورتــن تدريبيتــن - إحداهــا 
 - الفيديــو  مقاطــع  إنتــاج  عــن  واألخــرى  الســام  بنــاء  عــن 
املحليــة  واملجتمعــات  الاجئــن  مخيــات  مــن  مشــاركاً  لـــ11 
املســتضيفة عــى حــد ســواء. وخــال التدريــب الــذي امتــد 
لســتة أيــام، تــم تزويــد املشــاركن بــاألدوات واملعــارف الازمــة 
الراعــات  مــن  للحــد  كوســيلة  الفيديــو  مقاطــع  الســتخدام 

ومنعهــا. 

قــام املشــاركون - باســتخدام مهاراتهــم الجديــدة املكتســبة يف مجــال صحافــة 
الهاتــف املحمــول ورسد القصــص وإنتــاج الفيديوهــات - بتقســيم أنفســهم إىل 
مجموعــات إلنتــاج ثاثــة مقاطــع فيديــو تُخــرب قصــص الاجئــن الســورين الذيــن 
بهــا: صاحــب محمــص،  يعيشــون ويعملــون يف مدينــة مجــدل عنجــر ويزدهــرون 
وصاحــب مطعــم متخصــص يف املطبــخ الســوري واليمنــي، ومديــر مدرســة ليليــة 
ســكان  عــى  اإلنســاين  الطابــع  الفيديــو  مقاطــع  وأضفــت  الســورين.  لاجئــن 
املدينــة الســورين، وتــم نرهــا عــى موقــع فيســبوك، ووصلــت هــذه املقاطــع 

إىل 176,803 شــخص مــن مدينــة مجــدل عنجــر.

الشباب من أجل السالم
Youth For Peace

        صيدا     |          2020

SAWA حملة سوا
        مجدل عنجر     |          2020



14

تنتــر األســلحة الصغــرة يف لبنــان بشــكل واســع النطــاق. إذ قــّدر املســح العاملــي لألســلحة الصغــرة يف عــام 2017 - ، قبــل عــام 
مــن إطــاق فريــق فرحــة طايشــة مبادرتــه - أن 1,927,000 مــدين يف لبنانيحملــون أســلحة ناريــة - أي مــا يقــارب واحــد مــن كل ثاثــة 
أشــخاص.  ووفقــاً لحركــة الســام الدائــم، قُتــل 90 شــخصاً يف لبنــان يف عــام 2017 وحــده بســبب رصاصــات طائشــة أُطلقــت أثنــاء 
االحتفــال يف حفــات الزفــاف وغرهــا مــن املناســبات. وقــد فقــد اثنــان مــن أعضــاء فريــق فرحــة طايشــة - وهــو فريــق مــن النشــطاء 

الشــباب الذيــن يســلطون الضــوء عــى قضيــة الحــد مــن انتشــار األســلحة الصغــرة يف البلــد - أحباءهــم بســبب رصاصــات طائشــة.

قــام الفريــق بــأداء وتصويــر مقطــع مرسحــي يف شــوارع طرابلــس، يظهــر مقتــل ضيــف يف حفــل زفــاف بســبب إطــاق النــار خــال 
االحتفــال.  وتــم توزيــع منشــورات عــى الجمهــور الــذي اجتمــع ملشــاهدة هــذا األداء تســلط الضــوء عــى هــذه القضيــة وإلرشاكهــم 
بشــكل مبــارش مــع املجتمــع املحــي.  وأصبــح مقطــع الفيديــو الخــاص بالعــرض محــور حملــة كســب التأييــد الدعــوة عــى اإلنرنــت 

للحــد مــن ظاهــرة إطــاق النــار يف االحتفــاالت.

وقــد حظــي مقطــع الفيديــو الــذي أنتجــوه عــى أكــر مــن 200,000 مشــاهدة، وتلقــى مــا 
يزيــد عــى 5,000 تفاعــل ومتــت مشــاركته  مــا يقــارب  400 مــرة. كــا وجــذب املقطــع انتبــاه 
وســائط اإلعــام املحليــة والوطنيــة، وُدعــي الفريــق إىل التحــدث يف شــبكتن إعاميتــن 
وطنيتــن معروفتــن ومحطتــن إذاعيتــن قامئتــن يف طرابلــس ملواصلــة مناقشــة قضيــة 
ــاً إىل جنــب مــع خــرباء للتحــدث بشــأن  ــار يف االحتفــاالت.  وقــد ظهــر الفريــق جنب إطــاق الن

العنــف املســلح يف لبنــان، إىل جانــب صانعــي السياســات الوطنيــن.

حل مسألة انتشار األسلحة
)الرصاص الطائش يقتل الفرح(

فرحة طايشة
        طرابلس     |          2018
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ــار الســن وقــادة   متثــل أحــد التحديــات التــي يواجههــا الشــباب يف لبنــان يف الفجــوة بــن األجيــال فيــا بينهــم وبــن الوالديــن وكب
ــة عنهــم بقــدر محــدود مــن املشــاركة مــن طرفهــم،  ــاع السياســات.  وكثــراً مــا يتــم اتخــاذ القــرارات بالنياب املجتمعــات املحليــة وصن
ودون مراعــاة مصالحهــم. وهــذه الفجــوة ميكــن أن تعمــل عــى تنفــر الشــباب الذيــن قــد يســعون إىل إيجــاد مصــادر بديلــة للســلطة 
- ســلطة دينيــة، أو أيديولوجيــة ، أو سياســية ــــ التــي تغــذي بدورهــا الــراع والعنــف يف املجتمعــات املحليــة. إىل جانــب ذلــك، فــإن 
العديــد مــن الشــباب - وال ســيا أولئــك الذيــن ينتمــون إىل مجتمــع الاجئــن - ال يحصلــون عــى مــا يكفــي مــن فــرص للمشــاركة أو 
بنــاء القــدرات لانخــراط يف املجــال املــدين. وميكــن لهــذه العوائــق أن متنعهــم مــن الســعي وراء تحقيــق شــغفهم وميكــن أن تــؤدي 

إىل الشــعور باليــأس أو إىل تراجــع ثقــة الشــباب بأنفســهم. 

أراد فريــق “وجهــة النظــر Point of View” يف مدينــة مجــدل عنجــر ســد الفجــوة 
بــن كبــار الســن ونظرائهــم مــن الشــباب، والعمــل مــع كلتــا املجموعتــن مــن أجــل 
متكــن الشــباب مــن لعــب دور أكــر اســتباقي يف عمليــة صنــع القــرار.  وقــام 
الفريــق بتدريــب 20 شــاباً يف مجــال الخطــاب العــام والتواصل، وتى ذلك سلســلة 
مــن جلســات الحــوار التــي جمعــت الشــباب مــع 15 شــخص مــن شــيوخ املجتمعــات 
املحليــة ثــم قــام الفريــق بعقــد ثــاث ورشــات عمــل مــع 10 ممثلــن للبلديــة حيــث 
شــاركوا يف تصميــم حلــول مــن أجــل وضــع سياســات أكــر شــموالً للشــباب عــى 
مســتوى املــدن، وتــم تجميــع هــذه السياســات ضمــن خطــة عمــل.  وبســبب خطــة 
العمــل ال تــزال قنــوات االتصــال مفتوحــة بــن املشــاركن مــن الشــباب والبلديــات 
املحليــة، حيــث يواصــل رئيــس البلديــة وشــبكة الوقايــة املجتمعيــة إبــداء دعمهــم.

الحــظ فريــق حملــة “تصــورات Visualisations” أنــه مل يتمكــن جميــع أقرانهــم 
الفــرص للمشــاركة يف املجــال املــدين.  ووجــد  نفــس  الحصــول عــى  مــن 
الفريــق أنــه مــن املهــم أن يقــوم الشــباب اآلخــرون بتطويــر مهاراتهــم يف مجــال 
الخطــاب العــام التواصــل الاعنفــي والعمــل التطوعــي مــن أجــل تعزيــز ثقافــة 

النشــاط ومتكــن أنفســهم كعنــارص للتغيــر.

هــذا وعقــد الفريــق ثــاث ورشــات عمــل لتدريــب املدربــن اســتفاد منهــا 25 شــاباً مــن مختلــف الخلفيــات والقوميــات الذيــن 
يعيشــون يف ضاحيــة عــدوة يف طرابلــس.  وشــملت هــذه الــدورات التدريبيــة معلومــات عــن وســائط التواصــل االجتاعــي 
ــة املقرحــات وإدارة املشــاريع. وقــام املشــاركون بدورهــم بتطبيــق معارفهــم ومهاراتهــم بتنظيــم  والتواصــل الاعنفــي وكتاب
ــة إلكرونيــة صغــرة بشــأن  دورات تدريبيــة ألعضــاء املجتمــع املحــي تحــت إرشاف مدربــن محرفــن.  وأطلــق الفريــق أيضــاً حمل

التواصــل الاعنفــي مــن خــال نــر 4 منشــورات تعليميــة عــى الفيســبوك والوصــول إىل 34,500 شــخص. 

تمكني الشباب من معالجة قضايا مختلفة

”Point of View حملة “وجهة نظر
        مجدل عنجر     |          2019

”Visualisations حملة “تصورات
        طرابلس     |          2019
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وأجــرى الفريــق تدريبــاً يف مجــال املواطنــة الرقميــة لـــ 12 شــاباً مــن مدينــة مجــدل 
عنجــر، حيــث درســوا األســباب الكامنــة وراء انتشــار املعلومــات املضللــة والخاطئة، 
وكيــف أن هــذه القضايــا مرتبطــة بخطــاب الكراهيــة وكــره األجانــب. كــا قامــوا 
بالنظــر إىل العواقــب االجتاعيــة لهــذه املعلومــات، كــا تــم تدريــب الشــباب 
عــى كيفيــة التعــرف عــى املعلومــات املضللــة وآليــات اإلبــاغ املتاحــة وكيفيــة 
ــات واملنشــورات  ــن عــى اإلنرنــت يف نــر الرواي إرشاك املســتخدمن اآلخري
التــي تنفــي مثــل هــذه املعلومــات. هــذا وأطلــق الفريــق حملــة إعاميــة مصاحبــة 
عــى مواقــع التواصــل االجتاهــي مــع 8 رســوم بيانيــة تقــدم رشحــاً عــن األخبــار 
املزيفــة وكيفيــة التعــرف عليهــا وكيفيــة اإلبــاغ عنهــا- حيــث متكنــوا إىل الوصــول 

إىل 89,462 شــخصاً عــى موقــع فيســبوك. 

املضللــة  املعلومــات  يف  بزيــادة  كوفيــد-19  جائحــة  ارتبطــت 
والخاطئــة املتعلقــة بالصحــة واملجتمــع والسياســة.  ففــي مدينــة 
والخطــرة  فيهــا  املشــكوك  املنشــورات  بــدأت  عنجــر،  مجــدل 
ــدل  ــة مج ــي ملدين ــيج املجتمع ــك النس ــى اإلنرنــت يف تفكي ع
عنجــر، مــا أدى إىل زيــادة حــدة التوتــرات بــن املجتمعــات املحليــة 
والحكومــة البلديــة والوطنيــة. وجــد فريــق حملــة Web+ أن أحــد 
الخاطئــة واملضللــة  انتشــار املعلومــات  العوامــل املهمــة يف 
هــو أن الشــباب يفتقــرون إىل مهــارات اإلملــام الرقمــي الازمــة 
إىل  مييلــون  الكثــرون  وأن  املعلومــات  تلــك  مثــل  ملواجهــة 
نرهــا ألنهــا تتــاىش مــع املفاهيــم املوجــودة مســبًقا لديهــم 

عــن املجتمعــات األخــرى يف املدينــة. 

يواجــه العديــد مــن الاجئــن الشــباب يف طرابلــس عوائــق أكــرب بكثــر متنعهــم مــن 
ــة مــع أقرانهــم، وكثــراً مــا  املشــاركة يف املجــاالت الثقافيــة واملدنيــة وذلــك باملقارن
يواجهــون الوصــم واالســتثناء مــن الفــرص. وكثــراً مــا يتعــرض الشــباب املهتمــن يف 
املجــال الفنــي لضغــوط مــن أرسهــم ومجتمعهــم املحــي للعمــل يف مهــن تقليديــة 
 Talents of the أكــر تحقــق قــدراً أكــرب مــن االســتقرار واألمــن املاليــن. أرادت حملــة
Shadow تعزيــز الثقــة بالنفــس وإعــادة إحيــاء الشــغف عنــد الاجئــن الشــباب، حتــى 
يتمكنــوا مــن املشــاركة بشــكل أكمــل يف الفنــون األدائيــة. إذ نظــم الفريــق ورشــة 

عمــل دامــت خمســة أيــام وشــارك فيهــا 12 الجئــاً مــن مختلــف املجتمعــات املحليــة يف طرابلــس.  وهنــاك أتيحــت لهــم الفرصــة لتعلــم 
أساســيات التمثيــل وكتابــة الســيناريو وإنتــاج األفــام والغنــاء وغرهــا الكثــر. وكانــت عمليــة تعزيــز الثقــة فيــا بــن املشــاركن خــال 
ورشــة العمــل ملموســة، حيــث شــكر الكثــر مــن املشــاركن الفريــق عــى تنظيــم الورشــة. وقــام الفريــق واملشــاركون معــاً بعــرض 
مقطــع فيديــو قصــر يصــّور أداءاً تعاونيــاً قامــوا بنــره عــى صفحتهــم يف وســائل التواصــل االجتاعــي إىل جانــب سلســلة مــن 

املنشــورات لتشــجيع اآلخريــن عــى املشــاركة يف الفنــون اإلبداعيــة.

Talents of the Shadow حملة
        طرابلس     |          2020

+Web حملة
        مجدل عنجر     |          2020



17

وقــع يف 4 آب 2020 انفجــار ضخــم دمــر جــزءاً كبــراً مــن مرفــأ بــروت، وأســفر عــن 
مقتــل املئــات وإصابــة اآلالف وتدمــر مليــارات الــدوالرات مــن املمتلــكات.  ويف 
حــن أن املجتمــع الــدويل أصابتــه الصدمــة مــن وقــوع كارثــة كهــذه يف وســط 
 Young الشــابة  املــدن  برنامــج  أن  إال  العــامل،  يف  شــهرة  األكــر  املــدن  إحــدى 
Cities وشــبكة املــدن القويــة مل يــرددا يف تحويــل مــا يزيــد عــى 20,000 جنيــه 
اســرليني مــن ميزانيتهــا لدعــم جهــود اإلغاثــة التــي يقودهــا الشــباب مبــا يف 

ــار. ــادة اإلع ــة وإع ــاعدة الطبي ــة واملس ــع األغذي ــك توزي ذل

قــد عملنــا عــن كثــب مــع شــبكة الوقايــة املجتمعيــة التابعــة لشــبكة املــدن القويــة 
- مــن خــال بنــاء رشاكــة بــن املســؤولن يف البلديــات واملجتمعــات املحليــة مــن 

صيــدا وطرابلــس ومجــدل عنجــر - لتقديــم الدعــم للعاصمــة. 

وعــى مــدى 12 يومــاً، وبالتنســيق مــع محافظــة بــروت، قــام عــرات املتطوعــن 
الشــباب الذيــن تلقــوا تدريــب يف برنامــج املــدن الشــابة Young Cities بتوزيــع 
 100 وتقديــم  املحتاجــة،  واألرس  للمتطوعــن  ســاخنة  وجبــة   8000 مــن  أكــر 
ــخ  طــرد غــذايئ مبــارشة إىل األشــخاص غــر القادريــن عــى الوصــول إىل املطاب
املركزيــة. يف الوقــت نفســه - بالتنســيق مــع محافظــة جبــل لبنــان ومهندســيهم 
- ســاعدت رشيكتنــا منظمــة INITIATE يف تقييــم 15 منــزالً واختيارهــم لإلصــاح 
والرميــم: اســتبدال النوافــذ املكســورة وأبــواب املدخــل باإلضافــة إىل بعــض 

األرضار الهيكليــة.

أخــرًا - وبتمويــل مشــرك مــن قبــل شــبكة املــدن القويــة و برنامــج املــدن الشــابة 
Young Cities - قامــت بلديــات صيــدا وطرابلــس ومجــدل عنجــر بتزويــد متطوعــن 
األنقــاض  إزالــة  يف  للمســاعدة  والســامة  التنظيــف  مبعــدات  آخريــن  شــباب 
والحطــام الناجــم عــن االنفجــار يف الشــوارع. وكان مــن بــن هــؤالء املتطوعــن 
فرقــة كشــافة صيــدا هــذا وتــم إحضــار ممرضــات متخصصــات مــن مدينة مجــدل عنجر 
إلنشــاء محطــات إســعاف مؤقتــة لرعايــة الجرحــى. ومّكــن التمويــل مــا مجموعــه 50 

متطوًعــا شــابًا مــن املســاعدة يف إغاثــة املدينــة مــن مثــل هــذا الحــدث املــروع.

ومــع فقــدان أكــر مــن 300,000 شــخص مســاكنهم ، مــن املهــم مســاعدة األرس 
عــى إيجــاد املــأوى والغــذاء. وإننــا نتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر إىل جميــع 

الذيــن ســاهموا مبــوارد خــال بــذل هــذه الجهــود القيمــة.

–  أحد الشباب املتطوعن

““

تمكني الشباب من معالجة قضايا مختلفة

مبادرة مدينة بريوت
        بروت     |          2021

شــعرنا حقــاً بأننــا قــد قدمنــا يــد العــون للنــاس الذيــن كانــوا يحتاجــون إلينــا. أي شــخص مل 
نســتطع مســاعدته تمكنــا مــن إحالتــه إىل مــكان آخــر مــن خــالل شــبكة مــن العالقــات وجهــات 

االتصــال الجديــدة. وقــد زاد إحســايس باإلنســانية والتضامــن إىل حــد كبــري نتيجــة لذلــك .
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برنامج املدن الشابة Young Cities يف األردن

تــم إطــاق برنامــج املــدن الشــابة Young Cities يف األردن عــام 2021، وركــز الربنامــج جهــوده عــى متكــن الشــباب بالدرجــة 
األوىل يف مدينــة الزرقــاء الواقعــة عــى أطــراف عــان. وقمنــا هنــاك بدعــم 21 متطــوع مــن الشــباب إلطاق ثات مشــاريع 
 –  Young Cities اثنــان منهــا حصلــوا عــى دعــم مــادي جديــد عــن طريــق برنامــج الســفراء التابــع لربنامــج املــدن الشــابة –
يتخــذ كل منهــا نهجــاً مختلفــاً ملواجهــة مشــاكل تهــم مجتمعاتهــم. ويف الوقــت نفســه، قدمنــا الدعــم يف عمليــة تطويــر 3 
مبــادرات مــن مبــادرات املدينــة يف مدينــة الزرقــاء، وإربــد و الكــرك – وذلــك بالتعــاون مــع شــبكة املــدن القويــة و االســتفادة 

مــن عاقاتهــم الواســعة التــي أقاموهــا خــال مــدة عملهــم التــي تتجــاوز 5 ســنوات يف األردن. 

عدد مختربات االبتكار الخاصة 
بالشباب املُقامة: 

مبادرات املدينة املدعومة: 

الشباب املُتأثرين بشكل مبارش: 

عدد النشطاء الشباب الذين 
تلقوا تدريب: 

عدد مسؤويل املدينة الذين 
تلقوا تدريب: 

1

3

110

21 21

باألرقام

املشاريع التي يقودها الشباب التي تم إطاقها: 

3

الشباب الذين تم الوصول إليهم رقمياً:

189,870
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بالســكان  مكتظــة  مدينــة  هــي  الزرقــاء 
تقــع عــى أطــراف العاصمــة عــان، وهــي 
يتعايــش  حيــث  الثقافــات  متعــددة  مدينــة 
منــذ  بســام  واملســيحيون  املســلمون 
القــرن العريــن.  ومــع ذلــك، فــإن معــدل 
تــرك  قــد  املدينــة  يف  املرتفــع  البطالــة 
ــد مــن الشــباب يف الزرقــاء يشــعرون  العدي
نطــاق  توســع  االنخــراط.   وعــدم  باليــأس 
 Young Cities الشــابة  املــدن  برنامــج 
 2021 عــام  يف  الزرقــاء  مدينــة  ليشــمل 
وذلــك بهدف دعم 21 ناشــطًا ملســاعدتهم 
الســائدة  النمطيــة  الصــور  مواجهــة  عــى 
عنــد جيــل ال مبــايل وتحفيــز املشــاركة يف 
الشــؤون املدنيــة عــى نحــو اســتباقي بــن 

أقرانهــم. 

الزرقاء

غــرب  يف  األثريــة  الكــرك  مدينــة  تقــع 
األردن، بالقــرب مــن البحــر امليــت. ويشــكل 
ســكان  ربــع  مــن  يقــرب  مــا  املســيحيون 
التــي  املــدن  مــن  يجعلهــا  مــا  املدينــة، 
تضــم أعــى نســبة للفــرد يف مــدن األردن 
الرئيســية. قامــت شــبكة الوقايــة املجتمعية 
وبلديــة الكــرك بتنفيــذ مبــادرة املدينــة التــي 
االجتاعــي  التاســك  تعزيــز  إىل  تهــدف 
والقبــول الثقــايف بــن املجتمعــات الدينيــة 
إقامــة  تــم  تعتــرب املدينــة موطنهــا:  التــي 
شــبكة  شــباب  نســقه  مرسحــي  عــرض 
العــرض  حيــث ســاهم  الوقايــة املجتمعيــة 
أي  مــن  بأشــخاص  للرحيــب  حيــزا  بتشــكيل 

وخلفيــة. وديــن  ثقافــة 

الكرك

يف  بالســكان  مأهولــة  مدينــة  أكــرب  ثــاين 
أقــى  يف  وتقــع  عــان،  بعــد  األردن 
 - البــاد  مــن  الغــريب  الشــايل  الطــرف 
بالقــرب مــن الحــدود مــع ســوريا وإرسائيــل 
واألرايض الفلســطينية. ويف حــن تعتــرب 
 - لــألردن  الثقافيــة  العاصمــة  إربــد  مدينــة 
حيــث يشــتهر فيهــا االبتــكار الشــبايب عــى 
الصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي - إال أنهــا 
تنفــذ  التوتــرات.  بعــض  مــن  أيضــاً  تعــاين 
شــبكة الوقايــة املجتمعيــة مروًعــا بحثيًــا 
الشــابة املــدن  مبــادرة  خطــة  إطــار  يف 

Young Cities لفهــم يســاء فيهــا تفســر 
واســتخدامها  الدينيــة  الكتــب  مــن  الكثــر 

العنيــف.  الســلوك  إلدامــة 

إربد
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أعــرب فريــق حملــة Zarki - يف أعقــاب جائحــة كوفيــد19- -عــن قلقهــم إزاء انتشــار املعلومــات املضللــة والخاطئــة التــي يجــري 
تداولهــا يف مجتمعاتهــم املحليــة، وال ســيا نظريــات املؤامــرة واملعلومــات املرتبطــة باللقــاح. حيــث أراد الفريــق التأكــد مــن 
أن الشــباب اآلخريــن عــى اطــاع جيــد بســامة اللقاحــات وأنهــم مطمئنــن، وأنهــم يشــاركون عــى نحــو اســتباقي يف مكافحــة 

انتشــار املعلومــات املضللــة يف املجتمــع األوســع.

قــام الفريــق بتنظيــم اجتاعــات توعويــة حيــث قُدمــت معلومــات عــن الصحــة العامــة قامئــة عــى أدلــة علميــة إىل 76 مشــاركاً 
للتصــدي ألي تصــورات ســلبية لديهــم عــن اللقــاح. كــا كان االجتــاع فرصــة ملناقشــة العديــد مــن نظريــات املؤامــرة الرئيســية 
واملعلومــات املضللــة لتزويــد املشــاركن باملهــارات الازمــة للتعــرف عــى املعلومــات الخاطئــة أو املضللــة التــي متــر عليهــم.  
وأخــراً، أجــرى الفريــق مقابــات مــع أربعــة مــن شــخصيات قياديــة يف املجتمــع تحظــى باحــرام كبــر - األطبــاء، وأصحــاب املصلحــة 
يف البلديــات، والشــخصيات الرياضيــة - إذ تــم االســتعانة بهــم كشــخصيات موثوقــة ميكنهــا املســاعدة يف رشح ســامة اللقــاح 

وفوائــد التصــدي للمعلومــات املضللــة والخاطئــة.

وبعــد أن حصــل  الفريــق اآلن عــى متويــل آخــر إضــايف أصبــح يتعمــق أكــر فأكــر يف الســلوكيات الكامنــة وراء نــر املعلومــات 
املضللــة، ويقــوم الفريــق أيضــا بإجــراء بحــث حــول الشــائعات يف الجامعــة األردنيــة وأثرهــا عــى الطــاب. 

بــدأ تنفيــذ برنامــج املــدن الشــابة Young Cities يف األردن يف متــوز 2021، حيــث قمنــا بتدريــب 21 مــن النشــطاء الشــباب مــن مدينــة 
الزرقــاء وذلــك بهــدف تطويــر ثــاث مبــادرات يقودهــا الشــباب هدفهــا التصــدي للتنمــر اإللكــروين واملعلومــات املضللــة والتمييــز ضــد 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف مجتمعاتهــم بشــكل فعــال. وقــد أثــرت املبــادرات حتــى اآلن تأثــراً مبــارشاً عــى 110 شــاب وشــابة آخريــن 
مــن منطقــة الزرقــاء ووصلــت إىل 189,870 شــخص عــن طريــق الوســائل الرقميــة.  وقــد نجــح فريقــان مــن هــذه األفرقــة يف الحصــول 

عــى منــح مقدمــة مــن خــال مبــادرة منــح الســفرAmbassador Grants لتحســن وتطويــر أثــر مبادراتهــم.

املبادرات اليت
يقودها الشباب يف األردن

Zarki حملة
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مــن املشــاكل التــي يتــم مناقشــتها بصــورة متزايــدة 
بــن الشــباب يف الزرقــاء هــي التنمــر اإللكــروين، 
الــذي يؤثــر عــى جــزء كبــر مــن الســكان والــذي ميكــن 
أن يســبب رضراً طويــل األمــد عنــد ضحايــاه. أراد فريــق 
تصميــم ‘Design’ متكــن ضحايــا التنمراإللكــروين، 
عــى  الخــاص  تدريبــه  بتصميــم  الفريــق  قــام  حيــث 
كيفيــة اســتخدام آليــات التكيــف الصحيــة لبنــاء قــدرة 
أيضــاً  الفريــق  أعــد  كــا  الصمــود.   عــى  الضحايــا 
إليهــا  يلجــأ  أن  ميكــن  التــي  املــوارد  مــن  سلســلة 
الضحايــا للحصــول عــى الدعــم والتوجيــه بشــأن كيفيــة 

لذاتهــم. واحرامهــم  بأنفســهم  ثقتهــم  زيــادة 

أخصــايئ  بقيــادة  تدريبيــة  دورات  الفريــق  ونظــم 
تحولــت  مرسحيــة  عمــل  وورشــات  معتمــد،  نفــي 
فيهــا قصــص صمــود الضحايــا إىل عــروض مرسحيــة، 
وهــو األمــر الــذي أتــاح لهــم الفرصــة لتخطــي تجاربهــم 
املؤملــة والتعبــر عنهــا مــن خــال الفــن. وتــم تكــرار 
ثــاث مراكــز مجتمعيــة  الــورش والعــروض يف  هــذه 
يف منطقــة الزرقــاء، حيــث تــم التأثــر مــن خالهــا عــى 
مــا مجموعــه 177 شــاباً وشــابة.  وقــد أثــارت مبــادرة 
الفريــق إعجــاب بلديــة الزرقــاء حيــث طلبــت مــن الفريــق 
املعلومــات  مــن  مزيــد  لتقديــم  مبمثليهــا  االتصــال 
عــن كيفيــة إعــادة تنفيــذ مبادرتهــم يف جميــع أنحــاء 

مســتقباً.  املدينــة 

مجموعــة  عــن  عبــارة  هــو   ’We Are All Humans‘
وتعــرف  الزرقــاء.  مدينــة  يف  الشــباب  مــن  بهــا  معــرف 
املجموعــة بأنشــطة الدعــوة التــي تجريهــا لتعزيــز إدمــاج 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، الذيــن كثــرا مــا يتعرضــون للتمييــز 

األردن. يف  والتهميــش 

مــن  مشــاركاً   12 لـــ  تدريبيــاً  برنامجــاً  املجموعــة  صممــت 
مــن  ومتكينهــم  ثقتهــم  لتعزيــز  الحركيــة  اإلعاقــات  ذوي 
املشــاركة يف املجــال املــدين.  ومتثلــت إحــدى النتائــج 
للدمــى  مرسحــي  عــرض  إقامــة  يف  للربنامــج  الرئيســية 
مجتمعيــة  مراكــز  يف  تنظيمــه  وتــم  املشــاركن  ضــم 
تقديــر  كيفيــة  عــى  الركيــز  خالــه  تــم  حيــث  رئيســية، 
وإرشاك األشــخاص ذوي اإلعاقــات الحركيــة - الذيــن كثــرا 

الجميــع. قبــل  مــن   - وتجاهلهــم  اســتبعادهم  يتــم  مــا 

ــة  ــون اإلبداعي ــتفادة مــن نجاحهــم يف اللجــوء للفن وباالس
لبنــاء الثقــة واحــرام الــذات، أّمــن الفريــق جولــة ثانيــة مــن 
املــرة  وهــذه  املشــاركن،  تدريــب  ملواصلــة  التمويــل 
الــرسد  األوريغامــي،  باســتخدام   - أنفســهم  كمدربــن 
األرس  مــن  املزيــد  إىل  للوصــول  والدمــى،  القصــي، 

التــي يعــاين أفرادهــا مــن إعاقــات حركيــة.

فريق كلنا إنسان 
We are all humans

        الزرقاء     |          2021

Design فريق  تصميم
        الزرقاء     |          2021



22

تــم إطــاق شــبكات الوقايــة املجتمعيــة يف إربــد والكــرك يف عــام 2017 يف إطــار برنامــج بنــاء قــدرات البلديــات التابــع لشــبكة املــدن 
القويــة، وذلــك  عــى مــدار ســنتن مــن املشــاركة والراكــة بــن القــادة املحليــن وأعضــاء املجتمعــات املحليــة مــن أجــل إنشــاء وحــدات 
فعالــة للوقايــة والصمــود عــى مســتوى املــدن. ويف عــام 2019، تــم إنشــاء شــبكة ثالثــة مــن شــبكات الوقايــة املجتمعيــة يف منطقــة 

الزرقــاء. 

ومبــا أنــه قــد تــم توســعة برنامــج املــدن الشــابة Young Cities ليشــمل األردن أيضــاً يف عــام 2021، فقــد قمنــا بتزويــد شــبكات الوقايــة 
املجتمعيــة يف املــدن الثــاث باملــوارد املاليــة والتدريــب الــازم كجــزء مــن برنامــج مبــادرات املدينــة، حيــث أتيحــت لهــم الفرصــة لتصميــم 

ثاثــة مشــاريع موجهــة للشــباب وشــاملة لهــم مــن أجــل منــع الكراهيــة والتطــرف واالســتقطاب.

أجــرت شــبكة الوقايــة املجتمعيــة يف إربــد مروًعــا بحثيًــا يف إطار خطة مبــادرة املدينة 
التابعــة لربنامــج املــدن الشــابة Young Cities لفهم التفاســر الخاطئــة والعنيفة لبعض 
األمثــال الشــعبية املتداولــة والنصــوص الدينيــة. قــام الشــباب بقيــادة البحــث، حيــث 
قدمــت شــبكة الوقايــة املجتمعيــة املســاعدة يف وضــع األســئلة ودعــم عمليــة البحــث 
والتحليــل.  ومتثلــت إحــدى نتائــج البحــث الرئيســية يف حقيقــة أن املشــكلة يعــرف 
بهــا املجتمــع املحــي عــى نطــاق واســع: يعتقــد %75 مــن املجيبــن أن املفاهيــم 
الخاطئــة عــن النصــوص الدينيــة هــي أحــد العوامــل الرئيســية التــي تســاهم يف وقــوع 
العنــف وأن معالجــة الثغــرات يف فهــم هــذه النصــوص مــن شــأنها أن تســاهم يف تعزيز 
ــة  ــرض مرسحي ــم وع ــم تصمي ــث، ت ــراء البح ــب إج ــام.  وعق ــي والس ــك االجتاع التاس
تظهــر العواقــب الســلبية لســوء تفســر األمثــال الشــعبية والنصــوص الدينيــة، حيــث 

حرهــا أكــر مــن 70 شــخصاً.

أرادت شــبكة الوقايــة املجتمعيــة يف الكــرك اســتخدام املــرسح كوســيلة لزيــادة 
ــز التاســك االجتاعــي  ــز فيــا بينهــا، ولتعزي ــرات الطائفيــة والتميي الوعــي بالتوت
التابــع لشــبكة الوقايــة  والقبــول الثقــايف.  وقــام فريــق مــن ممثــي الشــباب 
املجتمعيــة بتنظيــم أداء مرسحــي يربــط بــن املــدارس واملراكــز املجتمعيــة مــن 

ــات الســكانية. ــع الفئ أجــل الجمــع بــن جمي

املهــارات  يف  النقــص  بــأن  الزرقــاء  مدينــة  يف  املجتمعيــة  الوقايــة  شــبكة  وجــدت 
والثقــة بالنفــس لــدى الشــباب هــو مــن العوائــق الرئيســية التــي تحــول دون دخولهــم 
التدريبــات  مــن  بتنظيــم مجموعــة  الشــبكة  لذلــك، قامــت  العمــل. واســتجابة  ســوق 
والتواصــل  االتصــال  مجــاالت  يف  الزرقــاء  مــن  وشــابة  شــاباً   30 اســتهدفت  التــي 
ــه دعــوة  ــة، إضافــة إىل تنظيــم يــوم وظيفــي تــم في ــة الســرة الذاتي والتشــبيك وكتاب
ممثــي القطــاع الخــاص والقطــاع العــام بهــدف االلتقــاء بالشــباب وعــرض فــرص العمــل 
املتنوعــة التــي ميكــن أن يوفرهــا ســوق العمــل.  وحــر اليــوم الوظيفــي أكــر مــن 
ــة الســرة الذاتيــة  ــه حــول كتاب 380 شــخصاً، وتلقــى 200 شــاب وشــابة الدعــم والتوجي

التغطيــة. ورســالة 

مبادرات املدينة يف األردن

إعادة تشكيل الرسديات الدينية املٌتعصبة
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املنتدى املجتمعي للتمكن والتنمية –INITIATE تأســس يف عام 2011 وهو مؤسســة غر ربحية، غر حكومية، وال سياســية، 
تهــدف املؤسســة إىل خلــق بيئــة تعيــش فيهــا النســاء والشــباب بكرامــة وأيضــاً لخلــق منصــات عمــل مشــركة بــن املجتمعــات يف 
لبنــان. تتمثــل رؤيــة INITIATE يف تعزيــز التاســك االجتاعــي مــن خــال متكــن األفــراد مــن املشــاركة يف القــرارات التــي تؤثــر 
عــى حياتهــم واالســتجابة لاحتياجــات الجاعيــة ملجتمعاتهــم. لقــد كان لهــم دور فعــال يف تنفيــذ جميــع أنشــطة املــدن الشــابة 
Young Cities وأنشــطة شــبكة املــدن القويــة يف الدولــة منــذ عــام 2017 ، والعمــل عــن كثــب مــع شــبكات الوقايــة املحليــة 

واالســتفادة مــن خرباتهــم يف بنــاء التاســك االجتاعــي.

تأســس منتــدى )WANA( يف عــام 2009 كمنصــة للحــوار الــذي  يهــدف إىل تعزيــز الحــوار اإلقليمــي والتعــاون اإلمنــايئ. يف 
عــام 2014، أعــاد صاحــب الســمو امللــي األمــر الحســن بــن طــال إطــاق املبــادرة تحــت اســم معهــد غــرب آســيا وشــال أفريقيــا 
WANA ̶ وهــو مؤسســة فكريــة غــر ربحيــة ومركــز أبحــاٍث يُعنــى بالسياســات، ومقــره العاصمــة األردنيــة عــان. يهــدف معهــد 
WANA إىل العمــل عــى تعزيــز االنتقــال إىل سياســاٍت وبرامــج ترتكــز عــى األدلــة ملعالجــة تحديــات التنميــة والتحديــات اإلنســانية 
التــي تواجههــا منطقــة غــرب آســيا وشــال أفريقيــا. ويطمــح معهــد WANA أن يكــون مصــدراً موثوقــاً للمعلومــات واألدلــة واآلراء 
وأن يفتــح أبــواب النقــاش أمــام رواد البحــث وصّنــاع القــرارات يف املنطقــة. هــذا ويجــري املعهــد البحــوث ويســتضيف املؤمتــرات 
وينظــم حلقــات عمــل تدريبيــة يف عــدة مجــاالت، كالعدالــة االجتاعيــة والتنميــة املســتدامة واألمــن االنســاين. ويؤمــن املعهــد 
بــأن هــذه املجــاالت متثــل ثاثــاً مــن القضايــا األكــر أهميــة التــي تواجههــا منطقتنــا، والفرصــة األفضــل ملنــح عملنــا التأثــر والقــدرة 

عــى التغيــر.

معهد غرب آسيا وشامل أفريقيا WANA       |      األردن

مجدل عنجر

إربد

طرابلس

الكرك

الرشكاء
تعــد املنظــات املحليــة الريكــة جــزءاً ال يتجــزأ مــن عمليــة تنفيــذ برنامــج املــدن الشــابة Young Cities يف البلــدان التــي تــم 
إطاقــه فيهــا. وتكفــل مثــل هــذه املنظــات حصــول املشــاركن الشــباب عــى الدعــم والتوجيــه املســتمرين الازمــن لبنــاء 
مشــاريعهم مــن الصفــر، ومعالجــة القضايــا الحقيقيــة بطــرق مناســبة وفعالــة.  ويســاعد الــركاء املحليــن عــى تكييــف الربنامــج 
لتتناســب بشــكل أكــرب مــع ســياقهم، وربطهــا بالجهــات الفاعلــة الرئيســية يف املجتمــع املحــي، ولعــب دور حيــوي يف تعزيــز 

املواهــب اإلبداعيــة بــن الشــباب.

صيدا

الزرقاء

املنتدى املجتمعي للتمكني والتنمية –INITIATE       |      لبنان
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@scn.youngcities

@scn.youngcities

تابعونا
مارتينا البو

mla@isdglobal.org :الربيد االلكروين
تليفون:

اتصل بنا

+44 207 493 9333
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