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 دعوة إلى المساهمة
شباب المتوّسط ب الخاصّ  متوّسطيّة في فرنسا -الشبكة األورو دفترفي   

 

 مقّدمة 

، "Cahiers du REFمنشورات " ٢٠١٤( في العام  france.org-www.euromed)  REFمتوّسطيّة في فرنسا    -افتتحت الشبكة األورو
والناشطات الناشطين  إلى  التعبير  منح مساحة  اليوم من خالل  المتوّسطيّة  إلى تسليط الضوء على األهداف  الملتزمين    وهي مجموعة تهدف 

 المجتمع المدنيّ. في  والملتزمات

ا حول شباب المتوّسط ليعبّروا بحّريّة عن ، اختارت الشبكة منح الكلمة إلى الشباب في منشورها الجديد الذي سيتمحور تحديد  ٢٠٢٢في العام  
(،  www.ar.jeunessesmed.orgلشبكة شباب المتوّسط )يّة  جيهجنة التوتهّمهم األكثر. ستنّسق هذا المنشور اللّ الموضوعات والقضايا التي  

 .وشركائه REFشابًّا وشابّة متوّسطيّة من أعضاء الـ ١٧من المشّكلة 

 . هناالسابقة  Cahiers du REFيمكنكم االّطالع على منشورات 

 

 َمْن يستطيع المساهمة وكيف؟

بين   • يتراوح عمره)ها(  التالية  أحد  من(  آٍت)ية،  عاًما  35و  18كّل شاّب)ة(  فرنسا، البلدان  قبرص، مصر، إسبانيا،  الجزائر،   :

 اليونان، إيطاليا، األردّن، لبنان، ليبيا، مالطا، المغرب، فلسطين، البرتغال، سوريا، تونس، تركيا.

المقال(، أو من  إّن الكاتب حّر باختيار شكل    –شهادة، قصيدة، قصص مصّورة، إلخ  مقال )تحليل،  قد تكون المساهمة من خالل   •

رسومات أو  صور  ت  خالل  على  للغالف،  رسوم.  وعشرة  مقاال   عشرين  نحو  المنشور  هذا  سيتضّمن  المحّددة.  بالمواضيع  رتبط 

 كلمة.  4500المساهمات المكتوبة أاّل تتخّطى الـ

 . الفرنسيّة واإلنجليزيّة والعربيّةإّن اللغات المعتمدة هي  •

 

 في اختيار المساهمات.   والجغرافيّ توازن الجندرّي واللغوّي سيتّم الحرص على تأمين المالحظة: 

 

 الموضوعات المقترحة 

تنقّل  المشاركة المواطنيّة، العدالة المناخيّة واالجتماعيّة، الالمنشور المقبل أهداف شبكة شباب المتوّسط الخمسة:    محاورستعكس  
التعبير   وحّريّة  المهنّي،  والتدريب  العمل  الموضوعات  واإلبداع والهجرة،  عليكم  نقترح  المساهمات  .  بإمكان  أنّه  ا  علم  التالية، 

 والمساهمين اقتراح مواضيع أخرى:  
 

في   "Me tooقيود الحكوميّة، تحّركات حملة "تداعيات الجائحة العالميّة على الشباب الناشطين والناشطات، الالمشاركة المواطنيّة:   •

، دور الشباب  الشبابيّة، الفجوة بين األجيال في المجتمع المدنيّ   الحركاتالماليّة لدى  عوائق  التربية السياسيّة،  مختلف بلدان المتوّسط، ال 
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حقوق  في التحّركات الثوريّة، الشباب والتحّديات في اإلعالم، التحّركات االحتجاجيّة والقمع، تحّديات الصحافيّين المستقلّين الشباب،  

 وتعبئتهم، إلخ. األقلّيات 

التوعية على القضايا المناخيّة وااللتزام بها، إعادة التدوير واستخدام البالستيك، توزيع الموارد الطبيعيّة  العدالة المناخيّة واالجتماعيّة:   •

 ونشاط الحركات البيئيّة الشبابيّة، إلخ. حرائق تداعيات الفي منطقة المتوّسط، 

مسارات الهجرة لشباب المتوّسط: االنطالق،  البلدان،  أهميّة التنقّل للشباب، مشاكل تنقّل الشباب، النزوح الداخلّي في  التنقّل والهجرة:   •

 المخاطر، االندماج، التعليم، العمل، إلخ. 

التفاوت بين التعليم والمهارات واحتياجات السوق، فرص العمل التوظيف،    في   البطالة لدى الشباب، التمييز العمل والتدريب المهنّي:   •

 المعتمدة على النوع االجتماعّي، النيوليبراليّة، الرأسماليّة والممارسات غير المنتجة، إلخ. 

لفّن والسياسة، صعوبات المبادرات الفنّيّة الخاّلقة بهدف مواجهة مختلف التحّديات، الممارسات الفنيّة الشبابيّة الجديدة، االفّن والثقافة:   •

 الوصول إلى الفّن والثقافة في بعض األراضي، إلخ. 

صّحة الشباب النفسيّة )تداعيات الجائحة، الدعم النفسّي للمراهقين...(، الثقافة المشتركة في منطقة المتوّسط  موضوعات مشتركة:   •

مساواة بين الرجل والمرأة، العنف  سيّما في شمال أفريقيا، الوالتبادل الثقافّي، اختيار اللغات المحكيّة في مختلف بلدان المنطقة ال  

 الجندرّي في الفضاء اإللكترونّي، إلخ. 

ا اختيار معالجة  • يمكن للمساهمات أن تسلّط الضوء على أغراض خاّصة بأراٍض أو بلدات متوّسطيّة بصورة خاّصة. ولكن يمكن أيض 

بلدان، وحتّى إلى مجمل بلدان المتوّسط(. وتُعَّد المقابالت والشهادات المباشرة قيمة    )أي التطّرق إلى عّدةالموضوع في مقاربة إقليميّة  

 مضافة إلى المساهمات ألنّها تسمح بإعطاء الكلمة المباشرة للشباب. 

 
تطلّعاتهم الملموسة. بإمكانكم  ى إنتاج قطع أكاديميّة إنّما إلى التحّدث عن خبرات الشباب الحيّة وال يهدف هذا المنشور إل  مالحظة:

والعناصر التفسيريّة العاّمة، ولكن ال تترّددوا في ما بعد في ذكر األمثلة العمليّة  طبع ا التقديم لموضوعكم من خالل تحديد اإلطار  
 ه.  راقباتكم من أجل منح القّراء والقارئات لمحة  دقيقة وملموسة عن الموضوع الذي تعالجونأو بم بواقعكم المرتبطة 

 
 

 تواصلوا معنا 
 

تاريخ   قبل  التالية  االستمارة  ملء  الرجاء  المساهمة،  أجل  الجاري:    17من  )يونيو(  حزيران 

https://forms.gle/xynTqAMRmdZEpkoY9. 

 

قبيل نهاية    REFستدرس اللجنة التوجيهيّة لشبكة شباب المتوّسط طلبات المساهمة وسيتّم التواصل معكم من جانب فريق عمل الـ

 الشهر الجاري.
 

التالي:  العنوان  على  الحّداد،  ليتيسيا  المتوّسط،  شباب  شبكة  منّسقة  مع  التواصل  في  تترّددوا  ال  المعلومات،  من  للمزيد 

france.org-l.elhaddad@euromed. 
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  شركاؤنا

 
 

 

 
 
 
 
 

 بدعٍم من: 
 

        

 

 صفحات شباب المتوسّط على مواقع التواصل االجتماعيّ 

 

  

 

https://www.instagram.com/jeunessesmed/
https://www.facebook.com/jeunesses.mediterraneennes

