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قائمــة المشــاريع 
المختارة في

قرية المشــاريع



الّشبكة األورومتوّسطّية فرنسا
ُتعتبُر الّشبكة األورومتوّسطّية فرنساREF(  1( شبكًة تجمع 36 منّظمًة من المجتمع المدنّي 
الفرنسّي  الّناشطة في بلدان حوض البحر األبيض المتوّسط )جمعّيات، تجّمعات، ونقابات(. 

يشمل نشاط الّشبكة مختلف المواضيع ويرّكز أعضاؤها على مجموعة شاسعة تشمل 
العديد من المجاالت الّرئيسّية، نذكر منها الّتعليم والّشباب، الفّن والّثقافة، الهجرة والجالية 
بالخارج، االقتصاد االجتماعّي والّتضامنّي، البيئة، حقوق اإلنسان، البحث العلمّي وما إلى ذلك. 

بما أّن الّشبكة تؤمن بأّن الّسالم في المنطقة ال يمكن أن يتحّقق إالّ باحترام حقوق اإلنسان 
والمساواة بين الجنسين وتمكين الّشعوب بحّقها في تقرير مصيرها، فهي تسعى لتكون 

مساحة عمل وتبادل للممارسات واألفكار بين ممّثلي المجتمع المدنّي الفرنسّي العاملين 
في حوض البحر األبيض المتوّسط.

www.euromed-france.org :لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الّتالي

)AFD( الوكالة الفرنسّية للّتنمية
تقوم الوكالة الفرنسّية للّتنمية )AFD( بتمويل، مرافقة، دعم، وتسريع الّتحّوالت الّتي تهدف 
إلى بناء أسس عالم أكثر تماسًكا ومرونًة. في هذا اإلطار، نبني حلوالً مشتركًة مع شركائنا 

يًدا في اليد مع سّكان الحوض الجنوبّي ومن أجلهم. تلتزم فرقنا بالعمل الميدانّي في إطار 
أكثر من 4000 مشروع في أقاليم ما وراء البحار وفي 115 دولة ومنطقة تعيش مختلف 

األزمات من أجل تجذير المصالح المشتركة: المناخ، التنّوع البيولوجّي، الّسالم، المساواة بين 
المرأة والّرجل، الّتعليم، والّصحة.

ُيعتبُر الحوار بين مؤّسسات المجتمع المدنّي القلب الّنابض لنشاط الوكالة الفرنسّية 
للّتنمية وهو ذو صلة وطيدة بجميع مجاالت أنشطتها. يتجّسد هذا الحوار، في حّلته الّرسمّية 

وغير الّرسمّية، على مستوى المؤّسسات واالستراتيجّيات وكذلك على مستوى الّتشغيل 
والبحث، مّما يعكس ثراء مختلف أشكال الّشراكة وتنّوعها.

www.afd.fr : لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الّتالي

 1 وكالة تعزيز الّثقافات والّسفر )APCV( – ألتير صوليدير )Alter’Solidaire( – منّظمة العمل الّتضامنّي من أجل الّتنمية البشرّية 
)ASODH( – جمعّية المنّشطون االجتماعّيون والحضرّيون بال حدود )ASF( – أركنسيال فرنسا )arcenciel France( – جمعّية 
المواطنين من أصلي تركيا )ACORT( – الجمعّية الّديمقراطّية للتونسّيين في فرنسا )ADTF( – رابطة وكاالت الّديمقراطّية 

المحلّية )ALDA( – جمعّية نساء أوروبا الجنوبّية )AFEM( – جمعّية المغاربة في فرنسا )AMF( – جمعّية الّتونسّيين في فرنسا 
 )ADICE( جمعّية تنمية المبادرات المدنّية واألوروبّية – )AMSED( جمعّية الهجرة، والّتضامن، والّتبادل من أجل الّتنمية – )ATF(
– مركز األنشطة واإلنجازات الّدولّية )CARI( – سيركل أوجستين ديبون )Cercle Augustin d’Hippone( – لجنة الّتنمية والّتراث 

)CDP( – لجنة احترام الحرّيات وحقوق اإلنسان في تونس )CRLDHT( – االّتحاد العاّم للعمل )CGT( – ملتزمون ومصّممون 
)Engagé.e.s et Déterminé.e.s( – اّتحاد الّتونسّيين من أجل مواطنة في ضفتْي البحر األبيض المتوّسط )FTCR( – صندوق روبرتو 

 – )ICOSI( معهد الّتعاون االجتماعّي الّدولّي – )Indigènes Films( أفالم الّسكان األصلّيين – )Fonds Roberto Cimetta( سيميتا
لحظات الفيديو الّرقمّية والّشعرّية )Instants Vidéo Numériques et Poétiques( – المعهد المتوّسطّي للّتدريب والبحث في ميدان 

العمل االجتماعّي )IMF( – معهد البحوث والّدراسات في البحر األبيض المتوّسط والّشرق األوسط )iReMMO( – رابطة الّتعليم 
 NORIA( بحوث نوريا – )LDH( رابطة حقوق اإلنسان – )Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhone( في بوش دو رون

 Plateforme des ONG( منّصة المنّظمات غير الحكومّية الفرنسّية من أجل فلسطين – )NOUAS( نواس – )Research
 Secours( اإلغاثة العلمانّية – )SCCF( كاريتاس فرنسا – )Solidarité Laïque( الّتضامن العلمانّي– )Françaises pour la Palestine

Catholique( – ُيو مارينو )U Marinu( – تضامنّية يونقة )Younga Solidaire( – منخرطون فردّيون.

http://www.euromed-france.org
http://www.afd.fr
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لالّتصال بالّشبكة 
األورومتوّسطّية فرنسا

الّسيدة ماريون إيسفي 
المديرة الّتنفيذّية للّشبكة األورومتوّسطّية فرنسا

لالّتصال بالوكالة الفرنسّية 
للّتنمية



منتدى العوالم المتوّسطّية

المدنّيــة  المجتمعــات  فعالّياتــه  اســتهدفت  الــّذي  المتوّســطّية  العوالــم  منتــدى  ُنّظــم 
المتوّســطّية بمبــادرة مــن رئيــس الجمهورّيــة الفرنســّية فــي 7 و8 مــن شــهر فيفــري فــي مدينــة 
مرســيليا )فرنســا(. ســعى المنتــدى إلــى تعزيــز مشــاريع وتحليــالت ومقترحــات الجهــات الفاعلــة 
الميدانّيــة الّناشــطة فــي بلــدان حــوض البحــر األبيــض المتوّســط وقــد رّكــز علــى 5 قضايــا 
أساســّية: البيئــة والّتنميــة المســتدامة، الّتدريــب والمعرفــة والّتنّقــل، اإلدمــاج، الّثقافــة والّتــراث، 

ــم الرقمــّي.  ــادة األعمــال، والعال االقتصــاد، ري

ســاهم المنتــدى فــي تســليط الّضــوء مجــّدًدا علــى الحاجــة الملّحــة إلــى “إنشــاء شــبكات وبنــاء 
ــة  ــّي” مــن أجــل بنــاء رؤي ــدة تســتهدف الّشــباب والمجتمــع المدن جســور وإطــالق مبــادرات جدي

مشــتركة للبحــر األبيــض المتوّســط فــي أفــق ســنة 2030.

تمحور المنتدى حول مختلف الّنقاط األساسّية الّتالية:

 • مّكنت الموائد مستديرة، المؤتمرات، وورشات العمل من تبادل أطراف 
الحديث حول القضايا الحالّية الّتي تمّس البحر المتوّسط. قام العديد من 
 ،)Région Sud( الّشركاء بقيادة هذه الّديناميكّية: إدارة المنطقة الجنوبّية

ومجلس مدينة مرسيليا على سبيل المثال.

 • نّسق خبراء فرنسا )Expertise France( عملّية الّتشاور مع الّشباب الّتي مّكنت 
من وضع أسس دليل عملّي )كتاب أبيض( لتقديم المقترحات الموّجهة 

لرئيس الجمهورّية. 

 • نّظمت كلٌّ من الّشبكة األورومتوّسطّية فرنسا والوكالة الفرنسّية للّتنمية 
قريَة مشاريع وهي المساحة المركزّية للمنتدى المكّرسة للّترويج لمؤّسسات 

المجتمع المدنّي ولتعزيز تفاعلها المشترك. مّكنت هذه القرية العديد من 
قادة المشاريع من تقديم مبادراتهم، فقد كانت كفضاء عاّم مشترك يجمع 

مختلف الوسائط في شكل لقاءات سريعة بين الجمعّيات واألكشاك المخّصصة 
للّترويج للمشاريع.

استضاف منتدى عوالم المتوّسط مجموعة ثرّية للغاية من مختلف الجهات الفاعلة، إضافة 
إلى العاّمة من الّناس من مدينة مرسيليا، بحضور 3283 شخص في منتزه Parc Chanot يوم 

االثنين 7 فيفري وبحضور 2837 شخص يوم الثالثاء 8، نعّد بينهم أكثر من 300 ضيف من 
الّضّفة الجنوبّية.  



قرية المشاريع
تلعب منّظمات المجتمع المدنّي دوًرا حاسًما في الّتنمية االجتماعّية واالقتصادّية، االنفتاح 
الّثقافّي، وتعزيز الّتماسك االجتماعّي والّسالم في بلدانها. غالًبا ما ترّكز هذه المجتمعات 

المدنّية على شبكاتها الّداخلّية وعلى أراضيها دون بناء عالقات مع الجهات الفاعلة المحلّية 
في بلدان أخرى الّتي تشغُلها مواضيع وقضايا مماثلة أو متكاملة.

ومع ذلك، تمّثل هذه الجهات ذخيرة ذات إمكانّيات جّبارة للمساعدة في خلق وبناء عالقات 
وروابط بين بلداننا حول قيم ومشاريع مشتركة وملموسة تستهدف المستقبل. لذا، فإّنه من 

البديهّي العمل على دعم هذه الّديناميكّيات في سياق الّتشاور وتنمية شراكات أكثر من 
أّي وقت مضى من أجل مكافحة مختلف االنقسامات الّتي تعاني منها بلدان الحوض األبيض 

المتوّسط. في الوقت الحالّي، ُيعتبر خلق فضاءات ذات صبغة شبكّية ومعرفة مشتركة 
على المستوى اإلقليمّي األورومتوّسطّي ضرورًة حتمّية إلزالة الحواجز بين المجتمعات المدنّية 

ولتوطيد روابط الّتّضامن بين البلدان المتوّسطّية.

 )REF( يمّثل مشروع قرية المشاريع الّذي نّظمته كّل من الّشبكة األورومتوّسطّية فرنسا
والوكالة الفرنسّية للّتنمية )AFD( مساحًة فريدًة من نوعها للّتواصل وإيصال أصوات 
المجتمعات المدنّية الّناشطة في منطقة البحر األبيض المتوّسط. وقد ساهمت قرية 

المشاريع على وجه الخصوص في:

 • تسليط الّضوء على منّظمات المجتمع المدنّي المشاركة وإيصال أصواتها 
إلى الجمهور الحاضر من عاّمة الّناس ومن الجهات الفاعلة المؤّسسّية.

 • الّسماح لها ببناء عالقات، إيجاد نقاط مشتركة وأوجه تقارب، تنمية العالقات 
مع مختلف منّظمات المجتمع المدنّي في المنطقة، وبالّتالي تثبيت الّشبكة 

الجامعة لمختلف الجمعّيات على المستوى اإلقليمّي.

ا   • خلق مساحة لقاء لجعلها باّتصال بالجهات المانحة، مّما يمّثل تحدّيً
ا لكّل الجهات الميدانّية غير الّربحّية في هذا المجال، حيث يعتبُر  أساسّيً

الحصول على تمويل عاّم وخاّص أمًرا شديد الّضرورة.

 • منح فرصة لّلقاء وللعمل مع شركائهم وشريكاتهم

يمكن متابعة أبرز لحظات حدث قرية 
! ici المشاريع من خالل هذا الرّابط

https://youtu.be/ibHtb5CHq2g


قائمة المشاريع المختارة

تبّيُن قائمة المشاريع الّتالية 92 مشروًعا تّم اختيارها بغية تقديمها في إطار فعالّية 
حدث قرية المشاريع الّتي نّظمت يومْي 7 و8 فيفري في مرسيليا. يتوّفر دليل 

المشاريع في 3 لغات وسيكون بمثابة قاعدة للبيانات المفيدة لتسهيل الّتبادالت 
وللّتواصل أّوالً بين قادة المشاريع الحاضرين والحاضرات خالل المنتدى وكذلك على 

نطاق أوسع.
ُصّنفت المشاريع وفق 5 مواضيع محورّية في سياق منتدى العوالم المتوّسطّية:

البيئة، الّتنّوع البيولوجّي، والّتنمية المستدامة  .1
الّتعليم، الّتدريب، والّتنّقل  .2

اإلدماج والّتضامن  .3
الّثقافة والّتراث  .4

العالم الرقمّي، ريادة األعمال، واالبتكار  .5

بطبيعــة الحــال، ليســت نســخة هــذا الّدليــل نهائّيــة، فنحــن نســعى إلــى إثرائهــا 
ــة  ــدارات القادم ــار اإلص ــي إط ــا ف ــا تدريجّيً ــا وتعزيزه ــيتّم تحديده ــدة س ــاريع جدي بمش

المتعّلقــة بمنتــدى العالــم المتوّســطّي.

الّشكر
ــة  ــّية للّتنمي ــة الفرنس ــا )REF( والوكال ــطّية فرنس ــبكة األورومتوّس ــن الّش ــوّد كّل م ت
)AFD( أن تتقــّدم بالّشــكر الحــاّر لجميــع ممّثلــي وممّثالت المجتمع المدنّي المتوّســطّي 
لمســاهمتهم فــي نجــاح قريــة المشــاريع. كمــا تأســف الجهــات المنّظمــة لغيــاب بعــض 

المشــاركين الّذيــن تــّم اختيــار مشــاريعهم.

كمــا تشــكر الّشــبكة األورومتوّســطّية فرنســا )REF( كّل أعضائهــا مــن المنّظمــات، 
الســّيما رابطــة الّتعليــم فــي اإلقليــم الفرنســّي بــوش دي رون وجمعّيــة ملتزمــون 
الموّظفيــن  إلــى  إضافــًة  الّثميــن،  دعمهــا  علــى  وعازمــات  ملتزمــات   / وعازمــون 
والموّظفــات العامليــن والعامــالت فــي فريــق الّشــبكة علــى عملهــم والتزامهــم 

المتواصــل.





البيئة
الّتنّو عالبيولوجّي

والّتنمية المستدامة
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Site  
Contacts :

djihad-ben@hotmail.com 
sidalirek@gmail.com

belhhamid@gmail.com

Site  
Contacts :  

moulaiadel@hotmail.com
christophe@cariassociation.org 

apeb.89@gmail.com

Site  
Contacts :  

mary.ramzy@caritasalex.org
hany.maurice@caritasalex.org

Site  
Contacts :  

boualimounia@yahoo.fr
p.massis@avitem.org

amidoule@yahoo.fr
arouanajet@yahoo.fr

GREEN IMPACT – غرين امباكت  

  Youth LED جمعّية

 الجزائر

يهدف المشروع إلى توعية الّشباب من الجمعّيات المحلّية 
ولجان األحياء بآفة انتشار الّنفايات البالستيكّية وكيفّية 

معالجتها.

المرونة الحضرّية ومشاركة 
المواطنين والمواطنات

 AViTeM وكالة مدن وأقاليم البحر األبيض المتوسط
ومؤسسة أميدول

 الجزائر

يهدف هذا المشروع إلى العمل في نفس الوقت على 
الحفاظ على البيئة مع تطوير الّسكن االجتماعّي في جنوب 

الجزائر وذلك باالشتراك مع مرّوجي مدينة قصر تافيللت 
البيئّية في والية غرداية.

PAOMA – باوما : برنامج الحفاظ على 

واحة الّتنّوع البيولوجّي الّزراعّي 
في وادي مزاب بالجزائر والّترويج 

لها
)APEB( جمعية حماية البيئة ببني أسقن

 الجزائر

يهدف هذا المشروع الّرائد إلى تأكيد إمكانات الّتنمية 
االقتصادّية لإلقليم من خالل الحفاظ على األصناف المحلّية 

والّترويج لصالحها.

العمل مًعا لمكافحة ممارسة 
تقليدّية مؤذية “تشويه األعضاء 

الّتناسلّية األنثوّية”
كاريتاس مصر

 مصر

يهدف المشروع أساًسا إلى الحّد من انتشار ظاهرة ممارسة 
تشويه األعضاء الّتناسلّية األنثوّية الّتي تعاني منها الفتيات 

في االسكندرّية.

https://sharek-algerie.com/associations/association-youth-led-algeria/
https://www.apeb-dz.org/
https://www.caritas.org/ou-nous-trouver/moyen-orient-et-afrique-du-nord-mona/egypte/?lang=fr
http://tafilelt.com/site/
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Contacts :  
beatrice.grasset@univ-tln.fr
fabien.schaeffer@univ-tln.fr

youba.akrache@gmail.com
president@ksu.org.mt

Site  
Facebook
Instagram  
Contacts :  

melina.dunham@ecogenia.org 
lia.papazoglou@ecogenia.org

Site  
Contacts :  

olarte@carefrance.org
akhezzane@caremaroc.org

Contacts : 
patricia.ricard@pernod-ricard.com

camille.labarthe@pernod-ricard.com

CLOUD IA – الّتركيز على الّتوظيف 

في الميدان البحرّي!
الحرم الجامعّي للمهن وللمؤّهالت المتمّيزة “اقتصاد 

البحر”، شبكة البحر األبيض المتوّسط للّتدريب على 
المهن البحرّية

 فرنسا

يمّثل Cloud IA روبوت محادثة بديهّي )وكيل برمجّيات 
يتحاور مع المستخدم( يعتمد على الّذكاء االصطناعّي 

لتقديم وظائف للمتقّدمين بطلبات عمل وتدريبات تتوافق 
مع مهارات وتطّلعات المستخدمين والمستخدمات وتوفير 

فرص للّتدريب ومختلف فرص العمل في المهن البحرّية في 
المتوّسط. 

ّسياحة البيئّية في دوريدا
Ecogenia إيكوجينيا 

 اليونان

تسعى إيكوجينيا إلى االعتماد على المشاركة المدنّية 
كوسيلة لتحسين جدول األعمال المتعّلق بالمسائل 
المناخّية في اليونان. إّننا نقّدم برامج خدمات بمقابل 

لليونانّيين الّذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 28 عاًما أو الّذين 
يعانون من العمالة الّناقصة أو العاطلين عن العمل أو الّذين 

يبدؤون حياتهم المهنّية أو الّذين يغّيرون مجال عملهم 
والّذين يرغبون في إحداث فارق وتحقيق نتائج ملموسة. 

يتمُّ إنشاء األفواج على أساس مهارات األفراد واهتماماتهم 
وُتكون في عالقة مع “المواقع المضيفة” )المنّظمات، 

البلدّيات( لبعث مشاريع مادّية واجتماعّية تلّبي احتياجات 
المجتمع وتعّزز أهداف االستدامة.

تمكين المرأة من خالل ريادة 
األعمال المستدامة في المناطق 

الّريفّية في جهة مّراكش سافي  
Care France كار فرنسا 

 المغرب

يهدف المشروع إلى تشجيع الّنساء وتدريبهّن على ريادة 
األعمال المستدامة عبر إنشاء وتعزيز جمعّيات االّدخار 

واالئتمان القروّية )AVEC( والّتعاونّيات من خالل الّتدريب 
على ريادة األعمال والقضايا البيئّية وتغّير المناخ، فضاًل على 

تطوير خطط األعمال والّتنمية الّشخصّية.المجتمع وتعّزز 
أهداف االستدامة.

OCÉAN 13 – محيط 13

معهد بول ريكارد لعلوم المحيطات

 فرنسا

يمّثل مشروع Ocean 13 مشروع مزرعة حضرّية لتربية 
األحياء البّرمائّية تستجيب لتحدّيات المناخ وتعّزز مرونة 

الّنظم اإليكولوجّية البحرّية عن طريق استبدال األسماك 
المستخدمة في تربية األحياء المائّية بأعالف مستدامة 

تعتمد على الحشرات.

https://ecogenia.org/
https://www.facebook.com/ecogenia.org
https://www.instagram.com/ecogenia.gr/?hl=en
https://www.carefrance.org/
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Site  
Contact :    

lamrissi@gmail.com

Site  
Facebook 

Contacts :  
amira.capte@gmail.com

hatem.capte@gmail.com

Site  
Facebook 
Instagram
Contacts :  

bonfilsapolline@gmail.com
nina.tskiklaouri@strasbourg.eu 

yaggoun@codatu.org

Site  
Contacts :    

idbourrous.ucfa@gmail.com
alaouikma@yahoo.fr

tanger@gedi.org
maeva.breau@wecf.org

مناخ وشباب األورومتوّسطّي
 الّشبكة األورومتوّسطّية المغرب

 المغرب

يهدف هذا المشروع إلى تدريب الّشباب في إطار اآللّيات 
المالّية والقانونّية الّدولّية والمؤّسسات األوروبّية العاملة في 
مجال البيئة من أجل االستفادة من مؤتمرات األطراف والقيام 

بأعمال متابعة في إطار الّصفقة الخضراء وخّطة المغرب 
الخضراء 2030.

ّرات بيئّية وتجارّية حول محمّية 
إشكل وبين ضفتْي البحر األبيض 

المتوّسط
معّية Les Amis de CAPTE تونس

 تونس

يهدف المشروع إلى المساهمة في إنشاء الممّرات البيئّية 
ا للّطيور في منطقة  والحفاظ عليها كونها وسًطا طبيعّيً

إشكل وذلك من خالل األنشطة التوعيٍة والتدريبات المقترحة 
للّشباب ولمؤّسسات المجتمع المدنّي في ضفتْي المتوّسط. 

في هذا الّسياق، يقترح المشروع غرس أكثر من 8000 

AUTREMENT – التخطيط الحضرّي 

لإلقليم إلعادة صياغة مفهوم 
الّتنقل وإشراك الّتونسيين

الرابطة األوروبية للديمقراطية المحلية والمدينة 
وأورومتروبوليس في مدينة ستراسبورغ

 تونس

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الّتنمية الحضرّية المستدامة 
في القيروان والمهدّية وتحسين نوعّية عيش سّكانها 

إضافًة إلى جعل هاتين المدينتين أكثر جاذبّية على 
المستوى االقتصادّي والّسياحّي.

FAREDEIC : نساء شجر الّزيتون 

والّنساء الّريفّية ملتزمات 
بالّتنمية االقتصادّية الّشاملة 

وبالمناخ
WECF  فرنسا

 المغرب

يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الّنساء ومنّظماتهّن 
إلنعاش االقتصاد المحلّي بالّلجوء إلى حلول الّطاقة 

الّشمسّية وطرق اإلنتاج المستدامة المناسبة للمناطق 
الّريفّية وذلك بفضل إطالق برنامج تدريبّي في مجاالت اإلدارة 

والّتسويق وتقنّيات الّطاقة الّشمسّية لـ 600 امرأة من 
بينهّن 120 مديرة من مديرات الّتعاونّيات.

http://reseaueuromed.ma/
https://explorer.land/x/project/corridors_oued_tine/
https://www.facebook.com/Les-amis-de-Capte-Tunisie-2324012117661691
https://www.autrement.tn/
https://www.facebook.com/ProjetAUTREMENT
https://www.instagram.com/projet.autrement/
https://wecf-france.org/climat-et-developpement-territorial/femmes-et-transition-energetique-au-maroc/
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Facebook 
Contacts :  

salahhamdoun1995@gmail.com 
mayssasalem045@gmail.com

Facebook 
Contacts :

ellefi@iamm.fr
petiot@ciheam.org

Facebook 
Instagram

Twitter
Site  

Contacts :  
busra@turetimekonomisi.org

duru@good4trust.org

Site
Facebook 

Contacts :  
sdhouib@wwfna.org

meganeherve60@gmail.com 

CASQUES VERTS KORBA

 الخوذ الخضراء قربة
 جمعّية الّتونسّية لحماية الّطبيعة والبيئة بمدينة قربة 

)ATPNE Korba(

 تونس

يهدف المشروع إلى دعم الّشباب ليصبحوا عوامل تغيير 
إيجابّية في مجتمعاتهم المحلّية وإلى المساهمة بشكل 

فّعال في التخفيف من أسباب تغّير المناخ مع تعزيز اندماج 
الّشباب على المستوى االجتماعّي، البيئّي، واالقتصادّي.

بعث حركّية على االقتصاد 
المحلّي ألرخبيل جزيرة قرقنة

المعهد الّزراعّي المتوّسطّي في مدينة مونبلييه 

 تونس، فرنسا

يهدف هذا المشروع إلى تنشيط االقتصاد المحلّي ألرخبيل 
قرقنة من خالل دعم إقامة المشاريع االقتصادّية الّتي تنّمي 

موارد اإلقليم وتفي باحتياجات الّسكان المحلّيين. 

 KAD.İM / مشروع المرأة والمناخ
)نشاط المرأة في مواجهة قضايا 

المناخ والّتنّوع البيولوجّي(
 Turetim Ekonomisi Dernegi

تركيا

يهدف هذا المشروع إلى تسليط الّضوء على عمل 
مجتمعات الّنساء الّلواتي يكافحن ضّد أزمات المناخ والّتنوع 
البيولوجّي وجعل هذه المجتمعات أقوى من خالل الّتضامن. 

كما يسعى المشروع إلى تعزيز قدرات الّنساء على دمج 
مراعاة المنظور الجنساني في أنشطة الّدعوة المتعّلقة 

بالبيئة.

حشد المجتمع المدنّي لتعزيز 
الحوار حول الّصمود في وجه تغّير 

المناخ في المغرب وتونس
WWF  فرنسا

 تونس والمغرب

يهدف المشروع إلى حشد وتعزيز قدرات منّظمات المجتمع 
المدنّي لخلق أسس حوار بّناٍء مع الّسلطات العاّمة حول 

كيفّية الّصمود لمواجهة تغّير المناخ في المغرب وتونس. 
كما يساعد المشروع في تدريب منّظمات المجتمع المدنّي 

على تناول قضايا الّتكّيف، على تشكيل منبر للمجتمع 
المدنّي يكون مساحًة إلسماع صوته وترسيخه وعلى تجذير 

الّصمود في مواجهة تغّير المناخ في المشاريع ذات الّصبغة 
الميدانّية.

thassid@wwf.fr
jbidon@wwf.fr
aleroy@wwf.fr

https://www.facebook.com/CasquesVertsKorba
https://www.facebook.com/DEVLOKKerkennah
https://www.facebook.com/kadinveiklim/
https://www.instagram.com/kadinveikli
https://twitter.com/kadinveiklim
http://kadim.org
https://www.wwf.fr/projets/maroc-tunisie-adaptation-changement-climatique
https://www.facebook.com/Projet-MS3C-106421134580322/
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Site 
Contacts :  

perennou@tourduvalat.org
bille@tourduvalat.org

dami@tourduvalat.org

Site 
Contact :  

info@flow-tales.com

“قراءة المناظر الّطبيعّية عبر 
الماء”: FLOW TALES )حكايات الّتدّفق(
تعاون بين )Vincenzo Meoli )Paesaggi Migranti واألستاذ 

الدكتورEbru Bingöl ، قسم الهندسة المعمارّية بجامعة 
مصطفى كمال 

تركيا

تمّثل Flow Tales دعوة للفّنانين في شكل رقمّي وهي 
كذلك معرض يتناول العالقة بين المناظر الّطبيعّية 

والمجتمع على المستوى المحلّي والعالمّي حّتى تصبح هذه 
العالقة مصدر إلهام في عالم اإلنتاج الفنّي. حكايات التدّفق 

قصص فريدة من نوعها اّتخذت من المياه واألنهار والبحار 
والبحيرات حّلًة لها وتدور أحداثها في عصر يعيش تدّفقات 

مضطربة حول العالم.

حماية ومتابعة األراضي الّرطبة 
في جنوب وشرق البحر األبيض 

المتوّسط
Tour du Valat  مؤّسسة

ألبانيا، الجزائر، األردن، لبنان، ليبيا، المغرب، 
مونتينيغرو، تونس، تركيا

تمّثل Flow Tales دعوة للفّنانين في شكل رقمّي وهي 
كذلك معرض يتناول العالقة بين المناظر الّطبيعّية 

والمجتمع على المستوى المحلّي والعالمّي حّتى تصبح هذه 
العالقة مصدر إلهام في عالم اإلنتاج الفنّي. حكايات التدّفق 

قصص فريدة من نوعها اّتخذت من المياه واألنهار والبحار 
والبحيرات حّلًة لها وتدور أحداثها في عصر يعيش تدّفقات 

مضطربة حول العالم.

13

https://tourduvalat.org/zones-humides-mediterraneennes/lalliance-mediterraneenne-pour-les-zones-humides/
http://www.flow-tales.com


الّتدريب والّتنّقل
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Facebook 
Contacts :  

meriem.hafid@hdn-algeria.org
nawel.guellal@hdn-algeria.org

Site 
Contacts :  

skheder@solidarite-laique.org 
chloe.bernard@laligue13.fr

Site 
Contacts :  

cercle.augustin@gmail.com
etienne.beral@gmail.com

Site 
Contacts :  

marniesses@afd.fr 
perrodyi@afd.fr

samir@startupbrics.com

SHE FOR SUCCESS – هي للّنجاح 

  )HDN( شبكة الّتنمية البشرّية

الجزائر

يسعى هذا المشروع إلى توفير األدوات األساسّية للّنساء 
المعّرضات لمختلف أنواع األذى من خالل برنامج تدريب يهدف 

إلى تجذير مفهوم تقدير الّذات في سياق الّدور الّذي تلعبه 
هذه الفئة في المجتمع، إلى تفادي فّخ األحكام الّشخصّية 

وتعزيز الّتنمية الّشخصّية واالستقاللّية، والعيش في ظروف 
أفضل.

J2R – شباب الّضفتين 

جمعّية الّتضامن العلمانّي )Solidarité Laïque( ورابطة 
الّتعليم في اإلقليم الفرنسّي بوش دي رون  

 فرنسا، المغرب، تونس، الجزائر

ُيعتبُر مشروع J2R مشروًعا فريًدا من نوعه لتعليم أسس 
المواطنة والّتضامن الّدولّي بغية تعزيز القدرة على رّد 

الفعل، إضافًة إلى ترسيخ مسارات التزام الّشباب من فرنسا 
والمغرب وتونس، ال سّيما أولئك الذين يعانون أكثر من 

غيرهم من الاّلمساواة اجتماعًيا وإقليمًيا وذلك من خالل 
دعمهم ومرافقتهم عبر تجارب ملموسة في سياق الّتضامن 

المحلّي والّدولّي.

تثقيف األجيال الجديدة في عملّية 
بناء بيئة بعيدة عن الّتطّرف 

 )Cercle Augustin d’Hippone( سيركل أوجستين ديبون

أوروبا

ييهدف هذ المشروع إلى تعزيز قدرات العاملين االجتماعّيين 
والعامالت االجتماعّيات والّشباب الّذين يعملون مع أقرانهم 
المعّرضين لخطر الّتطّرف وذلك من خالل تزويدهم بأدوات، 
آلّيات، ومنهجّيات فّعالة تهدف إلى الّتشجيع على الّتفكير 

الّنقدّي وتفادي ظواهر الّتطّرف.

أكاديمّية عوالم البحر األبيض 
المتوّسط

مجموعة الوكالة الفرنسّية للّتنمية والّشركة
  Start-up BRICS 

فرنسا، المغرب

يجمع هذا المشروع ثّلًة من شباب البحر األبيض المتوّسط 
للّتفكير مًعا حول واقع المنطقة، قضاياها، وتحدّياتها بغية 
بناء المستقبل المنشود ووضع أسس مشاريع لتجسيده. 

تسّلط األكاديمّية الّضوء على أهمّية سرد القصص 
والحكايات لخلق ديناميكّيات جديدة ومشاريع فريدة من 

نوعها تكون مرآًة تعكس مالمح الّتغيير.

https://www.facebook.com/hdn.algeria/?ref=pages_you_manage
http://www.jeunesdes2rives.org
https://www.cercleaugustindhippone.org/
https://www.afd.fr/fr/actualites/comment-lafd-favorise-lemergence-de-futurs-desirables-et-prosperes-en-mediterranee
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Facebook 
Contacts :

ndupont@asmae.fr
cblanchard@asmae.fr

Facebook 
Contacts :  

lecinemadegeorges@gmail.com
akdim.cptiznit@gmail.com

fatima.badaoui@institutfrancais.com
mariamtalbi586@gmail.com Facebook 

Contacts :  
pauline.preuss@apprentis-auteuil.org 

laura-marie.hendricksen@apprentis-auteuil.org

Site
Facebook 

Contacts :  
mahmoudcmv@hotmail.fr

elena.popescu@adice.asso.fr 
charlotte.fotse@adice.asso.fr

CAP JEUNESSE – كاب جوناس 

Sœur Emmanuelle (ASMAE( جمعّية

لبنان

ضين  يهدف المشروع إلى تطوير قدرات الّشباب المعرَّ
للّصعوبات في لبنان حّتى يصبحوا عناصر فّعالة كمواطنين 
ومواطنات قادرين على خلق تغيير إيجابّي في المجتمع. في 

هذا الّسياق، سيمّكن المشروع من تدريب 1400 فرد من 
األوالد والبنات من هذه الفئة الهّشة في مخّيم نهر البارد 

في شمال البالد قرب طرابلس ومخّيم عين الحلوة القريب 
من صيدا، كما يرّحب المشروع بالاّلجئين من فلسطين 

وسوريا والّلبنانّيين ذوي الوضعّيات الّصعبة وغير المستقّرة.

CINÉLÈVE – برنامج  

Silence Saturne معّية إسبوار تيزنيت وجمعّية

المغرب

يهدف المشروع إلى تنشيط دورة تعليم ممتعة عبر الّصور 
للّتالميذ وللمعّلمين في المدارس االبتدائّية في تزنيت 

من خالل إنتاج سلسة رسوم متحّركة حول موضوع مختار 
باستخدام تقنية إيقاف الحركة )فّن الّصور المتعاقبة(.

نجاح II: مشروع ذو تأثير هاّم في 
مجال الّتدريب واإلدماج المهنّي 

للّشباب في المغرب  
Apprentis d’Auteuil جمعّية

المغرب

تهدف المرحلة الّثانية من مشروع نجاح إلى تعزيز الّتدريب 
والّتكامل ودعم ريادة األعمال للّشباب من الفئة الهّشة في 

المناطق الحضرية، مثل الّدار البيضاء وآسفي ومّراكش، 
وأيًضا في المناطق الّريفّية، مثل أوالد حّسون، من خالل 

تقديم الّدعم الفردّي عبر نظام COIP )وحدة الّتوجيه 
والّتكامل المهنّي( على سبيل المثال.

DIASPO+ ديياسبو+

)ADICE( معّية تنمية مبادرات المواطنين وأوروبا

لبنان

يتمّثل الهدف الّرئيسّي لمشروع Diaspo+ في تزويد 15 
هيكل بالمعرفة واألساليب واألدوات الاّلزمة من أجل ضمان 

االستقبال الفّعال للمتطّوعين الّدولّيين حّتى تكون 
أنشطتهم ذات تأثير أكبر في بلدانهم.

https://www.facebook.com/Asmae.Association.Soeur.Emmanuelle/
https://www.facebook.com/942184709286559/posts/1681376002034089/
https://www.apprentis-auteuil.org/
http://adice.asso.fr
https://www.facebook.com/adice.association
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Site 
Contact :  

constance.de-liedekerke@expertisefrance.fr

Facebook 
Contacts :  

adelie.breil@iecd.org 
maxime.thepot@iecd.org
maya.boustani@iecd.org Site 

Contacts :  
lboukabza@ecpm.org

mmillier@ecpm.org

Site 
Contacts :  

kmelkonian@iemed.org 
vdicuonzo@iemed.org

SALAM – سالم  

Expertise France  خبراء فرنسا

 البحر األبيض المتوّسط

سعى برنامج سالم إلى أن يكون منبًرا ُيوصُل أصوات شباب 
المتوّسط وإلى دعم مقترحات هذه الفئة في إطار الّتنمية 

البشرّية واالقتصادّية المستدامة في البحر األبيض المتوّسط 
بحلول عام 2030 وذلك من خالل مرافقتهم في مشاريعهم 

وحشد مجموعات العمل المتمحورة حول مواضيع معّينة 
وإنشاء منّصة للّتبادل الّرقمّي وتنظيم لقاءات إقليمّية، إلخ.

شبكة الفرصة الجديدة للبحر 
)MEDNC( األبيض المتوّسط

  )IECD(   المعهد األوروبّي للّتعاون والّتنمية

 البحر األبيض المتوّسط

يجمع هذا المشروع الجهات الفاعلة في ميدان اإلدماج 
المهنّي الّتي تضع أسس أنظمة محلّية لمواجهة الّتحدّيات 
المتعّلقة بإدماج الّشباب في ضفتْي المتوّسط. كما يهدف 

إلى تعزيز قدراتهم وحضورهم، تحفيز حّس االبتكار، وتسريع 
اكتساب المهارات والقدرات لتحسين اإلدماج االجتماعّي 

والمهنّي للّشباب الذين يعانون من صعوبات.

DESSINE-MOI L’ABOLITION – المسابقة 

الّدولّية للملصقات الغرافيكّية   
  )ECPM(   مًعا ضّد عقوبة اإلعدام 

 البحر األبيض المتوّسط

يمّكُن هذا المشروع الّشباب من جميع أنحاء العالم الّذين 
تتراوح أعمارهم بين 14 و20 سنة من الّتعبير عن آرائهم 

المتعّلقة بعقوبة اإلعدام والمشاركة على مستواهم 
الّشخصّي في الكفاح من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام. تنّظم 
كلٌّ من جمعّية مًعا ضّد عقوبة اإلعدام والّشبكة الّدولّية 

للّتعليم من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام كّل عامين مسابقًة 
دولّية للملصقات الغرافيكّية تحت عنوان “أرسم لي إلغاء 

عقوبة اإلعدام”.

CLUSTER : تحسين إدماج الّشباب 

والّنساء على المستوى االجتماعّي 
في البحر األبيض المتوّسط

)IEMed( المعهد األوروبّي للبحر األبيض المتوّسط

البحر األبيض المتوّسط

تهدف CLUSTER إلى خلق بيئة مناسبة لبرامج توظيف 
الّشباب والّنساء من خالل تزويد الفئة الّتي ال تتمّتع 

بالّتعليم أو الّتشغيل أو الّتوظيف )NEET( بالمهارات الاّلزمة، 
خاّصًة الّنساء الّلواتي تتراوح أعمارهّن بين 18 و30 سنة. 

من بين هذه المهارات، نذكر تلك المتعّلقة بالّتوظيف في 
قطاع األنشطة االقتصادّية ذات الّصلة بالمحيطات والبحار 

وسواحلها )ما يعرف باالقتصاد األزرق(، إضافًة إلى االقتصاد 
الّدائرّي واالقتصاد األخضر والّزراعة المستدامة من خالل تعزيز 

https://www.expertisefrance.fr/actualite?id=851866
https://www.facebook.com/IECDParis/
https://www.ecpm.org/wp-content/uploads/flyer-concours-dessin-2020-2021-FR-121020-BD.pdf
https://www.iemed.org/projects/cluster-advancing-youth-and-women-social-inclusion-in-the-mediterranean/
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Site 
Contact :  

g.boyer@sosmediterranee.org

Site
Facebook 
Instagram
Contacts :  

l.elhaddad@euromed-france.org
m.isvi@euromed-france.org 
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Facebook 
Instagram
Contacts :  

forums2022@cimettafund.org 
j.karsenty@hotmail.fr

Site 
Contacts :  

ilianalisa@hotmail.com
cgirardot.freelance@gmail.com

jennygus@gmail.com

ACTIONS DE SOS MÉDITERRANÉE – أنشطة 

أس أو أس المتوّسط
أْس ُأو أْس المتوّسط  

 البحر األبيض المتوّسط

تستجيُب أْس أو أْس المتوّسط لنداء استغاثة كّل شخص 
في البحر لتقديم المساعدة في نطاق عمل أنشطتها 

وذلك دون أّي تمييز. بعبارة أخرى، الّرجال، الّنساء أو األطفال، 
والمهاجرون أو الاّلجئون الّذين يهّددهم خطر الموت عند 

عبور البحر األبيض المتوّسط.

شبكة شباب البحر األبيض 
المتوّسط

  )REF( الّشبكة األورومتوّسطّية فرنسا

 البحر األبيض المتوّسط

ُتعتبُر شبكة شباب البحر األبيض المتوّسط
)réseau Jeunesses Med( مساحًة لتبادل المعرفة، لحرّية 

الّتعبير، وإلنشاء مشاريع مواطنة مشتركة تجمع جميع 
شباب البحر األبيض المتوّسط الملتزمين والملتزمات 

بالّدفاع عن المساواة بين الكلِّ وبلوغ العدالة االجتماعّية في 
أراضيهم. تهدف الّشبكة إلى بناء جسور تكون ممّرات بين 
بلداننا بغية وضع أسس حلول مشتركة في إطار الّتحّديات 

الخطيرة الحالّية حّتى يكون مستقبل المنطقة مستقباًل 
يعّمه الّسالم.

نّقل وتمهين الفّنانين من الّشباب 
والعاملين بالمجال الّثقافّي في 

بلدان البحر األبيض المتوّسط 
  )Fonds Roberto Cimetta(  صندوق روبرتو سيميتا

 البحر األبيض المتوّسط

يسعى هذا المشروع إلى دعم المهنّيين من الّشباب 
ذوي المشاريع في ميدان الفّن والّثقافة في البحر 

األبيض المتوّسط وإلى خلق فضاء يسمح لهم بمناقشة 
احتياجاتهم في إطار الّتنّقل )اإلتاحة والفرص(.يعّمه الّسالم.

OUR MEDITERRANEAN – بحرنا المتوّسط

منّصة Mashallah News، ميدان، سيفيتاس )مبادرة الّتطّوع 
المدنّي المستقّل نحو تحقيق االستدامة(، الّشبكة 

األورومتوّسطّية فرنسا  

 البحر األبيض المتوّسط

تهدف هذه الحملة إلى مناهضة ظاهرة االنقسام وتسليط 
الّضوء على ثراء وتنّوع جذورنا المتوّسطّية المشتركة 

وضمان إدراج القضايا المشتركة في جدول األعمال اإلقليمّي 
والمؤّسسّي وبطبيعة الحال، إلى إنشاء عالقة موّحدة، 

سلمّية، اجتماعّية، سياسّية، واقتصادّية بين شعوب البحر 
األبيض المتوّسط وخارج نطاقه.

https://www.sosmediterranee.fr/
https://www.jeunessesmed.org/
https://www.facebook.com/jeunesses.mediterraneennes
https://www.instagram.com/jeunessesmed/
https://www.cimettafund.org/
https://www.facebook.com/robertocimettafund
https://www.instagram.com/robertocimettafund/
http://www.ourmediterranean.org
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mouna-Lise.Mahe@afpa.fr
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joanasantiago@bipp.pt 
sofiasakellarides@bipp.pt 

antoniosottomayor@semear.pt

طموح المتوّسط
AMBITION MÉDITERRANÉE

  )AFPA(  مجموعة

 البحر األبيض المتوّسط

مشروع AFPA Ambition Méditerranée وليُد فكرة طموحة 
تسعى لخلق مشاريع في بلدان البحر األبيض المتوّسط في 
المقام األّول، على وجه الخصوص في بلدان الّضفة الجنوبّية. 
يهدف المشروع إلى دعم ومرافقة بلدان الّضفة الجنوبّية في 

إطار الّتعاون الّثنائّي الفرنسّي، نشر برامج لتحفيز الّتنمية، 
ودعم الّشركات الخاّصة والمجموعات الفرنسّية أو األجنبّية 

في تطوير استراتيجّياتها على الّصعيد الّدولّي.

إدراج اإلعاقة
 BIPP : INCLUSÃO PARA A DEFICIÊNCIA

  )SEMEAR(   برنامج

البرتغال

ُيعتبُر برنامج SEMEAR برنامًجا متكاماًل للّتدريب وتوفير 
الفرص في سوق الّشغل لكلٍّ من الّشباب والكبار الّذين 

يعانون من إعاقات ذهنّية. في هذا اإلطار، يتّم تدريبهم في 
أكاديمّية ُتقّدم تدريًبا معتمًدا.
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http://www.afpa.fr
https://www.semear.pt
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Site
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Contacts :  
livia.zotrija@gmail.com

rina@cel-ks.org
ahmetajalba@gmail.com

smorabite@erim.ngo
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franklin.sylvester@plan-international.org
anne.omile@plan-international.org 
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jeunesintermediterraneens@gmail.com

Facebook
Instagram
Contact :  

raneemafifi89@gmail.com

+PRIDE

 )ERIM(  المساواة في الحقوق واإلعالم المستقل

 البحر األبيض المتوّسط

تهدف PRIDE+ إلى تيسير وإدماج وحماية األقلّية من 
LGBTI )مجتم الميم( في كوسوفو وألبانيا من خالل تعزيز 

القدرات ودعم الّتواصل بين منّظمات المجتمع المدنّي الّتي 
تكّرس جهودها لهذه الفئة وبين منّظمات المجتمع المدنّي 

من الحلفاء إضافًة إلى الّصحفّيين ومختلف الّناشطين 
والّناشطات.

ولها وجوه أخرى
مشروع إعالمّي نسوّي مستقّل 

مصر

يعتمُد هذا المشروع اإلعالمّي الّنسوّي وسائَل اإلعالم 
كشكٍل من أشكال المقاومة الّنسوّية. يشمل المشروع 
منّصة على شبكة اإلنترنت، بودكاست، قصًصا مصوّرًة 
نسوّية، إنتاج بيانات مرئّية )فيديو، رسوم بيانّية، رسوم 
متحّركة(، مجاّلت مطبوعة، وورش عمل ودورات لتنمية 

المهارات، إضافًة إلى لقاءات وندوات عبر اإلنترنت. يسعى 
المشروع إلى تقديم تقارير تسرد القضايا الّنسوّية 

واالجتماعّية من منظور نسوّي بفضل مختلف الوسائل 
والوسائط اإلعالمّية عبر اإلنترنت وغيرها.

تمكين: نحو ترسيخ االستقالل 
الّذاتّي االجتماعّي واالقتصادّي 

الّشامل للّشباب من الّنساء 
والّرجال في مصر

الخّطة الّدولّية فرنسا 

مصر

يهدف المشروع إلى تفعيل االستقالل الّذاتّي واإلدماج 
االجتماعّي واالقتصادّي أللفْي شاّب وشاّبة تتراوح أعمارهم 

بين 18 و35 سنة في المناطق المهمّشة في القاهرة 
واإلسكندرّية وأسيوط من خالل توفير نظام دعم وتدريب 

وإدماج مهنّي لهذه الفئة من الموّظفين أو من رّواد األعمال.
والوسائط اإلعالمّية عبر اإلنترنت وغيرها.

)CMJ( المجلس المتوّسطّي للّشباب
رؤوس الفّن 

فرنسا

ُصّمم هذا المشروع ليكون هيئًة تمثيلّية لشباب البحر 
األبيض المتوّسط ومساحة حواٍر ُتمّكُن الّشباب من الّتعبير 

عن رؤاهم المتعّلقة بالبحر األبيض المتوّسط، إضافًة إلى 
العمل للّدفاع عن قضايا البيئة والمساواة وخلق فرص عمل 

للّشباب وإدماجهم. يعمل مجلس الّشباب للبحر األبيض 
المتوّسط في حوالْي عشر دول في أوروبا وشمال أفريقيا 

والّشرق األوسط.

https://www.historiaime.al/
https://www.facebook.com/historiaimepikecom/
https://www.plan-international.fr/
https://www.lestetesdelart.fr/
https://www.facebook.com/wlahawogohokhra/
https://www.instagram.com/wlahawogohokhra/
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juliette.valle@arcenciel.org
eleonoredebonneval@gmail.com

sabine.becard@gmail.com
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nlaurent@forim.net
bmayaux@forim.net rchekroun@forim.net

chadia_a@hotmail.com
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omeimabahri@gmail.com
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المساواة في المتوّسط
EQUAL IN MED

جمعّية بكرا سوا 

فرنسا

حاول المشاركون والمشاركات في ورشة العمل تدوين 
مشاعرهم وتجاربهم واآلراء المتبادلة بشكل دقيق في 
إطار المساواة بين الجنسين وذلك من خالل العديد من 

األنشطة الّتي تمحورت حول االختالفات الّثقافّية والقوالب 
الّنمطّية والّتجارب الّشخصّية وجمع العديد من الّشهادات 

المرئّية. مّكنت نتائج الورشة من عرض 18 صورة وشهادة من 
مختلف أنحاء العالم )شباب تونس والّسويد ومصر وفرنسا( 

فكانت بذلك مرآًة فنّيًة تعكُس آراء المجتمع الّدولّي حول 
الاّلمساواة.

PROCESSMÉDITERRANÉE

arc-en-ciel- فرنسا و شانتي 

فرنسا، تونس 

يتجّسد المشروع في شكل عمل تعاونّي يعبُر الحدود 
والّثقافات، ينطلق من تونس وفرنسا ويجمع الّشباب من 

هذين البلدين والجهات الفاعلة من المهنّيين على الّصعيد 
المحلّي. تشمل أنشطة المشروع مهّمات استشارّية للّشباب 

مع المؤّسسات االجتماعّية المحلّية وإنتاج فيلم وثائقّي. 
سُتنّظم العديد من الفعالّيات في فرنسا وعلى وجه 

الّتحديد في مدينة ليون: سيقوم الّشباب بتنظيم سلسلة 
من 4 فعالّيات في الخريف في مدينة ليون وضواحيها بغية 

مشاركة أعمالهم وعرض أفالمهم الوثائقّية.

مشروع FABRIC : المنتدى البديل 
لبناء لقاء بين الّثقافات وبين 

المواطنين
 (Engagé.e.s et Déterminé.e.s( ملتزمون ومصّممون

 )TFYE( والمنتدى الّتونسّي لتمكين الّشباب

فرنسا، تونس

يمّثل مشروع FABRIC مشروًعا للّتبادل بين الّثقافات 
وللّتضامن الّدولّي ينّفذه كّل من منتدى تونس للّتمكين 
الّشبابّي )TFYE( وشبكة الجمعّيات ملتزمون ومصّممون 
)Engagé.e.s et Déterminé.e.s( وجمعّية جامعة مدينة لياج 

 Carrefour Associatif marocain و ECLOSIO البلجيكّية
)مفترق الّطرق الجمعّياتّي المغربّي( وهو يرّكز بشكل خاّص 

على المواضيع المتعّلقة باالمتيازات والاّلمساواة االجتماعّية.
فكانت بذلك مرآًة فنّيًة تعكُس آراء المجتمع الّدولّي حول 

الاّلمساواة.

برنامج دعم مشاريع منّظمات 
)PRA/OSIM( الّتضامن الّدولّي للهجرة

 )OSIM( منتدى منّظمة الّتضامن الّدولّي وليدة الهجرة

ا  فرنسا وعالمّيً

يمّثل برنامج دعم مشاريع منّظمات الّتضامن الّدولّي للهجرة 
ا للّدعم والمرافقة،  )PRA / OSIM( منذ 2003 برنامًجا وطنّيً

للّتمويل المشترك، وللّرسملة وتعزيز مشاريع الّتنمية 
.)OSIM( المحلّية لمنّظمة الّتضامن الّدولّي وليدة الهجرة

http://www.bokrasawa.org/?mediationculturels=ateliers-equal-in-med-sensibilisation-a-legalite-de-genre-en-mediterranee
https://www.facebook.com/processmediterranee
https://www.instagram.com/process_mediterranee/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCBL3F2Yrj-zj7c6P66pZybw/videos
https://www.forim.net/
https://www.facebook.com/FORIM/
https://twitter.com/FORIM_MD
https://www.instagram.com/forimosim/
https://jamaity.org/association/tunisian-forum-for-youth-empowerment/
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Site
Facebook
Instagram
Contacts :  

anis@elsistema.gr
fenia@elsistema.gr

Site
Instagram
Contacts :  

lea@embracelebanon.org
mia@embracelebanon.org

Site
Contacts :  

info@dawrati.org
linetabet@gmail.com
ranahadd@gmail.com

Site
Facebook
Instagram
Contacts :  

banan.azd@takatoat.org 
aya.altaher@takatoat.org

 EL SISTEMA – اليونان: اإلدماج 
االجتماعّي عبر الموسيقى

El Sistema- اليونان  

اليونان

يمّثل مشروع El Sistema Greece منذ سنة 2016 مشروًعا 
ا يسعى إلى تقديم تعليم موسيقّي  ا مجتمعّيً موسيقّيً

مجانّي لألطفال والّشباب في اليونان.

EMBRACE – مشروع 

Embrace

لبنان

يسعى هذا المشروع إلى نشر الوعي في المجتمع الّلبنانّي 
فيما يتعّلق باألمراض الّنفسّية ومحو وصمة العار وتقديم 

الّدعم الاّلزم لألشخاص المعنّيين.

 DAWRATI  –  دورتي  
دورتي 

لبنان

تمّثل “دورتي” مبادرة فريدًة من نوعها تّم إطالقها في لبنان 
في ماي 2020 لمناهضة كّل أشكال الهشاشة والّصعوبات 

الّناتجة عن الّدورة الّشهرّية.

تقاطعات
مجموعة تقاطعات  

األردن

تمّثل مجموعة تقاطعات ثّلًة من الّناشطات الّنسوّيات 
الّشابات من جميع أنحاء األردن الّلواتي يؤمّن بأهمّية نشر 
الوعي الّنسوّي والّتضامن لتغيير سير األحداث في سياق 

المساواة بين الجنسين وتمكين الّنساء والفتيات من بلوغ 
االستقالل الّذاتّي. رأت تقاطعات الّنور كرّدة فعل لعدد رهيب 

من جرائم قتل الّنساء المرّوعة شهدته البالد وللفجوات 
المستمّرة الّناتجة عن غياب المساواة بين المرأة والّرجل 
في المجاالت القانونّية، االجتماعّية، االقتصادّية، الّثقافّية، 

والّسياسّية.

https://elsistema.gr/?lang=en
https://www.facebook.com/elsistemagreece/
https://www.instagram.com/elsistemagreece/
https://embracelebanon.org/Home
https://www.instagram.com/embrace_lebanon/
https://Dawrati.org
https://takatoat.org/
https://www.facebook.com/Takatoat
https://www.instagram.com/takatoat/
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Facebook
Twitter

  lamloumtarik@gmail.com
mousakouri@gmail.com 

hkadano@gmail.com

Facebook
Contacts :  

associationahli@gmail.com 
rachidboumlalen@gmail.com

Site
Contacts :  

hhassani@icosi.org
info@icosi.org

mu.lion@imf.asso.fr
jeljelih@yahoo.fr

Site
Facebook

Contact :  
elhanas13@gmail.com

تدريب مراكز االحتجاز والّسلطات 
المحلّية على االّتفاقّيات الّدولّية 

الّتي تحمي حقوق المهاجرين 
وطالبي الّلجوء 

ّظمة أمان ضّد الّتمييز 

ليبيا

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز ثقافة حماية حقوق المهاجرين 
وطالبي الّلجوء في ليبيا من خالل نشر الوعي بين الجهات 

الفاعلة المحلّية ومجتمعات المهاجرين والّناشطين والّناشطات 
من المجتمع المدنّي. يتضّمن المشروع أنشطًة مختلفًة، مثل 

دورات تدريب موّجهة لمراكز االحتجاز وللّسلطات المحلّية في مدن 
الكفرة، مرزق، قطرون، وأوباري. تستعرض األنشطة االّتفاقّيات 

الّدولّية الّتي تحمي حقوق المهاجرين وطالبي الّلجوء. كما ُنّظمت 
كذلك ورش عمل مع الجهات الفاعلة من المجتمع المدنّي لترسيخ 

المعرفة المكتسبة المتعّلقة بالقوانين واالّتفاقّيات ذات الّصلة 
حّتى يكون الّناشطون والّناشطات على أهبة االستعداد لحماية 
حقوق المهاجرين وطالبي الّلجوء والّدفاع عنها في منطقتهم.

المراقبة، المساءلة، وتنفيذ 
أهداف الّتنمية المستدامة 

بحلول 2030 
الفضاء الجمعّياتّي 

المغرب

يهدف هذا المشروع إلى تعميم نشر الوعي والّتأثير على 
صانعي القرار في إطار التحدّيات المتعّلقة بتحقيق أهداف 

الّتنمية المستدامة وتنفيذها.

تحسين وتهيئة خدمات الّتدريب 
المهنّي وإعادة تأهيل المدارس 

والّدمج الفّعال للّشباب ذوي 
الوضعّيات الّصعبة في سوق 

الّشغل 
معّية أهلي

المغرب

يهدف المشروع إلى توفير الّدعم الّنفسّي واالجتماعّي 
للّشباب الّذين لم يتّم إدراجهم بالمدارس بتاًتا والّذين 

انقطوا عن الّدراسة أو الّذين يعانون من أوضاع هّشة )في 
الّشوارع أو في مراكز اإلنقاذ( المتراوحة أعمارهم بين 15 

و25 سنًة. يسعى المشروع كذلك إلى توفير برنامج تدريب 
تعليمّي ومهنّي يستجيب بشكل مناسب الحتياجاتهم 

الّشخصّية من أجل دمجهم من جديد في الّنسيج 

ALTERMED –  ألتير ماد 

 معهد الّتعاون االجتماعّي الّدولّي )ICOSI( والمعهد 
)IMF( المتوّسطّي للّتدريب والبحث في العمل االجتماعّي

المغرب، الجزائر، تونس

يهدف المشروع إلى ترسيخ الوعي بين الجهات الفاعلة 
المحلّية فيما يتعّلق بالّثقافة الّتعاونّية والمبادرات الفريدة 

من نوعها في إطار ريادة األعمال الجماعّية في مختلف 
المناطق إضافًة إلى دعم وإنشاء “الّشراكات المشتركة”.

http://facebook.com/aoadlibya
http://Twitter.com/aoadlibya
https://www.facebook.com/ahli.taroudant/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/AlterMedCAEMED
http://www.espace-associatif.ma
https://www.facebook.com/Espace.Associatif.ma
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Site
Facebook

Contacts :  
sarahigutierrez@batik-international.org

ntokinon@batik-international.org

Site
Facebook
Instagram
Contact :  

ceo@mariamf.org

Site
Contacts :  

director@mossawa.org
mosawa@rannet.com

Site
Contact :  

flora.benchekroun@grdr.org

كرامة
 Batik International

المغرب، الجزائر، تونس، مصر

الّنفسّي، واالقتصادّي على حّد الّسواء(. بالّتالي، يعتمد 
المشروع على نظام متكامل للوقاية والّرعاية والّدعم 

الموّجه للّضحايا.

ّسسة مريم
ّسسة مريم 

فلسطين

ُتعتبُر مؤّسسة مريم أهّم مؤّسسة فلسطينّية في مكافحة 
مرض الّسرطان وهي تساعد المرضى المصابين به على 

المستوى الّنفسّي والمالّي، كما توّفر لهم مرافقة يومّية في 
المستشفيات. تضّم المؤّسسة أكثر من 1500 عضو وعضوة 

ويقع مقّرها في مدينة الّناصرة.

مركز مساواة 
مركز مساواة 

فلسطين

يسعى مركز المناصرة للعرب الفلسطينّيين في إسرائيل 
)مساواة( إلى تعزيز الحقوق االقتصادّية واالجتماعّية 

والّثقافّية والّسياسّية لألقلّية العربّية الفلسطينّية في 
إسرائيل واالعتراف بهم كأقلّية قومّية أصيلة المنشأ تتمّتع 

بخصوصّياتها القومّية والّثقافّية والّتاريخّية.

 GRAINE DE CITOYENNETÉ – مشروع
Grdr  الهجرة – المواطنة – الّتنمية 

موريطانيا

يهدف هذا المشروع متعّدد الجهات الّذي يعّزز عمل 
منّظمات المجتمع المدنّي إلى تشجيع مشاركة الّشباب 

الموريتانّي داخل أراضي وطنهم وإلى بناء أسس حوار مع 
الّسلطات المحلّية.

http://batik-international.org/projets/mediterranee
https://www.facebook.com/associationbatikinternational/
http://www.mariamf.org
https://www.facebook.com/MariamFoundation
http://Instagram.com/Mariam_foundation
http://www.mossawa.org/
https://assojeunes-mauritanie.org/


26

Facebook
Contact :

i.khatib@keshmalek.org

Facebook
Contact :  

nyobelipot@yahoo.fr
Site

Facebook
Twitter

Contacts :  
sfrawes@solidarite-laique.org 

igaidi@solidarite-laique.org

Site
Facebook
Contact :  

omar@fondation-tunisie.org

نوادي المواطنين من الّشباب
في سوريا 

كّش مالك 

سوريا

في أوائل 2018، أطلق كّش مالك برنامًجا يهدف إلنشاء 
مجموعات شبابّية في جميع المراكز المجتمعّية في سوريا 

تحت اسم نوادي المواطنين من الّشباب )YCCs( وذلك 
لتبليغ أصواتهم بشكل أفضل وتحفيزهم على االنخراط 

المكّثف في الحياة العاّمة.

 INCUBATEUR KUFANYA
 KUFANYA حاضنة

قادة األعمال األفارقة 

تونس

يهدف مشروع مساحة العيش والعمل المشترك
 )coliving space Kufanya( إلى تعزيز اإلدماج االجتماعّي 

واالقتصادّي لألفراد من المهاجرين في تونس من خالل 
إنشاء مساحة شاملة تجمع الّلقاءات بين الّثقافات وترّسخ 

مفهوم العيش مًعا واإلثراء الّثقافّي وخلق فرص اقتصادّية 
للجميع.

 SOYONS ACTIFS/ACTIVES  – برنامج 
 )Solidarité Laïque( ّتضامن العلمانّي

تونس

منذ إطالقه سنة 2012 في تونس، ما فتئ هذ المشروع 
يعمل للحّد من الاّلمساواة في الّتمّتع بالحقوق. يرافق برنامج 

أصحاب المصلحة المتعّددين )PCPA( مبادرات المجتمع 
المدنّي الّتونسّي بشراكة مع الجهات الفرنسّية، يعّزز قدرات 

المجتمع المدنّي في تونس وفرنسا بفضل نظام تعليمّي 
يعتمد على تبادل المعارف مع الّزمالء ويرّسخ القدرات 

الجماعّية لألعضاء في عملّية الّتشاور وفي إمكانّية الّتأثير 
على مجرى الّسياسات العاّمة.

برنامج أليف 
ؤّسسة تونس للّتنمية 

تونس

يهدف برنامج أليف إلى بناء 10 مراكز تكنولوجّية مخّصصة 
للّشباب الّتونسّي في المناطق العشر األكثر تهميًشا 

وحرماًنا في المناطق الّداخلّية في تونس )سليانة، باجة، 
جندوبة، القيروان، القصرين، سيدي بوزيد، قفصة، توزر، 

قابس، مدنين( وذلك من أجل الحّد من الّتفاوتات بين 
الّشباب وتحسين القدرة على تشغيلهم وصقل مهاراتهم 

في مجال ريادة األعمال.

https://www.keshmalek.org/community-empowerment/
https://www.facebook.com/kufanyaincub
http://www.actives-actifs.org
https://www.facebook.com/Soyons.actifs.actives
https://twitter.com/PcpaActifs
https://fondationtunisie.org/our-programs/elife
https://www.facebook.com/elife.tn
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Site
Facebook

Twitter
Contacts :  

mathias.castillo@santesud.org
ayadiwal@gmail.com 

nguyen.pauline@santesud.org 

Site
Facebook

Twitter
Contacts :  

mrad.georges99@gmail.com 
pierre.revel@france-volontaires.org

Site
Facebook
Contact :  

adelie.breil@iecd.org

LIL SHABAB –  للّشباب 

  Santé Sudو  +Ado

تونس

يهدف هذا المشروع إلى تيسير االندماج أو إعادة االندماج 
االجتماعّي والمهنّي للّشباب الّتونسّي المعّرض لخطر 

االنفصال االجتماعّي و/أو الّتطّرف من خالل تعزيز قدرتهم 
على الّتعبير ورّد الفعل وصقل مهاراتهم وتشريكهم في 
 Santé وشريكتها + Ado الحوكمة المحلّية. تقترح كّل من
Sud دعم هؤالء الّشباب لتطوير وتنفيذ مشاريع المواطنة 
من خالل تنظيم ورش عمل تدريبّية وتوفير الّدعم المالّي 

على وجه الخصوص.

الّتطّوع الّدولّي في منطقة البحر 
األبيض المتوّسط 

France Volontaires متطّوعو فرنسا

 البحر األبيض المتوّسط

تمّكن France Volontaires الّشباب من المشاركة وااللتزام 
في إطار الّتطّوع الّدولّي من خالل دعمهم ومرافقتهم في 
خلق مشاريع الّتطوع والّتضامن في منطقة البحر األبيض 

المتوّسط.

دعوة لتنفيذ مشاريع في إطار 
“دعم الّشباب في منطقة البحر 

األبيض المتوّسط الغربّيّة”
   )IECD( المعهد األوروبّي للّتعاون والّتنمية 

البحر األبيض المتوّسط

ا )من 10 إلى  تمّثل هذه الّدعوة لخلق المشاريع دعًما مالّيً
15000 يورو( للمشاريع المنّفذة بشكل موّحد بين منّظمات 
المجتمع المدنّي المستهدفة في بلدان شمال وجنوب البحر 

األبيض المتوّسط.

http://adoplus.org/
https://fr-fr.facebook.com/ASSOCIATIONADOPLUS/
https://twitter.com/PcpaActifs
https://www.france-volontaires.org
https://www.facebook.com/FVolontaires
https://www.instagram.com/france_volontaires
https://jmed-aap.org/
https://www.facebook.com/J-MED-Soutenir-la-jeunesse-en-M%C3%A9diterran%C3%A9e-103625308825155/


الثقافة والّتراث
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Site
Facebook

Twitter
Contacts :  

jaffarsaribey@gmail.com
euhidk@gmail.com

Facebook
Contact :  

amin_osama@yahoo.com
Site

Facebook
Instagram

Twitter
Contact :  

direction@ancrages.org

Site
Facebook

Contacts :  
amr.naiem@rezodanse.com

egypte@rezodanse.com
l.ammar-arino@viadanse.com

درب الّثقافة 
جمعّية الّثقافّية الّدار الكبرى ـــ درب الّثقافة

 الجزائر

يهدف هذا المشروع بشكل أساسّي إلى إحياء ثقافة 
الّسينما في تلمسان، وفي الجزائر بشكل عاّم، عبر برامج 

وشراكات مختلفة: مازال المجال الّثقافّي في الجزائر يعاني 
من الّسياق الّتاريخّي المعّقد للبالد. يتجّسد المشروع من 

خالل استغالل األماكن العاّمة والمساحات الّثقافّية المهجورة 
من قبل المواطنين والّتحسين الّنوعّي والكمّي لألفالم 

المنتجة، خاّصة األفالم الوثائقّية في الجزائر، إضافًة إلى إشراك 
المواطنين والمواطنات.

أّيام قوص الّسينمائية والبيئّية 
مجموعة شباب قوص بلدنا

 مصر

هذا المشروع مساحٌة تجعل من الّسينما صوًتا مدوّيًا يسّلط 
الّضوء على المسائل المهّمة المتعّلقة بالّتحّديات البيئّية 

بغية توعية الّشباب واألطفال بهذه القضايا وتحّدياتها 
لتشجيعهم على المشاركة الفّعالة في هذا المجال.

مرسيليا، اآلثار االستعمارّية 
Ancrages المراسي

 فرنسا

اّتبعت ثّلة من شباب Fraternité de la Belle de Mai مسار 
خطى تاريخ االستعمار في مرسيليا وفي بعض أحياء وسط 

مدينة مرسيليا، أْي الميناء القديم، كانيبيي، ريفورمي، 
سانت تشارلز، وبيل دي ماي. فكرة المشروع رحلٌة تسترجع 

مختلف المراحل الّتاريخّية في شكل خرائط تشاركّية 
مرسومة حول آثار االستعمار في مدينة مرسيليا لتوعية 

الّشباب بتاريخ مدينتهم.

مراكز الّرقص الكوريغرافّي 
 VIADANSE و RÉZODANSE

MASHTAL مشتل

 الجزائر

يسعى هذا المشروع إلى نشر الوعي بأهمّية الّرقص بين 
األطفال والمراهقين على نحو نظريٍّ )المعرفة( وتطبيقيٍّ 

)الممارسة( وإلى المساهمة في خلق بيئة حيوّية تدور حول 
فّن تصميم الّرقص عبر ترسيخ تواجد الفّنانين الّدائم 
وحضورهم من خالل توفير فرص العمل وذلك بفضل 

المشاريع الفنّية المدرسّية ومختلف األنشطة في المراكز 
الّثقافّية واالجتماعّية والمنّظمات غير الحكومّية.

http://lagrandemaisondedib.com/
https://m.facebook.com/DerbCinema/
https://www.instagram.com/derbcinema/
https://www.facebook.com/Qusbldna/
https://ancrages.org/
https://www.facebook.com/Ancrages.association
https://www.instagram.com/associationancrages/
https://twitter.com/ancrages
http://www.rezodanseegypte.com
http://www.facebook.com/rezodanse
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Site
Contact :  

j j.schaettel@ozango.eu

Site
Contacts :  

anne.millet@iremmo.org
juliette.canivet@iremmo.org 

Site
Contact :  

valerie.gerbault@cmca-med.org

مهرجان في المسارح القديمة 
SZENIK مجّلة ويب

 فرنسا

يهدف هذا المشروع إلى تسليط الّضوء على البرامج 
الّثقافّية المتوّسطّية وجعلها أكثر تألًّقا وإلى إنتاج عروض 

توّزع في المهرجانات الّشريكة. يجب أن يكون موسم 
مهرجانات البحر األبيض المتوّسط المقبل فرصًة لتعزيز 

الحوار بين مختلف المناطق في ضفتْي المتوّسط، بعبارة 
أخرى بين الّسكان وكّل فرد يساهم في بعث حركّية في 

المنطقة.

ليلى – األدب العربّي مترجم 
بالّلغات األوروبّية 

معهد البحوث والّدراسات في البحر األبيض المتوّسط 
)iReMMO( والّشرق األوسط

 فرنسا

إْن تمّكنت الفنون الحّية أو البصرّية من فرض وجودها 
بشكل تدريجّي في المساحات الفنّية األوروبّية، فإّن األصوات 

الجديدة لألدب العربّي بالكاد مسموعة. في هذا الّسياق، 
يهدف مشروع ليلى إلى تعزيز ترجمة األدب العربّي في 

أوروبا.

)MEDITERRANEA تلفاز( MEDITERRANEA TV

مركز البحر األبيض المتوّسط لالّتصال الّسمعّي البصرّي 
)CMCA(

 فرنسا

هذا المشروع الّرقمّي الجديد ذو الهوّية المتوّسطّية المّوجه 
للّشباب )بين 15 و35 سنة( متألّف من برامج تعرضها 

الّتلفزيونات الّشريكة في الحوض األبيض المتوّسط، إضافًة 
إلى مجموعة من أعمال المبدعين الّشبان من جميع أنحاء 

البحر المتوّسط. ستعمل المنّصة على تحرير وتقديم اآلالف 
من األفالم الوثائقّية واألعمال الّرقمّية وفق مواضيع محّددة 

تّم اختيارها على القنوات الّتلفزّية الحالّية وعلى مواقع 
الّتلفاز على شبكة اإلنترنت الّتابعة لشركائنا من اإلعالمّيين. 

ستستقبل المنّصة كذلك المشاريع الّسمعّية والبصرّية 
للّشباب المتوّسطّي لتبّثها.

عمل حول تراث الّطبخ في البحر 
األبيض المتوّسط 

Emmanuel Perrodin ّطباخ

 فرنسا

قام الّطباخ ذائع الّصيت إيمانويل بيرودين بخلق مشروع 
قافلة تحتضن فّن الّطبخ على هامش المهرجانات الّثقافية 
الكبرى سنة 2022 والمنّظمة في جميع أنحاء البحر األبيض 

المتوسط للقاء شباب المنطقة وتبادل أطراف الحديث حول 
تراث الّطبخ المشترك الّذي يجمعنا والّذي يتجاوز الحدود 

الجغرافّية المرسومة لمختلف البلدان المتوّسطّية.

https://www.szenik.eu/fr/
https://iremmo.org/departement-recherche-2/projets-europeens/leila-arabic-literature-in-european-languages/
https://cmca-med.org/cmca-webtv-2/
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Site
Contact :  

virginia.pisano@aflam.fr

Site
Contact :  

geraldine.prevot@institutfrancais.com

Instagram
Contacts :  

info@beirutheritageinitiative.com 
youmna@bagbio.com 

fadlodagher@architecturedhp.com

Site
Contacts :  

hajar@onorient.com
eva@onorient.com

ورشة المستقبل – المنّصة 
الّدولّية لممارسة الوساطة 

الّثقافّية 
أفالم

  فرنسا، المغرب، الجزائر، إيطاليا، مصر، فلسطين

يهدف هذا المشروع إلى دعم المهنّيين من الّشباب 
لالنتقال من مرحلة الوساطة إلى تطوير ورشاِت أعمالهم 

الّشخصّية، على وجه الخصوص تلك الّتي تستهدف الّشباب 
من خالل دراسات الحالة، تجريب األدوات، وتبادل الممارسات.

كتب من الّضفتين 
المعهد الفرنسّي

  فرنسا، المغرب، الجزائر، تونس

يهدف هذا المشروع إلى دعم الحوار بين المجتمعات 
المدنّية في الّضفة الّشمالّية والّضفة الجنوبّية للبحر 

األبيض المتوّسط من خالل مشاريع تعاونّية حول الكتب. 
يتمحوُر المشروع حول 3 أنشطة رئيسّية أْي الّترجمة، الّنشر، 

ا ُمكّرًسا للّشباب. والّتوعية، كما يتضّمن عنصًرا انتقالّيً

ؤّسسة الّثراث الوطنّي 
مبادرة بيروت للّتراث

لبنان
تمّثل مبادرة بيروت للّتراث مبادرًة جماعّية منبثقة من 

المجتمع المدنّي، مهّمتها الحفاظ على الّنسيج الحضرّي 
واالجتماعّي من خالل إعادة بناء الّتراث الّلبنانّي في المناطق 

المتضّررة والحفاظ عليه.

بابور
ONORIENT الوكالة الّثقافّية

  فرنسا، المغرب، الجزائر، تونس

بابور أّول مجّلة صحفّية وأدبّية بالّلهجة العامّية وبالفرنسّية 
وهي تستهدف أربعة بلدان، أْي المغرب، الجزائر، تونس، 

وفرنسا. تعمل المجّلة لترسيخ الّرابط بين مختلف الّلغات 
والّتحدّيات، والقضايا، واالّتجاهات، والمسارات.

http://www.aflam.fr
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/livres-des-deux-rives
http://www.instagram.com/beirutheritageinitiative/
https://onorient.com/
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Site
Facebook

Contacts :  
ruth.soliman.extern@goethe.de

reemhgs@outlook.com
h.saad.ly@gmail.com

Site
Contacts :  

tarek.b.hiba@gmail.com
seyfeddine.khaled@gmail.com

Facebook
Contacts :  

midani@dcx.tn
maya.boureghda@dcx.studio

Site
Facebook
Instagram
Contacts :  

martine.chaligne@afrat.com
raphael.trouiller@tetraktys-ong.org

george@phtrail.org

أثر  
مشهد للّثقافة والّتراث

 ليبيا

ُيعتبُر مشروع أثر ثمرَة عمٍل بحثّي وتوثيقّي حول تاريخ 
المساحات الّثقافّية في ليبيا وحول كيفّية تغّيرها خالل 

مختلف الفترات الّسياسّية الّتي عرفتها البالد. إضافًة إلى 
فهم العالقة بين سياسة الّدولة والّثقافة والمجتمع، يسعى 
المشروع أيًضا إلى الّدفاع عن الّثقافة في الحياة العاّمة وبناء 

األّمة من خالل فحص ودراسة أمثلة محلّية، إضافًة إلى الّتعبير 
عن اآلراء الّشعبّية.

المقهى الّثقافّي: بيتنا في بلدة 
“دّوار”  

جمعّية المواطنة والّتنمية، الّثقافة، والهجرة لضفتْي 
)CDCMIR( المتوّسط

 تونس

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الّروابط بين شباب بلدّية 
دار هيشر من خالل خلق مساحات مشتركة ودّية تجمع 

المواطنين، مثل المقاهي الّثقافّية والجمعوّية الّتي تقترح 
مختلف برامج الفعالّيات الّثقافّية )مسرح، سينما، موسيقى، 

فّن الّرسم على الجدران والقراءة( وتنّظم نقاشات حول 
مكافحة الّتطّرف، البيئة، المواطنة، الّصّحة، الوقاية واإلدماج 

االجتماعّي واالقتصادّي.

DCX – الّتجربة الّثقافّية الّرقمّية  

VR  قرطاج

 تونس

ييمّكُن مشروع الواقع االفتراضّي من اكتشاف أسرار مدينة 
قرطاج العظيمة في القرن الّثاني قبل الميالد.

مسار فلسطين الّثراثّي  
Tétraktys و  AFRAT

 فلسطين

يتجّسد المشروع في شكل نزهة طويلة فريدة من نوعها 
لعبور فلسطين من الّشمال إلى الجنوب، أْي المشي 

لمسافة تزيد عن 500 كيلومتر... من جنين إلى الخليل، 
عبوًرا بنابلس، القدس، أريحا أو بيت لحم.

http://www.scene.org.ly
https://www.facebook.com/SceneHeritage
https://jamaity.org/association/cdcmir-citoyennete-developpement-cultures-et-migrations-des-deux-rives/
https://www.facebook.com/carthagevr
https://phtrail.org/
https://www.facebook.com/PHTrail/
https://www.instagram.com/ph_trail/?hl=fr
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Site
Facebook
Instagram
Contact :  

ankaraaks@gmail.com

Site
Contacts :  

davidstoleru@thebeitproject.org
claudiabenitez@thebeitproject.org
marieheileman@thebeitproject.org

Site
Contacts :  

zineb@copam-med.com
bouzid.sabeg@orange.fr
grine.anissa@gmail.com

YOUNG SPIRIT OF RENEWAL – روح الّشباب 

للّتجديد  
)Aks أنقرة( AnkaraAks

 تركيا

تمّثل AnkaraAks مبادرًة اجتماعّيًة تهدف إلى إنتاج مشاريع 
في المجال الّثقافّي وفّن الهندسة الحضرّية في شكل 

باوهاوس أوروبّي جديد )NewEuropeanBauhaus(: مشروع 
Young Spirit of Renewal مشروٌع يقوم فيه الّشباب من جميع 
المناطق الحضرّية بتصميم مدن المستقبل المستدامة في 

.EuGreen Deal# و NewEuropeanBauhaus# إطار مشروعْي

THE BOAT PROJECT – مشروع القارب  

The Beit Project مشروع

 البحر األبيض المتوّسط

ترح مشروع القارب جعل بيئتنا المشتركة، أْي البحر األبيض 
المتوّسط، عنصًرا جوهرّيًا في نشر وتعليم مفهوم العيش 

مًعا: القارب هو القلب الّنابض للمشروع، وهو قارب شراعّي 
على متنه طاقم متكّون من شباب تّم تجنيدهم من جميع 

أنحاء البحر األبيض المتوّسط. يعبُر القارب بحرنا خطوًة 
خطوًة من مرسيليا إلى وجهات أخرى ناسًجا خالل رحلته 
روابًطا جديدًة من الّشمال إلى الجنوب خالل عام دراسّي 

كامل.

المشاركة مًعا في تطوير الّتراث 
العالمّي في البحر األبيض 

المتوّسط  
CoPaM  مبادرة

 البحر األبيض المتوّسط

تسعى مبادرة CoPaM إلى الحفاظ على الّتراث العالمّي 
في البحر األبيض المتوّسط واستعادته وإعادة تأهيله، كما 
تهدف إلى ترك أثر ملموس في المساحة المتوّسطّية من 

خالل تسريع الّتنمية المستدامة في أراضيها.

http://www.ankaraaks.com
http://facebook.com/ankaraaks
http://www.instagram.com/ankaraaks
https://thebeitproject.org/the-boat-project/
http://www.copam-med.com


الّرقمّي
ريادة األعمال واالبتكار
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Contacts :  

noa.landau@haaretz.co.il
sheren.saab@haaretz.co.il

Site
Contact :  

rebadevine@gmail.com

Site
Facebook
Contact :  

azeddine.aic@gmail.com

Site
Facebook
Instagram
Contacts :  

jana@phenixcenter.net
nadeem@phenixcenter.net

    HAARETZ 21 مبادرة 
Haaretz 21

 إسرائيل

ُتعتبُر مبادرة Haaretz 21 مبادرًة جديدة تهدف إلى إيصال 
أصوات وقصص المجتمعات العربّية والفلسطينّية في 

 Haaretz 21 إسرائيل وتضخيم صدى هذه األصوات. تهتّم
بتدريب الكّتاب العرب والفلسطينّيين وتنشر أعمالهم في 

شكل حاضنة صحفّية.

الوسائط المستقّلة في البحر 
األبيض المتوّسط 

Orient XXI

 األردن، مصر، لبنان، تونس

يهدف هذا المشروع إلى تحسين مواقع المعلومات 
المستقّلة في العالم العربّي. يقترح Orient XXI تنفيذ 

مشاريع مشتركة في شكل منشورات استقصائّية. كما 
يمّكن المشروع كذلك من جمع مختلف الفرق اإلعالمّية في 

أماكن إقامات مشتركة لتعزيز نقل المهارات بين أعضاء 
الّشبكة ووضع أسس أنشطة تدريبّية للّصحفّيين من 

الّشباب في البلدان المعنّية.

 KECHRADIO ّطة
معّية مبادرات المواطنة

 المغرب

إّن KechRadio محّطة إذاعّية تشاركّية ذات صبغة محلّية، 
إنسانّية، مراعية للمنظور الجنسانّي، غير تجارّية، ومستقّلة 

عن أّي حزب أو نظام سياسّي. هي محّطة إعالم تعّددّية 
تهدف إلى تطوير وتعزيز الّتواصل وتمكين جميع الجهات 

الفاعلة والّسكان من تبليغ أصواتهم.

المرصد العّمالّي األردنّي
مركز فينيكس للّدراسات االقتصادّية والمعلوماتّية

 األردن

تساعد هذه األداة على دراسة تأثير االنتهاكات في محيط 
العمل، كما تتناول قضايا العمل الاّلئق والّتنمية المستدامة 

وغيرها من المواضيع المتعّلقة بالّشباب.

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-why-is-arablivesmatter-trending-and-how-is-it-different-from-black-lives-matter-1.10310479
https://orientxxi.info/
http://kechradio.org/fr/
https://www.facebook.com/KechRadio.org
http://labor-watch.net/en/home
https://www.facebook.com/LaborWatchJo
https://www.instagram.com/laborwatchjo/?hl=en
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Site
Contact :  

abderrazak.elhajri@migdev.org

Site
Facebook

Contacts :  
sarfaoui@cdc.tn

chauveaua@afd.fr 
ngharbi@cdc.tn 

ariane.philis@expertisefrance.fr Site
Contacts :  

hedi.finance@cawtar.org
documentation@cawtar.org

Site
Facebook
Instagram
Contacts :  

adrien.delaby@groupe-sos.org
kelly.robin@groupe-sos.org

ّتنمية الّريفّية المتكاملة في 
المغرب، بمنطقتْي سوس ماسة 

 )DRIM( ودرعة تافياللت
الهجرة والّتنمية

المغرب

يهدف مشروع DRIM إلى تعزيز الّتنمية المستدامة القائمة 
على تجذير تآزر الجهات الفاعلة المحلّية وتنمية الموارد 

اإلقليمّية.

ENLIEN – مشروع 

صندوق الودائع واألمانات

تونس

يهدف ENLIEN إلى تعزيز ومرافقة مبادرات ريادة األعمال 
الّتي تساهم في مكافحة ظاهرة البطالة الّتي يعيشها 
الّشباب وتنشيط ريادة األعمال، ال سّيما ريادة األعمال ذات 

الّصبغة االجتماعية والمتعّلقة بالّنساء.

المركز اإلقليمّي لالمتياز في 
الّتعليم المالّي 

مركز المرأة العربّية للّتدريب والبحث )كوثر(

البحر األبيض المتوّسط

يسعى المركز اإلقليمّي لالمتياز في الّتعليم المالّي إلى 
رسم مالمح عالم عربّي يتمّتع فيه األفراد، خاّصة الّنساء 

والّشباب، بالمعرفة الّتي يحتاجون إليها في المجال المالّي 
للمشاركة الفّعالة في الحياة االقتصادّية وبناء مستقبل آمن 

مّما يمّكنهم من العيش في رفاهّية. لبلوغ هذه األهداف، 
يعمل المركز جاهًدا ليكون مرجًعا بارًزا على المستوى 
اإلقليمّي لتقديم الحلول المتعّلقة بتعزيز الّتعليم في 

المجال المالّي.

RISE : الحاضنة اإلقليمّية لرّواد 

األعمال في المجال االجتماعّي 
 PULSE – GROUPE SOS

صربيا، البوسنة والهرسك، مونتينيغرو، كوسوفو، 
شمال مقدونيا، ألبانيا

يهدف هذا المشروع إلى دعم أفكار الّشركات االجتماعّية 
الّتي ستساهم في جعل المنطقة مكاًنا أفضل. في هذا 
الّسياق، ترّكز RISE على الّتعاون وتبادل األفكار والّتعلم 

المشترك من الّزمالء والّزميالت.

http://www.migdev.org
http://www.cdc.tn/enlien
https://www.facebook.com/EnlienTN
https://amwalna.org/
https://www.risewb.org/
https://www.facebook.com/risewb6
https://www.instagram.com/risewb6/
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apetibon@rsf.org 
souhaib.khayati@gmail.com

erolonderoglu@gmail.com

Site
Facebook

Contacts :  
colinecharbonnier@gmail.com

helene@1538mediterranee.com

ّظمة مراسلون بال حدود في البحر 
األبيض المتوّسط 

)RSF( منّظمة مراسلون بال حدود

البحر األبيض المتوّسط

تساهم منّظمة مراسلون بال حدود في تعزيز القدرات 
وتنمية معرفة الّصحفّيين والمحّررين والمسؤولين عن 

البرمجة في مختلف وسائل اإلعالم في منطقة البحر األبيض 
المتوّسط فيما يتعّلق باالنتخابات. تدعم مراسلون بال 

حدود وسائل اإلعالم الّتونسّية، على وجه الخصوص على 
مستوى الحقوق االجتماعّية واالقتصادّية. في الوقت الحالّي، 

تهتّم المنّظمة بمشروع يسعى إلى ترسيخ بيئة عمل 
آمنة للّصحفّيات في تونس )توعية جميع أصحاب المصلحة 
في قطاع اإلعالم حول الّضرورة الملّحة العتماد إطار مرجعّي 

مشترك وفّعال للحّد من العنف الّذي يستهدف الّصحفّيات(.

  UNE ANNÉE EN MÉDITERRANÉE مجّلة
عام في البحر األبيض المتوّسط 

شبكة 38-15 البحر األبيض المتوّسط

البحر األبيض المتوّسط

منذ 2018، تسعى المجّلة إلى تناول مواضيع تتعّلق بقضايا 
المجتمع الّرئيسّية في بلدان البحر األبيض المتوّسط: البيئة، 

المواد الغذائّية، الغاز، وجهات الّنظر المختلفة، والمبادرات.
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ــّم  ــل هــذه الوثيقــة دليــل مشــاريع )إصــدار ســنة 2022( يحتــوي علــى 92 مشــروًعا ت تمّث
ــّذي ُنّظــم  ــم البحــر األبيــض المتوّســط ال ــة المشــاريع لمنتــدى عوال تقديمهــا فــي إطــار قري
فــي مدينــة مرســيليا الفرنســّية فــي 7 و8 فيفــري 2022. يتوّفــر الّدليــل بـــ 3 لغــات فــي شــكل 
قاعــدة بيانــات مفيــدة تكــون مــرآًة تعكــس الّتبــادل والّتواصــل مــع قــادة المشــاريع الحاضريــن 

خــالل المنتــدى خاّصــة، وعلــى نطــاق أوســع عاّمــًة.

تحتضــن 23 دولــة متوّســطّية مختلــف المشــاريع المنصــوص عليهــا فــي هــذا الّدليــل وهــي 
تتمحــور حــول 5 مواضيــع أساســّية: 

البيئة، الّتنّوع البيولوجّي، والتنمية المستدامة  .1
2.  الّتعليم، الّتدريب، والّتنّقل

اإلدماج والّتضامن  .3
الّثقافة والّتراث  .4

العالم الّرقمّي، ريادة األعمال، واالبتكار  .5

ــا. ســُتمّكن الفعالّيــة القادمــة لمنتــدى عوالــم البحــر األبيــض  هــذا الّدليــل قابــل للّتغييــر تدريجّيً
المتوّســط مــن إثرائــه بمشــاريع جديــدة وليــدة الّلقــاءات المســتقبلّية.
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