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عام 2009م، ويا له من عام ال ينىس! فقد تزامن ذلك 
العام املنرصم مع تحرير الطبعة األوىل من اللقاء السنوي 

الذي يعده برنامجنا متمثال يف مؤمتر “البحر األبيض” 
حيث حفل بوجود اثنني وأربعني شخًصا ميثل كل منهم 

منظمة شبابية من األقاليم األورومتوسطية بهدف مناقشة 
أمور تتعلق بإدارة املؤسسات غري الحكومية وللوقوف 
عىل ما يستجد يف الشأن. ومل متر أشهر حتى تال ذلك 
إصدارنا ملطبوعتني إحداهام بعنوان “صيد التمويل” 

“Fund Hunt” و األخرى “شبكات التواصل يف مجال عمل 
.”Youth Work Networks“ ”الشباب

وقد اخرتنا موضوع التنمية املستدامة ليكون موضوعنا 
الرئييس لهذا العام. حيث يتناول مؤمتر البحر األبيض الثاين 

هذا املوضوع بتعمق ليسرب أغواره، ويف الوقت نفسه 
يصل بينه وبني واقع املؤسسات غري الحكومية يف هذا 

املجال، وكذلك من يريدون توسيع دائرة عالقاتهم وإدارتها 
بأسلوب مستديم.

وكانت هذه أول سنة نتوىل فيها إدارة هذا الحدث، وقد 
مثل لنا تحديًا استقبلناه بحامس كبري وبنشاط وبإخالص 
حتى نحقق ما يرنو إليه برنامجنا من جمع للمؤسسات 

أصدقايئ األعزاء

 أهًل ومرحًبا بكم يف العدد السادس من مجلتنا “مجلة برنامج الشباب األورومتوسطي”!! حيث يذكِّرنا كل عدد يصدر من برنامجنا مبيض
سنة أخرى دون أن نشعر بها لكرثة ازدحام جداول أعاملِنا ولكرثة األحداث التي نغطيها.
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ومبا أننا رصنا يف عامل تسوده ثقافة استهالكية ترتكز عىل 
أنانية متيز أسلوب الكثريين يف هذا العامل، وما عدنا نتعلم 

من دروس املايض حتى نحفظ مستقبلنا؛ فكيف لنا أن 
نضمن أن تتحقق االستفادة الجامعية؟ وكيف لنا أن 

نضمن وجود من يستثمر تلك الفرص ويغتنمها يف ظل جو 
من الوئام واالنسجام؟

والتنمية املُستد˜امة هي
"التنمية التي تفي باحتياجات الحارض دون اإلخالل بحق 

األجيال القادمة يف تلبية احتياجاتها"
ولعل هذا هو السبب يف احتياج شباب اليوم واألجيال 

القادمة إىل فهم التحديات التي تواجههم إذا فشل جيل 
اليوم يف الحفاظ عىل هذا الكوكب. ولضامن وعي الشباب 
بتبعات منط حياتهم الراهن وتأثري تغري املُناخ الذي أصبح 
قضية عاملية، وضعت األمم املتحدة "برنامج ِعقد التعليم 

والتثقيف من أجل التنمية املستدامة من عام 2007م 
وحتى عام 2014م" ليكون حاًل رئيًسا لبناء كفاءات 

التنمية البرشية املستدامة بربامج التعليم االستباقية، 
والتفاعلية الرسمية وغري الرسمية. وجاءت اليونسكو لتقود 
التحدي وتنفذ برنامج األمم املتحدة املذكور آنفا بالتعاون 

من وكاالتها.
ونحن نتساءل.. إىل أي مدى يجب عىل برنامج الشباب 
معالجة قضية تغري املُناخ والتنمية املُستدامة؟ وما قدر 
استجابة املرشوعات واألنشطة التعليمية لهذا الربنامج 

الطموح؟
إن التثقيف عن التنمية املُستدامة يهدف إىل تغيري السلوك 

والعادات حتى تصطبغ بصبغة االستدامة، وليكون هناك 
احرتام للبرش ومراعاة للبيئة. والتنمية املستدامة ال تشمل 

البيئة فحسب بل هي تتكون من ثالثة أبعاٍد يرتبط أحدها 
باآلخر، نذكرها فيام ييل:

التنمية االجتامعية املستدامة، والتي تهدف   •

، ولكن ما زالت بعض الدول  إن دور الشباب يف عملية التنمية دوٌر حيويٌّ
يف أنحاء املنطقة األورومتوسطية تتجاهل هذا الدور. إال أنه مؤخًرا الحظ 
البنك الدويل ووكاالت األمم املتحدة عىل اختلفها املُساهمة الكبرية التي 
يستطيع الشباب تقدميها لبناء مجتمع أقوى وأفضل، مام يعني رضورة 
إيجاد مساحة ملشاركة هؤالء الشباب حتى يُشاركوا بكل طاقاتهم يف بناء 
تُْسَنَد  أن  نضمن  كيف  ولكن  لهم.  املُتاحة  الُفرص  واستثامر  مجتمعهم 

إليهم مهمة اغتنام هذه الفرص؟ 

 شباب املتوسط
 وقضية التنمية
 املستدامة
كتبته ميل منصور

غري الحكومية يف كل من أوروبا والدول األخرى املطلة عىل 
البحر األبيض املتوسط تحت سقف واحد يف ظل مناخ 
ملؤه التسامح والتفاهم املتبادل، وذلك مبساعدة تلك 

املؤسسات عىل التواصل فيام بينها وبناء القدرات بزيادة 
فرصة مشاركتها وتبادل املامرسات الجيدة فيام بينها. 

ومؤخرًا انضمت إىل فريقنا عضوة جديدة تدعى "نيكول" 
ستساعدنا يف الجوانب املتعلقة بالتواصل.

وكلنا يف برنامج الشباب األورومتوسطي ندرك أن املوقع 
اإللكرتوين من األدوات التي ال غنى عنها حيث أن املوقع 

اإللكرتوين ميثل املكان الذي تجتمع فيه املعلومات 
واألدوات تحت سقف واحد. وبعد أن قمنا بتحديث 

قامئة البحث عن الرشكاء يف العام املايض 2009م، عملنا 
عىل تحديث املوقع ليظهر لنا يف ثوبه الجديد، ليجمع 
بني عنرصْي الجامِل والكفاءِة، حيث يتميز موقعنا اآلن 

بالرسعة وبسهولة التعامل معه.
وبفضل إسهامات املشاركني معنا عىل اختالفهم فإن 
هذا العدد الجديد من مجلتنا جاء زاخرًا باملقاالت 

التي تدور حول موضوع هذا العام أال وهو التنمية 
املستدامة وعالقتها مبنظامت الشباب. ويف هذا العدد 

الجديد ستجدون مقاالت تدور حول الدورات التدريبية 
واملامرسات الجيدة والرؤى، تأتيكم عرب صفحات عددنا، 

كتبتها أقالم بعض القامئني عىل مؤسسات غري حكومية 
ومن “األورو ديسك” يف تركيا فيام يتعلق بالتواصل 

واالستدامة.
ولعلكم الحظتم أن عددنا هذا يختلف عن األعداد السابقة 

حيث صار يف ثوب جديد ويحمل اساًم جديد، نتمنى أن 
ينال ذلك إعجابكم.

eu�  ونحن إذ نحثكم عىل التواصل معنا عرب الربيد اإللكرتوين
romedyp.eupa@gov.mt وزيارة موقعنا اإللكرتوين عىل 

شبكة اإلنرتنت www.euromedp.org ، ندعوكم كذلك 
إىل التواصل معنا عىل صفحتنا عىل موقع الفيس بوك.

واآلن نرتككم مع صفحات مجلتنا ... متمنني لكم قراءة 
ممتعة!

أرسة التحرير

إىل تنمية العنرص اإلنساين ومؤسساته االجتامعية يف إطار 
برنامج الشباب.

التنمية االقتصادية املُستدامة، والتي تُركز عىل   •
تنمية البنية التحتية االقتصادية وذلك بهدف الوصول إىل 

إدارة مواردنا الطبيعية واالجتامعية كام ينبغي.
التنمية البيئية املُستدامة، والتي تُركز عىل   •
الحفاظ عىل مواردنا الطبيعية، وتنمية النظام البيئي 

الطبيعي.
والتساؤل هو: هل يستطيع الشباب تكوين نظام تعلٍُّم 
يواكب التحديات التي تواجه املجتمع؟ ألن إيجاد مثل 
هذه األنظمة التعليمية يتطلب تفعيل دور مؤسسات 

الشباب وفئاته لتعتمد عىل قدرة الشباب التعليمية 
والتحرك لصنع أجيال جديدة يعيش يف ظل تنمية 

مستدامة مطبقة عىل أرض الواقع، وهذا هو السبيل 
األوحد لتقليل الخطر الذي يداهم العامل بسبب تغري املُناخ 

وما له من عواقب وخيمة.
وبناًء عليه يجب عىل مؤسسات الشباب وفئاته وتكتالته 

املشاركة يف برنامج األمم املتحدة الذي أرشنا إليه، وأن 
تكون مشاركتها فيه ُمشاركة فعالة، مع الرتكيز عىل التعليم 

غري الرسمي بوصفه أسلوب منهجي استباقي للوصول إىل 
الشباب. ويجب عىل مؤسسات الشباب أن تكون ُمطلعة 

عىل أحدث االتجاهات العاملية يف مجال التنمية املستدامة 
وما يجري يف العامل من أحداث وما يُعقد من مؤمتراٍت 

وندواٍت، ومن ذلك االحتفال بالذكرى العارشة لصدور ما 
يعرف بـ "ميثاق األرض"، إىل جانب ُحسن اإلعداد للمرحلة 
األخرية من األهداف اإلمنائية لأللفية، وبرنامج عقد التعليم 

والتثقيف من أجل التنمية املستدامة.
ويُعد برنامج االتحاد األورويب للشباب فرصة فريدة 

الستثامر جهود ماليني الشباب من مواطني اليوم وقادة 
الغد.
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الصليب األحمر وشبكات تواصل شباب الصليب األحمر من أجل التنمية املستدامة

تُعد حركة الصليب األحمر وشبكات تواصل شباب 
الصليب األحمر أضخم شبكة إنسانية يف العامل، حيث 
يشارك بها حوايل 97 مليون فرٍد ما بني متطوٍع ومؤيٍِّد 
وموظٍف ينترشون يف 186 دولة، تعمل بالتعاون مع 

الحكومات واملتربعني ومؤسسات اإلغاثة األخرى لدعم 
وملساندة املحتاجني واملنكوبني يف أنحاء العامل.

ويقع مركز التعاون يف منطقة البحر املتوسط للصليب 
األحمر األسباين يف برشلونة، مقر دائم تأسس عام 

2005م بهدف متابعة قرارات مؤمتر الصليب األحمر 

يف البحر األبيض املتوسط، وهو شبكة تتألف من 25 
جمعية صليب أحمر وجمعيات وطنية تابعة للصليب 

األحمر تربطها بإقليم البحر املتوسط روابط جغرافية أو 
تاريخية.

وُيثل مؤمتر البحر األبيض املتوسط فرصة حقيقية لتنفيذ 
مبادئ احرتام التنوع، والتسامح والتعايش السلمي 

والتعاون بني جمعيات الصليب األحمر الوطنية. وهو 
يُعد ملتقى للجمعيات الوطنية حيث تتمكن تلك 
الجمعيات -بفضل العمل املشرتك فيام بينها - من 
التعرف عىل التحديات اإلنسانية املتعلقة مبنطقة 

البحر األبيض املتوسط وكيف السبيل إىل مواجهة تلك 
التحديات. 

إن شبكات التواصل متثل عنرًصا جوهريًا لجعل التنمية 
والتطوير واقًعا ملموًسا، فهي تعني عىل إيجاد الروابط، 
وتعزز القدرة عىل إنشاء التحالفات، وكذلك االستفادة 

من أفضل املامرسات ونرشها، ما يؤدي إىل تعزيز 
التعاون والحوار؛ وهذه كله يثل خري معني لدعم التنمية 

املستدامة يف اإلقليم األورومتوسطي. وتهدف شبكات 
التواصل إىل نرش املعرفة والخربة، وتبادل الدروس 

املستفادة واستغالل اآلليات املشرتكة واإلجراءات لوضع 

برامج مشرتكة تصب يف صالح أكرث الفئات التي تحتاج 
إىل املساعدة واملساندة.

ويلعب هذا املركز دوًرا مهاًم يف تعزيز شبكات التواصل 
بني الصليب األحمر وجمعيات الصليب األحمر الوطنية، 
وأحد أهداف هذا املركز هو دعم الرشاكة بني جمعيات 

دول البحر األبيض املتوسط واألطراف املعنية األخرى 
املوجودة يف املنطقة نفسها بهدف تسهيل تعاون 

أفضل بتبادل املعرفة املكتسبة، وأفضل املامرسات التي 
مارسها املتطوعون والفنيون يف الصليب األحمر وصانعو 

والجمهور.  السياسات 
هذا وقد أصبح الشباب أحد أهم عنارص التفاعل 

للجمعية وذلك بسبب أن اهتامم حركات الصليب 
األحمر الكبري بالشباب ألنه قوة فاعلة ومحل رعاية عىل 

املستويني املتوسطي والدويل. ولعل قدرة الشباب عىل 
التكيف الرسيع مع املستجدات الثقافية واالجتامعية 
عىل املجتمعات متكنه من أن يكون حلقة الوصل بني 

الثقافات واألعراف املختلفة، ما يشجع عىل تطوير أداء 
جمعيات الصليب األحمر وما تقوم به من دور إنساين يف 

منطقة حوض البحر األبيض املتوسط بشبكات التواصل 
والرشاكات.

كام أن املركز يُشجع شبكات التواصل بني الشباب 
وعقد الرشاكات فيام بينهم بتبادل أفضل املامرسات، 

وعقد ورش العمل املختلفة، وإقامة املعسكرات الدولية 
للشباب، هذا إىل جانب الندوات واللقاءات الفنية، 
ليس هذا فحسب بل وأيًضا بآلية جديدة وعرصية 

مثل النرشات اإللكرتونية وموقع املركز عىل اإلنرتنت   
www.cruzroja.es/ccm ، أضف إىل برنامج للشباب 

عىل بوابة شباب املتوسط اإللكرتونية، وال ننىس يف 
هذا املقام قاعدة البيانات التي خصصت لجمع أفضل 

املامرسات تحت سقف واحد، وأخريًا املشاركة يف شبكات 
التواصل االجتامعية. وتهدف كل هذه األنشطة إىل تعزيز 
التحالفات القامئة ودعم إيجاد تحالفات جديدة، هذا إىل 

جانب تدعيم احرتام التنوع ونرش ثقافِة عدم العنف.
هذا ويُعزز املركز حوار الثقافات، ومتنع العنف ويُشِجع 
إقامة الرشاكات وبناء قدرات الجمعيات الوطنية برتكيزه 
عىل الشباب بوصفه “أحد عوامل تغيري السلوك”. وينظر 

املركز إىل فئة الشباب باعتبارها إحدى أهم الرشائح 
املجتمعية التي ينصب اهتاممه عليها، وذلك نظرًا ملا 

يتمتع به الشباب من حامس وانفتاح لإلبداع ولالبتكار، 
ومن ثَم؛ فالرتكيز عىل الشباب هو أفضل السبل للحصول 

عىل نتائج مضاعفة لجهود املركز ونرش ما نريد نرشه 
بربنامج شباب الصليب األحمر واألطراف املعنية األخرى، 

إىل جانب جذب رشكاء جدد لدعم املسرية. 
ويف الوقت ذاته، وليك نُشجع شبكات التواصل بني شباب 

الصليب األحمر، يُنِظم املركز منذ عام 2005م سنويًا 
املعسكر الدويل للشباب “أتالنتس”، والذي يثل نقطة 

التقاء للشباب املتطوعني يجتمعون فيها ملناقشة القضايا 
اإلنسانية املطروحة وللبحث عن حلول لها.

ويهدف معسكر أتالنتس للشباب إىل تعزيز حوار 
الثقافات واملشاركة بني قادة شباب الصليب األحمر يف 
منطقة حوض البحر األبيض املتوسط؛ ومتكني الشباب 

باعتبارهم مناذج نشطة للتغيري متثل مجتمعاتها املحلية، 
وبناء القدرة وتشجيع التفاعل العميل واألنشطة املشرتكة، 

وتبادل املعرفة والدروس املستفادة عن برامج الشباب 
واألنشطة الشبابية، وتبادل أفضل املامرسات والدروس 
املستفادة مع فروع جمعيات شباب الصليب األحمر؛ 
وزيادة وتعزيز االلتزام بقيم ومببادئ الصليب األحمر.

Jأنشأت الجمعية 
البيئة األردنية عام 1988م 

بوصفها منظمًة غرَي حكوميٍة ال تهدف 
للربح، أحد أكرب املنظامت غري الحكومية يف 

مجالها باألردن، ومن أهداف الجمعية - عىل سبيل 
املثال ال الحرص- حامية البيئة وعنارصها األساسية من 
مياه، وهواء، وتربة، وحياة برية. وإميانًا مببدأ أن البيئة 

هبة للجميع وأن حاميتها مسئولية الجميع، تشجع 
الجمعية البيئة األردنية التعاون بني الكيانات املختلفة 

إليجاد الحلول البيئية. وتعمل الجمعية عىل تنمية 
الوعي الشعبي بفروعها الخمسة عرش، ودعم 
أنشطة املجتمع عىل الصعيد املحيل. وباملثل 

يساهم املتخصصون بالقطاع الخاص 
والعام يف دعم الجمعية للعمل 

وفًقا للسياسات 
وتطبيق 

املعايري البيئية الدولية. 
وتهدف الجمعية أيًضا إىل إيجاد 

التوازن بني النمو االقتصادي والبيئة بدعم 
ممرسات التنمية املستدامة. علًم بأن استيعاب 

املوقف البيئي الحايل يرسم معامل املستقبل، ولذلك 
تسعى الجمعية إىل إيجاد ثقافة عامة تجعل البيئة 
أولوية كربى، وتبادر بإنشاء املرشوعات التي تحافظ 

عىل املوارد الطبيعية وتحميها لألجيال القادمة.

ومنذ إنشائها تبنت الجمعية العديد من املرشوعات 
البيئية الفريدة، اشتمل البعض منها عىل التوعية 

يف مجال املياه والبيئة، واإلعالم البيئي، 
واملكافحة املتكاملة لآلفات، والغاز 

الحيوي، وإعادة التدوير، 
وإدارة املخلفات 

الطبية، 
وإدارة النفايات 

املنزلية الخطرة، وإدارة النفايات 
الصلبة بالبلدان العربية، واملرسح البيئي، 

وشبكات طلبة البيئة. وأصدرت الجمعية عدًدا 
من املطبوعات مثل مجلة “البيئية” ربع السنوية 

والتي تثقف القراء عن القضايا البيئية يف العامل أجمع، 
كام تصدر دورية باسم”رسالة جريدة البيئة” والتي 

توثق األنشطة التي تقوم بها الجمعية وفروعها.

هذا وقد حصلت الجمعية عىل مرشوعات بقيمة 2.8 
مليون دوالر يف صورة منح وعقود، باإلضافة إىل 
أرض مبساحة تسعني ألف مرت مربع خصصتها 

الحكومة للجمعية إلنشاء بعض 
مشاريع البيئة وللتشجري عليها. 
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الجمعيـــة الربملانيــة للبحـــر األبيــض املتوســـــــط

نشأت الجمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط بفضل 
املساعي الدبلوماسية الربملانية التي قام بها االتحاد 

الربملاين الدويل، وقد بدأت عام 1992م باسم “مؤمتر 
األمن والتعاون يف منطقة البحر األبيض املتوسط”. بدأت 

الجمعية الربملانية لدول البحر األبيض املتوسط رسميًا عام 
ن باألردن؛ وبدأت األمانة العامة أعاملها  2006 م يف َعاماَّ

يف نهاية عام 2007م، ومقرها يف باالزو سبينوال، يف سانت 
جوليانز مبالطة.

وتُعترب منطقة املتوسط منطقة ُمعقدة، حيث ظهرت 
بها العديد من الثقافات والديانات التي ازدهرت فيها 
وتداخلت فيام بينها، وكانت أوجه االختالف واالئتالف 

التي عمت إقليام فسيًحا مثل هذا ميتد من أعمدة 
هرقل غربًا إىل جبال األَرز اللبنانية رشقًا هي التي دفعت 
الجمعية الربملانية إىل أن تتبنى هذه الرؤية وتلك املهمة 
لرتسيخ املركزية يف منطقة املتوسط، ويف تناولها للمصالح 

واالهتاممات املُشرتكة لجميع من يعيشون يف ربوع منطقة 
املتوسط. أَما وقد قلنا ذلك فالدول املُطلة عىل البحر 

املتوسط ال تعيش يف الفراغ، ولذلك فإن الجمعية الربملانية 
تحرص عىل اتخاذ إجراءات للتآزر مع الدول األوروبية 

املجاورة واألقاليم املحيطة كافة التي لها مصالح مبارشة 
وغري مبارشة مع دول املتوسط، إىل جانب متابعة تلك 

اإلجراءات والعمل عىل استمرارها. 
وقد رشعت الجمعية يف مرشوٍع هدفه الرئييس جعل 

األنشطة الربملانية أقرب إىل املواطنني من خالل بناء جسور 
الثقة واألمن اإلقليمي واالستقرار وتعزيز السالم. وهذا 

يتحقق من خالل الهياكل العاملة يف املنظمة واملتمحورة 
عىل ثالث لجان دامئة رئيسية: إحداها تهتم بالشؤون 

السياسية، واألخرى بالبيئة واالقتصاد، والثالثة بالشؤون 
االجتامعية. وفوق كل هذا فالجمعية الربملانية ما هي إال 

منرب متثاَّل فيه كلُّ دولة من الدول األعضاء من املنطقة 
الشاملية إىل الجنوبية عىل قدم املساواة، وتضم الجمعية 

PAM FOSTERS PEACE, SECURITY AND STABILITY

125 عضًوا برملانيا من الربتغال غربا إىل إرسائيل وفلسطني 
رشقًا، وكل منهم يعربرِّ عن صوت مواطني إقليمه. 

ومنذ إنشائها وإىل اآلن تناولت الجمعية القضايا الرئيسة 
التي تهم دول املنطقة من الرشق األوسط إىل اإلرهاب 

ومروًرا بقضايا الجرمية املُنظمة والهجرة واالتجار بالبرش 
والتجارة الُحرة وتغري املُناخ وإدارة املوارد الطبيعية، 

باإلضافة إىل حوار الثقافات، وانتهاًء بقضايا النوع ومشاركة 
املرأة يف الحياة السياسية ومواضع اتخاذ القرار األخرى، 

وهي قضايا القت اهتامًما بالًغا من الجمعية.
وقد جاء الدور الذي تلعبه الجمعية الربملانية مالمئًا للغاية 

لهذا العدد من مجلة برنامج الشباب األورومتوسطي، 
َص ملوضوع “شبكات التواصل من أجل التنمية  والذي ُخصرِّ

املستدامة”. هذا وتؤمن الجمعية بإمكانية وجود تنمية 
مستدامة بني الدول، وتدعو إىل برامج التنمية املُشرتكة، 

ومتى وافقت حكومات دول البحر األبيض املتوسط عىل 
هذه السياسات أمكن التغلب عىل الفقر والتخلف. 

ولتنفيذ املرشوعات املرجوة ترى الجمعية أن تلك الدول 
بحاجة إىل متويل يدار كام ينبغي، وتقرتح أيًضا أنه يجب 

التعامل مع وسائل التمويل بكفاءٍة وبشفافيٍة حتى تتمكن 
كل الدول والشعوب من َجْنِي فوائِد املرشوع. ومرشوُع 

إنشاِء شبكة تواصل بني الربملانات الوطنية ليس باألمر 
اليسري، غري أن الجمعية الربملانية نجحت يف إيجاد منرٍب 

موثوٍق به للحوار بني ممثيل مواطني دول املتوسط، حيث 
كشفت املناظرات املثمرة التي دارت هناك عن إمكانية 

وجود حلول للقضايا املُشرتكة التي تهم تلك الدول، وكذلك 
الحال للمعايري اإلمنائية.

وبفضل نشاط الجمعية يف الجوانب التي سبق ذكرها فإنها 
– بصفتها برملان برملانات منطقة البحر املتوسط – تأخذ 

عىل عاتقها مسئولية تحقيق السالم واألمن واالستقرار. إن 
تحويل النوايا الحسنة إىل خطواٍت عمليٍة وواقعٍ ملموٍس 

مهمٌة دقيقٌة وطويلُة املدى تحتاج إىل طوِل نََفٍس؛ وال 
ميكن تحقيقها إال بتواصل الجهات الترشيعية التابعة 

ملؤسسات كل دولة، وبانخراط الشباب الذي سيقود مصريه 
غًدا. كل هذا يفرس إحساسنا بأن البحر املتوسط يبلغ من 

السعة بحيث يتسع ليكون وطننا الكبري.
مارتن ميكاليف

الدول األعضاء يف الجمعية الربملانية لدول البحر األبيض 
املتوسط: ألبانيا، والجزائر، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا، 

وقربص، وجمهورية مرص العربية، وفرنسا، واليونان، 
وإرسائيل، وإيطاليا، واألردن، ولبنان، والجامهريية العربية 

الليبية، ومالطة، وموناكو، والجبل األسود، واملغرب، 
وفلسطني، والربتغال، ورصبيا، وسلوفينيا، وسوريا، 

وجمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، وتونس، وتركيا.
الدول املُساهمة: رومانيا

رشكاؤنا من الحكومات واملنظامت: أندورا، وسان مارينو، 
وجورجيا، واالتحاد الرويس، والفاتيكان )الكريس الرسويل(، 
واالتحاد الربملاين الدويل، وجامعة الدول العربية، واالتحاد 

الربملاين العريب، والربملان العريب االنتقايل، والجمعية 
الربملانية األورومتوسطية، والجمعية الربملانية ملجلس 
أوروبا، والجمعيات الربملانية ملنظمة األمن والتعاون، 
واتحاد غرب أوروبا، ومنظمة حلف شامل األطليس، 

ومنظمة التعاون االقتصادي للبحر األسود، ومنظمة املؤمتر 
اإلسالمي، واتحاد املغرب العريب، واالتحاد الربملاين للمؤمتر 

اإلسالمي، باإلضافة إىل ُمنظمة األرصاد الجوية العاملية، 
ورابطة منظمي البحر األبيض املتوسط للكهرباء والغاز، و 

أخريًا مؤسسة دول البحر املتوسط.

إن منظمة “ماين تييس” منظمة إيطالية غري حكومية، ويغطي نشاطها 

14 دولة منترشة يف كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية، كام إنها 

تُنفذ برامج تنمية متكاملة تشمل املجتمعاِت املحليَة يف كل مرحلة 

من مراحل املرشوع، ومتكرِّن تلك املجتمعات من االستمرار يف تنميتها 

االجتامعية واالقتصادية.

وعىل النطاق املحيل تقوم املنظمة بنرش قدر كبري ومكثف من 

املعلومات بشأن قضايا التطوير واالقتصاد والعدالة االجتامعية، وتعمل 

عىل زيادة الوعي بهذه القضايا بني صفوف اإليطاليني. وتدور أنشطة 

هذه املنظمة يف فلك مبادئ االستدامة واألبعاد البيئية واالجتامعية 

واالقتصادية والثقافية.

ومن بني األنشطة املختلفة التي تقوم بها املنظمة إنشاء معسكرات 

العمل للشباب يف إيطاليا، وهي تجربة متزج بني التدريب واألنشطة 

العملية. ويجمع املشاركون األموال التي تنفق بعد ذلك عىل برامج 

التنمية التي تقوم بها املنظمة والتي تتضمن الدراسة املتعمقة ألسباب 

الفقر واالختالالت العاملية، وتغري املناخ، وغريها.

وبالتدريب الكايف واألنشطة املرتبطة بإعادة التصنيع، مع الرتكيز عىل 

ما تشري إليه املامرسات من الناحيتنْي االقتصادية واالجتامعية، يتمكن 

الشباب من إدراك أن منط الحياة املستدام واملعتدل يوصل إىل ما نرجوه 

من التغري االجتامعي.

ومنذ عام 1968م ومنظمة “ماين تييس” تدعم هذه األنشطة مع 

التزامها بتنمية الجزء الجنويب من العامل، والهدف أن يصري هذا الحدث 

حافزًا ينعكس عىل األثر الذي ترتكه خياراتنا عىل املجتمع والبيئة وعىل 

إمكانات التغيري نحو األفضل.

 ”ماين تييس“

الربيد اإللكرتوين:

animazione@manitese.it

www.manitese.it
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ونحن يف هذه املؤسسة نضع نصب أعيننا أولوية إقليمية 
تتمثل يف دعم ومساندة شباب دول البحر املتوسط يف 

إقامة مرشوعاتهم.
ولنا يف هذه املؤسسة مركز موارد أطلقنا عليه اسم 

SALTO-YOUTH EuroMed أو مركز الشباب 

األورومتوسطي التابع ملؤسسة سالتو، وهو يركز عىل دعم 
وتعزيز التعاون بني شباب منطقة املتوسط بالتدريبات 

املوضوعية وباملؤمترات وبالندوات، هذا إىل جانب تقديم 
التقارير التعليمية واألبحاث والدراسات، أضف إىل ذلك 
اإلرشادات العملية بشأن أولويات هذا املركز. ويتيح كل 

هذا الفرصة أمام الشباب املشاركني إليجاد أفكار املرشوعات 
الجديدة وتبادلها فيام بينهم واختبارها وتحليلها ونقلها، 

وكذلك األمر للرشاكات، انتهاًء بتنفيذ هذه األولويات 
ووضعها موضع التنفيذ يف مرشوعاتهم املستقبلية.

كام أننا يف هذه املؤسسة نبني جسوًرا بني برنامجني 
متكاملني للشباب وهام “الشباب ودوره املؤثر” و”شباب 
األورومتوسطي” بتعزيز التعاون بني املؤسسات الوطنية 
ووحدات الشباب األورومتوسطي، ومن ثم تعزيز تنفيذ 

مرشوعات الشباب يف منطقة البحر األبيض املتوسط 
)ميكن الرجوع إىل منشور: “عامان من التعاون مع الشباب 

األورومتوسطي 2007-2008(.
ولعل املشكلة الرئيسة التي نواجهها هنا هي اختالف 

اإلطارات الزمنية بني برنامجنينْ أوربينينْ للشباب: برنامج 
الشباب ودوره املؤثر وهو برنامج إطاره الزمني سبع 

سنوات )2013-2007( وبرنامج الشباب األورومتوسطي 
وهو برنامج إطاره الزمني ثالث سنوات، كانت املرحلة 

السابقة منه من عام 2006م إىل عام 2009م، واملرحلة 
الرابعة تبدأ من عام 2010م لتنتهي عام 2013م.

وأخريًا وليس آخرًا، بدأ برنامج الشباب األورومتوسطي 
مرحلته الرابعة يف يونيه/حزيران عام 2010م، ومبوازنة 

عاملية قدرها خمسة ماليني يورو، وال يقل عدد املشاريع 
املُخطط لتنفيذها عن 100 مرشوع. ومن املتوقع أن 
تُضفي هذه املرحلة مزيًدا من النشاط والحيوية عىل 

تعاون شباب دول البحر األبيض املتوسط.

منذ عرش سنوات أنِشئت مؤسسة سالتو للشباب والتي 
ميثل اسمها اختصار االسم الكامل لها باإلنجليزية أال وهو 
 Support and Advanced Learning & Training“

Opportunities” والذي يعني: “فرص الدعم والتعليم 

املتقدم والتدريب” ضمن إطار برنامج يعرف بربنامج 
Youth in Action أو الشباب ودوره املؤثر. وهي شبكة 

لها 8 مراكز إقليمية وموضوعية أقامتها املفوضية األوروبية 
بهدف تحسني جودة املرشوعات التي يقوم بها برنامج 

الشباب ودوره املؤثر وذلك بتزويد املؤسسات الوطنية مبا 
يلزمها من دعم وتدريب ومعلومات.

ويف ملحة عاجلة!
برنامج الشباب األورومتوسطي الرابع 2013-2010م

الدول )املتوقعة(: الجزائر وجمهورية مرص العربية واألردن 
ولبنان واملغرب والسلطة الفلسطينية وسوريا وتونس.

ثالثة أعامل: تبادل العالقات بني الشباب األورومتوسطي، 
والخدمات التطوعية بني الشباب األورومتوسطي، 

وشبكات التواصل الخاصة بتدريب الشباب 
األورومتوسطي.

أول موعد: األول من يونيه/حزيران 2011م

األنشطة املُتخصصة )عنرص جديد(: تقديم برامج بناء 
القدرات اإلقليمية ووحدة الدعم املسئولة عن التطبيق 

الصحيح لربامج الشباب األورو متوسطي، وتقديم 
اإلرشادات والدعم وأنشطة التدريب الخاصة بقادة 

املرشوعات الوطنية ملؤسسات الشباب، والتي تهدف إىل 
دعم املرشوعات كاًم وكيًفا 

 www.euromedyouth.net :املوقع اإللكرتوين

هدفنا ومهمتنا عىل املستوى األفقي: تعزيز ونرش األدوات 
التعليمية املتميزة

ومن األمور األخرى التي يركز عليها املركز إيجاد أدوات 
ومامرسات تعليمية متميزة وميكن استخدامها وتطبيقها يف 

أكرث من مكان بهدف بناء ذاكرة مشرتكة.
ونحن نعمل منذ عام 2008م عىل تحسني آليات التدريب 

)www.salto-youth.net/tools/toolbox/( حتى 

نقوي آليات املعرض الدويل باسم جميع مراكز موارد سالتو 
)www.salto-youth.net/saltotoolfair/(. وقد شهد 

العام الحايل والدة نرشتنا اإلخبارية التي تتناول أدوات 
التعليم )www.salto-youth.net/nl-tools ( من أجل 

إعالن خطة تطوير أدوات التعليم وليك يتفاعل شباب 
املتدربني والعاملني معنا. ولذلك بداية من عام 2011م 

سوف تُشكل لجنة من الخرباء مؤلفة من شباب املتدربني 
واملؤسسات الوطنية الخاصة بربنامج “الشباب ودوره 

املؤثر”، وممثيل شباب سالتو، لتعكس هذه اللجنة وتطبق 
اسرتاتيجية تعزيز األدوات التعليمية.

وقد حرصنا يف هذا املركز أن تنصب كل أفكارنا وأعاملنا 
عىل التنفيذ املتميز للربنامجنينْ األوروبينينْ سالفينْ الذكر، 
ومن ثَم إيجاد بعض العنارص امللموسة يف وضع برامج 

ناجحة للشباب.

مع تحيات: مركز موارد الشباب األورومتوسطي- التابع 
ملؤسسة سالتو

www.salto-youth.net/euromed

 www.salto-youth.net/euromed

أولويات مؤسسة سالتو للشباب األورومتوسطي 
تعاون الشباب األورومتوسطي وجودة األدوات التعليمية

إن نادي “كني سو دوجو” نادي جودو مسجل لدى مجلس الرياضة 

مبالطة، وهو عضو في احتاد اجلودو مبالطة. وتتلخص رسالتنا في العثور 

على املواهب اجلديدة في رياضة اجلودو من الكبار والصغار وتدريبهم 

وتعليمهم. ولدينا نشاط كبير في مجال رياضة اجلودو؛ فلدينا 50 العًبا 

محترفا أعمارهم بني 5 إلى 20 سنًة. وقد افتتحنا مؤخًرا قسم جديد 

لآلباء الذين يريدون أن ميارسوا رياضة اجلودو. 

ونادينا منظمة ال تهدف للربح، وأهدافنا كما يلي:
نشر الرياضات بوجه هام ورياضة اجلودو بوجه خاص في صفوف   )1

املجتمع املالطي بأسره دون النظر إلى اللون أو احلجم أو الدين؛ فجميع 

من يعيش على أرض مالطة ميكنهم االشتراك في نادينا.

منح املجتمع املالطي فرصة ممارسة رياضة اجلودو، وإعداد بيئة   )2
رياضية مناسبة تتميز بالود وباألمن جلميع األعضاء.

جتنب استخدام أي مواد غير شرعية مثل املخدرات، والسجائر،   )3
والكحوليات، ومنع الدعاية إلى تداولها بني األعضاء نهائًيا.

وتشمل أهدافنا ما يلي:
االلتزام بقواعد وقوانني الرياضة.  )1

زيادة الوعي العام ونشر رياضة اجلودو بني أفراد املجتمع.  )2
إعداد الالعبني للعروض واملنافسات.  )3

تنظيم األنشطة بهدف التفاعل احلي بني األعضاء وأن يتعرف بعضهم   )4
على بعض.

 كني سو دوجو

هذا وقد افتتحنا مؤخًرا موقًعا إلكترونًيا حديًثا ميكنكم تصفحه 

على الرابط الوارد أدناه:

www.kinsudojo.com ، ومبساعدة هذا املوقع سنتواصل مع 
األصدقاء والنوادي األخرى على الصعيد احمللي والدولي.

إن كنت بحاجة ألي معلومات أخرى عن النادي ميكنك التواصل مع “طوني كاسار” باالتصال الهاتفي على الرقم: 99473784.
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عىل مدار عرشة أعوام، ساهم مركز املوارد لإلقليم 
األورومتوسطي التابع ملؤسسة سالتو SALTO يف دعم 

التعاون بني أوروبا ودول البحر املتوسط، ونُظمت العديد 
من األنشطة لتلبية احتياجات منظامت الشباب بدول 

البحر املتوسط؛ حيث يقدم املركز الدعم والتدريب فيام 
يتعلق بالقضايا الحالية والتحديات املستقبلية.

ميثل تغري املناخ إحدى هذه القضايا، ومبا أن تصدي 
دولة واحدة ملثل هذه املشكلة ال يكفي، فإن التأثري 
يتأىت من تكاتٍف وتعاوٍن لصيٍق بني عدٍد من الدول 

املتجاورة. ويبدو هذا جليًّا يف دول البحر املتوسط، حيث 
تواجه الدول املطلة عليه العديد من املشكالت )تتمثل 
يف التصحر وتلوث املياه والبحار(. ولذلك فإذا مل تواجه 

املنطقة بأكملها )بل والعامل بأرسه( هذه التحديات وتَُقْم 
بكل ما يف وسعها لتغيري هذا الوضع فسيزداد الحال سوًءا 

وستذهب الجهود الفردية املبذولة ُسدى. ولهذا السبب 
يهتم املركز بهذه املشكلة رافًعا شعار: “سيقود الشباب 

مسرية التغيري”.

كيف نستطيع فهم التنمية املستدامة؟
حسب تعريف منظمة اليونيسكو ملصطلح “التنمية 

املستدامة” فإن املقصود منها تلبية احتياجات حارضنا 
دون اإلخالل بحقوق األجيال املقبلة علينا. ومن ثم؛ فعلينا 
أن نجد لنا مخرًجا مام نعانيه من أزمات اجتامعية وبيئية 

ونسعى إىل أن نجعل من االستدامة منهج حياة.
ولقد انتهجنا يف تدريبنا منهج التثقيف ونرش الوعي 

بالتنمية املستدامة بهدف مساعدة اآلخرين عىل اكتساب 
السلوك واملهارات واملعرفة التي متكنهم من اتخاذ 

القرارات الواعية التي تعود عليهم وعىل غريهم بالنفع ال 
يف الوقت الحارض فحسب بل ويف املستقبل أيًضا، ولوضع 

هذه القرارات موضع التنفيذ. 

دورة تدريبية طويلة األجل
اليونانية  الوطنية  الوكالة  2009م عقدت  يف سبتمرب 

األورومتوسطي  باإلقليم  املوارد  مركز  مع  بالتعاون 
تطبيق  بهدف  تدريبية  دورة  سالتو،  ملؤسسة  التابع 

التدريبية  الدورة  تلك  االستدامة. وقد وضعت  فكرة 
بنَّاء بني  إيجاد حوار  أمام  الفرصة  تتيح  بحيث 

إىل  للوصول  املعنية  واألطراف  السياسات  صانعي 
تعرَّف  التدريبية  الدورة  وبفضل هذه  مستدامة.  بيئة 
للتنمية  الفعالة  املساهمة  طرق  عىل  فيها  املشاركون 

تركيز خاص  مع  واقعية  العاملية مبرشوعات  املستدامة 
التطبيق  تىل  وقد  األورومتوسطية.  املنطقة  عىل 

املستفادة  الدروس  وتكثري  لضامن نرش  تقييمي  اجتامع 
مكثفة  إعداد  مرحلة  الدورة  وتعد  الناجحة.  واملشاريع 
الخربات وكونها عىل مستوى عاٍل  تبادل  فاعلية  لضامن 

الجودة.     من 

مخطط التنمية املستدامة املكون من ثالثة أجزاء متداخلة. )تقرير 2006م الجتامع مشاهري املفكرين لالتحاد 
الدويل للمحافظة عىل الطبيعة(  

زيادة نسبة الكربون يف الجو يف مقابل الحاجة إىل التنقل
والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو: هل ميكن أن تتالقى 
حاجتنا إىل التنقل هنا وهناك مع التنمية املستدامة؟ أم 
أنهام ضدان ال يجتمعان؟ علينا أن نعرتف أن كرثة تنقلنا 
بوسائل املواصالت املختلفة يف معظمه يتسبب يف وجود 

التلوث إذ يعمل عىل زيادة نسبة الكربون يف الجو، ولكن 
أينبغي أن يحول هذا الواقع املر بيننا وبني التالقي معا 

لنتعاون مًعا إليجاد مستقبل أفضل؟ بالطبع ال! ولكن علينا 
يف الوقت ذاته أن نقلل قدر ما نستطيع من تلويث البيئة 

الناتج عن تنقالتنا. واألهم من ذلك أن نحرص أن نجعل 
أعاملنا لها أبلغ األثر عىل املستوى املحيل.   

درس ال يُنىس!
يف بداية التدريب حظينا بفرصة نادرة جًدا أن قطعنا آخر 

شوط من رحلتنا بالقارب، وقد انتقلنا من بريايوس إىل 
جزيرة رسيفوس الساحرة مبركب رشاعي ال يستخدم الوقود 
بل قوة الرياح، مام أعطانا الفرصة لفهم إمكانية استخدام 

املوارد املختلفة لكوكبنا، ولكننا واجهنا رياًحا شديدة 
وأمواًجا عالية علمتنا أن اإلنسان رغم ما توصل إليه من 

أدوات وتقنيات وابتكارات ما يزال عاجزا عن مواجهة قوى 
الطبيعة التي ال تقهر ومنها الرياح. 

جزيرة رسيفوس
كان الكل سعيًدا بوصولنا بسالم إىل جزيرة رسيفوس 

بعد الرحلة املليئة باملغامرات التي واجهناها. وقد 
تضمن التدريب مزيًجا من تبادل الخربات والعمل عىل 

املوضوعات البيئية بالجزيرة )مثل: إدارة املخلفات، واملياه، 
والطاقة(، كام كان من األمور البارزة لهذا التدريب عرض 

ما توصلنا إليه من نتائج مع املجتمع املحيل يف معرض 
أقيم لهذا الغرض. 

مرحلة املرشوع
ويف أثناء الدورة التدريبية انتهينا من إقامة 8 مشاريع 
)كان أربعة منها تتعلق بالتبادل بني الشباب، وثالثة منها 
كانت جلسات تدريبية، أما املرشوع األخري فكانت ندوة( 

وكانت كلها تدور حول التنمية املستدامة بأنشطتها 
ومناهجها مثل: التبادل بني الشباب لدعم الحياة الصحية، 

وصنع مالبس صديقة للبيئة، والعيش بأسلوب ال يلوث البيئة 
بالكربون، هذا إىل جانب تعميق املعرفة بكيفية حامية 

كوكب األرض الذي نعيش عليه وسبل تقديم تلك الحامية.  

نعم! إن هدفنا من وراء هذه التجربة أن يحاول غرينا أن 
يخوضها، وذلك يف أي وقت ويف أي زمان!

االهتمام بالتنمية املستدامة في 
املنطقة األورومتوسطية 

حامية بيئة 
البحر املتوسط
سيقود الشباب 
مسرية التغيري

دورة تدريبية طويلة األجل 
مبركز املوارد الخاص باإلقليم 

األورومتوسطي التابع 
ملؤسسة سالتو 

بكورن  النمسا  يعيش حاليًا يف  كاسريير”،  “ليو  بقلم: 

املتحدة  باململكة  للشباب  واستشاري  مدرب  يعمل  وول، 

التنمية  املشاركني يف  العمل االجتامعي، وأحد  ويف مجال 

األسامك.  صيد  لصناعة  املستدامة 

رؤيتنا: 
تشجيع اإلبداع يف جميع مناحي الحياة. إن شمس مرص منظمة شبابية غري 
حكومية تقوم عىل األعامل التطوعية التي يقدمها الشباب لتطوير أنفسهم 

ولتنمية مجتمعهم.

رسالتنا:
تشجيع التنمية وإبداع الشباب يف ظل الحفاظ عىل الهوية املرصية يف عرص 

العوملة. وباملثل القيام باألعامل الخريية، ودعم الشباب لبث روح الثقة يف نفوس 
الشباب حتى يؤمنوا بأن لهم دوًرا مهاًم ومؤثرًا يف منظومة االرتقاء مبجتمعهم.

الفئات املستهدفة:
  الشباب الذين يدرسون يف الجامعات.

الشباب الذين يعانون من البطالة ويبحثون عن فرص عمل.
الشباب الذين يطمحون أن يصبحوا رواًدا يف مجاالتهم أو يعملون يف أعامل 

تطوعية.
الفئات العمرية بني سن 17 إىل 40 سنة.

األنشطة املحلية التي نقوم بها:
تقديم مكتبات مجانية.
مقهي إنرتنت لألعضاء.

معرضان للمالبس املستعملة يقامان كل عام.
دعم األيتام يف املنطقة.

إقامة رحالت وأنشطة رياضية للشباب يف فرتة الصيف.
عقد دورات تدريبية يف تنمية املهارات الشخصية، ويف تحدث اإلنجليزية بطالقة 

ويف مجال الكمبيوتر. 
محارضات توعية عن حقوق الشابات.

عقد دورة تدريبية بعنوان “سفري مرص” تؤهل املشاركني فيها ليكونوا واجهة 
مرشفة لبلدهم.

أهدافنا:
زيادة الوعي بحقوق اإلنسان.

مساعدة العائالت الفقرية يف املجتمع ومساندتها.
تقديم فرص العمل التطوعي للشباب.

تشجيع الشباب عىل أن يصبحوا مواطنني إيجابيني يف مجتمعهم.
املشاركة يف املؤمترات والندوات الدولية.

لالتصال بنا
الهاتف املحمول: +20103320242

الفاكس: +20237811697
العنوان: 5 شارع العمدة متفرع من شارع الهرم

محطة أريزونا 
ص ب 12553
الجيزة - مرص

ynb_ngo@yahoo.com  / mai_hosni@yahoo.com :الربيد اإللكرتوين

منظمة شمس مرص الخريية

إبداع وتعاون ... نجاح وتقدم

االجتامعية

املستدامة

محتمل

البيئة قابلة للحياةاالقتصادية

العادل
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أنا إبراهيم الشهاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية محبي بحرنا األبيض
العلم والعلامء، مؤسسة مرصية غري حكومية ال تهدف 

للربح. أعمل أنا ومجلس إدارتها تطوعيًا. وقد َمثلُت 
الجمعية يف “مؤمتر البحر األبيض” الذي عقد يف العام 

املايض 2009م. وقد أتاح لنا هذا املؤمتر فرصة التواصل 
مع املنظامت األخرى واملشاركني من مختلف الثقافات 

والبلدان، األمر الذي فتح يل آفاقًا واسعة من الخربة ألقف 
عىل أنشطة تلك املؤسسات وإدارتها. 

وقد كانت ورش العمل واملحارضات سببًا يف إملام جميع 
املشاركني فيه مبختلف األنشطة التي تشهدها األقاليم 

األورو أوسطية. 
وعىل الرغم من أن كل مؤسسة لديها رؤيتها ورسالتها، 

وتصوغ خطط أنشطتها يف ضوء رسالتها، إال أن االحتكاك 
املبارش مع كثري من املؤسسات األخرى ذات الثقافات 
املختلفة يجعلها تلم إملاًما أوسع وأشمل مبا يدور عىل 

الساحة من أنشطة ومبادرات، وحول سبل التواصل مع 
املؤسسات األخرى سواء الحكومية منها أم غري الحكومية، 
وكيفية جذب املزيد من املتطوعني، وباملثل سبل التعاون 

مع املؤسسات الجديدة.
إن لالحتكاك املبارش مع املؤسسات األخرى عىل اختالفها 
أثرا بالًغا عىل األعامل التي نقوم بها مع املؤسسات غري 

الحكومية األخرى، وعىل كيفية التعاون بالتعرف عىل 
اآلخرين. ومن ثم، فقد جنت جمعيتنا الكثري من الفوائد 

من هذا االحتكاك، وقد أثر ذلك عىل طريقة إدارتنا لعملنا 
يف الجمعية ومسؤولياتنا واملؤسسات التي ترعانا وما تحت 
أيدينا من أموال تخص الجمعية، كام أثر عىل الطريقة التي 
نتبعها يف تنفيذ املشاريع، ويف كيفية مساعدة بعضنا لبعض 

يف مشاريع أخرى شبيهة. 
ويف أثناء املؤمتر اتفقنا عىل كثري من القضايا التي سنتعاون 

فيها مًعا مع املؤسسات األخرى، وقد صارت جمعيتنا 
اآلن عىل اتصال دائم بكثري من املنظامت غري الحكومية 

األوروبية للقيام مبرشوع بيئي )التغريات املناخية يف البحر 
األبيض املتوسط(، إىل جانب مرشوع تبادل الشباب مع 

منظمة تونسية غري حكومية بناًء عىل بروتوكول التعاون 
)رابطة أصدقاء مويستار(. وبهذا يكون هذا املؤمتر قد 

منحنا فرصة جيدة للتعاون مع مختلف املؤسسات التي 
تثابر لتتسع دائرة نشاطها يف املستقبل. 

إبراهيم الشهاوي
مرص

كانت هذه أوىل مشاركايت يف ذلك املؤمتر، ويف بداية 
األمر كانت لدي فكرًة مختلفًة عام يحدث يف مثل هذه 

املؤمترات، إال أنني يف األيام األوىل للمؤمتر أحسست وكأين 
أتعلم شيئا جديًدا.

وكان من عوامل نجاح هذا املؤمتر اإلبداع، واإلعداد الرائع، 
واالستضافة املتميزة. ومبا تضمنه هذا املؤمتر من ألعاب، 
وورش عمل، وزيارات لبعض املنظامت غري الحكومية يف 

مالطة، زاد نشاط املشاركني يف املؤمتر وإبداعهم، مام أوجد 
جًوا من الود ممزوًجا بروح املنافسة بني الفرق املشاركة 

فيه. هذا وقد لعب كل من أعضاء EMYP، واملدرب 
وسالتو SALTO دوًرا حيويًا حيث استفدنا منهم نحن 

املشاركني يف املؤمتر نظرًا ملا ملسناه منهم من أسلوب متميز 
يف التعامل مع املوضوعات، والقضايا، واملناقشات التي 

تضمنها املؤمتر.
ولقد استفدت شخصيًا أميا استفادة من القضايا التي 
طرحت ونوقشت يف املؤمتر سواء تلك التي أدىل بها 

املشاركون أم املتحدثون أم الخرباء، حيث إنها تالقت مع 
أهدايف التي أتيت من أجل تحقيقها، فقد كنت آمل أن 
أعرف كيف تعمل املنظامت غري الحكومية يف الخارج، 

وما االسرتاتيجيات التي نحتاج إىل تطبيقها، وكيف ميكننا 
تحديد مواطن القوة يف منظامتنا غري الحكومية، وكيف 

نسري بها نحو األفضل ويف الوقت نفسه نتعلم كيفية 
مواجهة املخاطر وكيفية تفاديها. إضافة إىل أنه قد زاد 

التعرف عىل منظامت غري حكومية أخرى بتبادل املعارف 
والخربات مع اآلخرين بالحوار التفاعيل واإليجايب من ثقتي 

يف استغالل مثل هذه املعارف وتلك الخربات عىل أرض 
الواقع يف املستقبل.

وأود أن اتقدم بالشكر لكل من أعطاين فرصة املشاركة يف 
هذا املؤمتر الذي اتاح يل فرصة اإلنصات إىل آراء اآلخرين. 

وكام أرشت بدايًة يف مستهل كالمي وأؤكده اآلن حيث 
إنني نجحت يف أن أتعاون مع املشاركني اليونانيني يف إقامة 

ورشة عمل يف سبتمرب 2010م عن املسؤولية البيئية. 
وأعرتف اآلن أن مثل هذه املؤمترات واللقاءات من شأنها 

أن متنح شباب البحر األبيض املتوسط فرصة تقرب بعضهم 
لبعض وتزيل مشاعر النفور والخصومة من بينهم. 

عالء مخامرة
األردن

“Through the conference 
I now collaborate with other 
NGO’s on a regular basis”               
                Ruty Hotzen

“A huge learning 
curve on how 
other NGO’s 
work in other 
countries”
      Ala’ Makhamreh

“We gained many 
benefits through 
networking”
Ibrahim Shahawy Gabre
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اسمي “رويت هوتزين”، إرسائييل، وأعمل باملنظمة بحرنا األبيض
اإلرسائيلية غري الحكومية iEARN-Israel منذ ست 
سنوات. ونحن يف هذه املؤسسة نعمل مع املدارس 

االبتدائية والثانوية يف جميع أنحاء البالد باملرشوعات 
املختلفة وخاصًة عرب اإلنرتنت حيث تعد هذه املشاريع 

كافة جزًءا من مجموعة iEARN الدولية.   
حني قدمت إىل هنا ألحرض مؤمتر البحر األبيض، ذهلت 
لوجود عدد كبري من األشخاص بالدول املجاورة الذين مل 
تسنح يل الفرصة ملقابلتهم أو الحديث معهم أو التعاون 
معهم بانتظام. ولكن هنا، يف مالطا، وجدت الفرصة التي 
أسعدتني كثريًا. ومنذ ذلك الحني وأنا عىل تواصل معهم، 

وكثريًا ما نتعاون مًعا.  
تجمعنا شبكة سالتو SALTO مًعا إلقامة مشاريع للشباب 
للقيام باألعامل والتخطيط للمستقبل مًعا، فقد أعطتني 
سالتو SALTO الفرصة والوقت واألدوات الالزمة للعمل 

مع أبناء البلدان املجاورة، فأنا اآلن أقابل أشخاًصا قابلتهم 
يف ورش عمل أخرى، وقد استطعنا تقوية مشاريعنا منذ 
البداية، وقد أصبح اآلن من املمكن التواصل مع األفراد 
والجهات الداعمة والتي تقدم التسهيالت الالزمة والتي 

تزودنا بالنصائح الالزمة التي تعيننا كثريًا عىل ما نقوم به، 
مثل املواعيد املناسبة يف العام إلرسال الطلبات، وكيفية 

ملء استامرات الطلبات، وغريها.  
وبعد انتهاء املؤمتر ظللت أعمل يف املرشوعات التي قد 

بدأناها. واآلن قد فرغ طاليب ورشتهم األوىل باليونان 
)بفضل “ماتينا”(، وأنا اآلن أخطط ملرشوع آخر يف بلغاريا 

)بفضل “ساشكا ودنيز”(.   
مأل الحامس قلوب املالطيني الذين كانوا جزًءا من ورشة 

العمل حيث كانوا ميلؤون كل يوم مبختلف األعامل، والتنزه 
اللييل يف العاصمة، وزيارة األماكن التاريخية، وزيارة 

املنظامت غري الحكومية مبالطا، بل والسهرة التي عقدت 
بهدف تبادل الثقافات. خالصة القول أين مررُت بتجربة 

رائعة يف مالطا.

رويت هوتزين
ارسائيل

اسمي “ريبيكا تانتي دوجال”، أدرس القانون بجامعة 
مالطة، وبخالف املناهج املقررة التي أدرسها يروق يل أن 

أعمل مع العديد من املؤسسات غري الحكومية، والتي تهتم 
بالشباب وأن يكون لهم دور إيجايب فعال يف مجتمع اليوم، 

وكيف ينعكس هذا عىل مجتمع الغد.
أما الجهة التي أُمثلها فهي مؤسسة غري حكومية   

أنشئت حديثا تدعى "أصحاب املشاريع والقادة الشباب" 
Young Entrepreneurs and Leaders تعرف اختصارا 

مبؤسسة يل YEL. حيث تهتم بحث الشباب وتشجيعهم 
عىل تحسني تناولهم للمرشوعات وما يتعلق بها إىل جانب 

تنمية مهاراتهم القيادية وذلك باالستكشاف وبالطموح 
وبتحقيق النجاح يف مجال املرشوعات والقيادة.

هذا وتُشجع هذه املؤسسُة الشباَب عىل اإلبداع وتلقي 
التدريب وإجراء األبحاث واكتساب الخربات املمزوجة 

بالتعلم واإلبداع. وتُتيح الُفرص للشباب الراغبني يف وضع 
أفكارهم الخاصة باملرشوعات التجارية الجديدة واملبادرات 

الرائدة موضع التنفيذ. هذا باإلضافة إىل تقديم الدعم 
الالزم للشباب الحريصني عىل اكتساب مثل هذه املهارات 

وذلك لتمكنهم من تفجري طاقاتهم الكامنة واالستفادة منها 
إىل أقىص حد ممكن. 

وكانت تجربتي يف املؤمتر تجربة إيجابية جًدا، وأول هذه 
االيجابيات أن كل األشخاص الذين تعرفت عليهم أصبحوا 

من أفضل أصدقايئ، حيث إن املؤمتر سمح لنا بنشاط كرس 
الحواجز أن نَُكِون صداقات، حتى أننا ما زلنا عىل اتصال 

بعضنا ببعض.
أما عن اإليجابية الثانية؛ فكانت عندما تعرفت عىل أحد 

املشاركني، وهو يحمل الجنسية اليونانية، ومُيثل مركز 
معلومات الشباب يف املدينة اليونانية “إفوسموس”، وقام 
بإنشاء مرشوع متعلق بالبيئة ويُسمى “ابدأ ببيتك” حيث 
طلبت مشاركة العديد من الحضور. وبالفعل حُصل هذا 
املرشوع عىل قبول وكالة اليونان القومية، وسوف نتقابل 

مًعا مرة أخرى يف الصيف من أجل هذا املرشوع.
وعىل نفس النهج، تُخطط مؤسستنا ملرشوٍع يتعلق   

بالبيئة وبالتنمية املستدامة، وسنتواصل مع بعض املشاركني 
يف هذا املؤمتر إلنجاز ذلك املرشوع الجديد. ويحدونا األمل 

أن يرى هذا املرشوع النور قريبا!
وكان أمرًا رائًعا أن نستمع إىل املناقشات املثرية التي دارت 
طوال فرتة املؤمتر بشألن األهداف التي تسعى مؤسسات 
املشاركني غري الحكومية إىل تحقيقها وتنوع نقاط اهتامم 

وتركيز كل منها.
ومن بني املوضوعات الرائعة األخرى التي تناولها املؤمتر، 
والتي فتحت أعني الكثريين من املشاركني فيه عىل أمور 

كانت غائبة عنهم، موضوع سياسة الشباب من حيث تنوعها 
ألن إيجاد سياسة واحدة جامعة مانعة أمر ُمحال؛ وتنبهنا 
إىل حقيقة مدهشة تتمثل يف أن مؤسساتنا غري الحكومية 

رغم ما بينها من تباين يف الحجم، واملوقع الجغرايف، واملنشأ، 
والغرض من إنشاء كل منها إال أنها إذا اتحدت فسيصبح لها 

صوٌت قوٌي ومسموٌع بل وقادٌر عىل التغيري.
وميكنني فعاًل الجزم بأنها كانت تجربة مثمرة!  

ريبكا تانتي دوجال
مالطا

“عنوان يخفي وراءه معنى عميًقا” يدفعك لتكون جزًءا 
من مغامرة جديدة وتجربة فريدة من نوعها تستهدف 

األعضاء النشطني يف املجتمع املدين يف الدول املطلة عىل 
البحر األبيض املتوسط. 

حيث تفتح هذه املبادرُة األبواَب أمامنا لعقد اللقاءات 
واالنفتاح تجاه اآلخرين والتعاون الذي من شأنه أن ينتهي 
بإقامة رشاكات مثمرة، ويوجد نوًعا من االحتكاك املتبادل 

بني البلدان والحضارات، األمر الذي من شأنه أن يكون 
حافزًا لالستمرار يف تسلق سلم النجاح واالزدهار، وكذلك 

مينح الفرصة أمام الجميع لتبادل الخربات مثلام كان 
يحدث يف املايض، حيث كان البحارة يف املايض يبحرون 

يحملون معهم سلعهم وثقافاتهم املختلفة.
ولقد كنت أتوق إىل حدث جديد يتسنى يل فيه أن أتقابل 
مع زمالء لنا يف مجال عملنا لنقوم بالتخطيط ملا هو جديد 
وتنفيذه. وواتتني الفرصة يف مالطة، تلك الجزيرة الصغرية 
التي فتحت ذراعيها لنا وقد ارتسمت عىل وجهها البسمة 

تنمُّ عن حب شمل جميع من حرض املؤمتر. وقد أثارْت 
إعجابنا دماثُة خلق أهلها والروُح التي يتمتع بها القامئون 

عىل هذا املؤمتر؛ فكلهم كانوا دامئا حريصني عىل مساعدتنا 
ومساندتنا. ومن جانبنا فقد قمنا بتعريف َمْن حرضوا ذلك 
املؤمتر بواقع مؤسساتنا املحلية بتناول بعض النامذج التي 
تكشف صميم هذا الواقع حتى يقف املشاركون يف املؤمتر 

عىل مدى تأثري تلك املؤسسات وتأثرها بالظروف املحلية 
املحيطة بها. 

وقد ألقيُت كلمة تحدثت فيها عن وضع سياسة الشباب 
التونيس، وموقف املجتمع املدين هناك. ويف الوقت نفسه 

استفدت مام طرحه باقي الزمالء. إن هذا املؤمتر منحنا 
فرصة لبناء عالقات متنوعة من شأنها أن تكون الوقود 

املحرك لنا جميًعا لرتسيخ مبادئ الدعم والتضامن ولتضافر 
الجهود.

جالل العبيدي   
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التواصل من أجل التنمية املستدامة 
إن عنوان املؤمتر يحمل يف طياته مزيًجا من الثقافات، واألفكار، 

واألعراف، والتقاليد، ويعكس صورة مثالية للهدف اإلجاميل من وراء 
حلقتنا الدراسية.

“التنمية املستدامة”، موضوع دراستنا لهذا العام، والتي جرى تعريفها 
عىل أنها مدخل كيل الستخدام املوارد استخداًما يلبي االحتياجات 

الحالية ويف الوقت نفسه يحمي مستقبل األجيال القادمة. علاًم بأن 

التواصل بني املنظامت الشبابية بحاجة إىل دعم مستمر للحفاظ 
عىل الصالت التي تولدت، ويف الوقت نفسه نسعى إىل إيجاد 
صالت جديدة. ويف هذا العام سنتعمق يف السبل التي ميكن 

للمنظامت غري الحكومية الجديدة واملنظامت األخرى أن تتبعها 
للحفاظ عىل استدامة قنوات التواصل الخاصة بها.

وميثل هذا االجتامع للعاملني وللقادة املنتمني إىل شبكات من 
هذا النوع فرصًة الستكشاف اإلمكانات التي من شأنها أن 

تساعد يف دعم الشبكات النشطة.

وفيام ييل نذكر أهدافنا وغاياتنا:
الوصول إىل استيعاب أفضل للنامذج املتعددة للدور   •
الذي ميكن أن تلعبه املنظامت غري الحكومية الجديدة 

والجمعيات يف هذا الشأن؛
إطالع اآلخرين من املشاركني يف اللقاء عىل املامرسات   •

الحسنة يف مجال التنمية املستدامة يف إطار مشاريع 
الشباب، وسبل والدة مشاريع من تلك القضية؛

تسهيل عملية التواصل بني املشاركني بهدف دعم   •
املشاريع الجديدة.

“Our White Sea conference 
gave us the opportunity of 
making lasting friendships” 
                                   Rebekah Tanti-Dougall

“We built relationships 
with a mutual interest 
in peace and solidarity”
            Ruty Hotzen
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 خواطر تركية عن
 “شبكات التواصل

 لعمل الشباب” ومنوذج
 لشبكات التواصل يتألف

من أربع خطوات

األوىل:  الخطوة 
مجموعات  إيجاد 

شبكات إمكانات   من 
التواصل.

الثانية: الخطوة 
شبكات تفعيل    

التواصل

الثالثة: الخطوة 
لتحمل الحفز    

االلتزامات

الخطوة الرابعة:
  إزالة الحواجز

والعقبات

طبًقا ملا ورد عن تقارير معهد الدولة لإلحصاء برتكيا فإن 
عدد سكان تركيا يبلغ 72,561,312 نسمة، ونصف هذا 

العدد تقل أعامرهم عن 28,8 عاًما. وقد حرصت تركيا 
عىل زيادة الوعي األورويب تجاه التعلُم والتدريب منذ 

عام 2004م. إن “برنامج الشباب ودوره املؤثر” - الذي 
كان يطلق عليه فيام مىض “برنامج الشباب”- يف حد ذاته 
يَُعدُّ نقطَة تحوِّل. وقد بدأت أوىل التغريات من مؤسسات 
الشباب غري الحكومية؛ وقد جرْت العادة أن تحدث مثل 
هذه التغريات فرديًا ألنها توِجد تأثريًا يزداد مبرور الوقت. 

وقد احتضنت املؤسسات غري الحكومية يف تركيا هذه 
املنفعة املتبادلة يف هذا القطاع بإقامة املرشوعات؛ وهو ما 

ينعكس عىل املرشوعات املقدمة للوكالة الوطنية.
وليك تستمر شبكة املؤسسات غري الحكومية يتعني 

الرتكيز عىل الشبكات االجتامعية املوجودة عىل شبكة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حيث إنها متثل ُسبل 

االتصال األكرث شيوًعا بني مؤسسات الشباب غري الحكومية. 

وقد بدأت مثل هذه املؤسسات يف تركيا باستخدام كل 
هذه الشبكات املوجودة عىل نظام شبكات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت بني أعضائها خاصة لتكون طريقة 
االتصال املبارشة بينهم، وبدأت “إمكانات الشبكة” تشجع 

مؤسسات الشباب يف محيطها عىل إنشاء دوائر شبكات 
تواصل هي األخرى. 

نحن نعلم أن هناك العديد والعديد من املؤسسات 
غري الحكومية، واالتحادات، واالتحادات الدولية، ولكن 

هناك سؤال يفرض نفسه: هل هذه الشبكات تلعب 
دوًرا حقيقيًا؟ وهذا السبب الذي جعل ما يطلق عليه 

اسم شبكات التواصل “العرصية” تجعل الشبكات 
تؤدي دورها ويكون لها دور مؤثر وفعال. ويناسب هذا 
األمر روح مؤسسات الشباب حيث إن التواصل يف هذا 
املجال يحفز اإلبداع والفهم املتبادل وبناء فرق العمل.

وقد رشعت مؤسسات الشباب، التي أدركت الحاجة إىل 
شبكات التواصل وإمكاناتها، يف تفعيل هذه الشبكات 

لتُزيد من تنقالتها. وقد واجهت العديد من املؤسسات 
مشكالٍت يف هذا املجال. وجاءت عىل رأس هذه املشكالت 

مشكلة وجود “الرئيس املتطوع” الذي يعترب نقطة 
التواصل الرئيسة، وغياب هذا الُعنرص يؤدي إىل تدهور 

قناة التواصل ثم تفككها. وبخربتنا يف تركيا وجدنا أن 
مؤسسات الشباب تواجه مشكلة رئيسة أخرى أال وهي 
“الدعم” مبختلف أشكاله من دعم مايل، ودعم باملوارد 
البرشية، ودعم يتعلق بالبنية التحتية، إىل غري ذلك من 

أشكال الدعم املختلفة. وعادًة ما تطلب املؤسساُت 
الدعم من جهة راعية، وهذه الجهة الراعية إما أن تكون 
جهة حكومية أو من القطاع الخاص. وحني تواجه هذه 
املؤسسات ظروفًا صعبة ال سيام املشكالت املالية فإنها 
تقف َحرْيى ال تدري ماذا عليها أن تفعل وتجد نفسها 

أمام خيارين ال ثالث لهام: أما األول فهو محاولة تخطي 
األزمة والبحث عن صور أخرى من صور الدعم الالزم 

لتقوية الشبكة، وأما الثاين فهو الخضوع للواقع والتسليم 

ته. ورمبا  بأنه لن تقوم للشبكة قامئة، وينفضُّ األمر برُمَّ
تكون إحدى املشكالت الرئيسة أن الجيل الجديد من 
الشباب الرتيك ينقصه القائد الذي يرشدهم إىل سلوك 

طريق ملموس. وعند ظهور هذا القائد يرشعون يف العمل، 
ولكن يف بعض األحيان ومع وجود هذا القائد ورغم 

خربته قد ال ينجح يف االنخراط يف شبكة من الشبكات.
ولهذا تساعد “اليوروديسك” مؤسساِت الشباب عىل أن 

تصري أكرث إملاًما بالُفرص التي مينحها االتحاد األورويب. وقد 
أصبح الشباب ومؤسسات الشباب أكرث إملاًما بالُفرص التي 
ميكنها االستفادة منها والسعي وراء التمويل ويرجع هذا 

كله إىل تشجيع فرع “اليوروديسك” املوجود يف تركيا. 
وختاًما مُيكنني القول بأن زيادة التواصل تجذب مزيًدا من 
الشباب إىل املؤسسات الشبابية، إال أنهم يظلون بحاجة إىل 

وقت ليدركوا كيف يكون العمل مبساعدة الشبكات.

مرتجمة عن مقال لـ “عيل يورتسيفر”- يوروديسك، تركيا

اسمي “بوراك”، أعمل قائد فريق الشباب يف مركز شباب 
 “أفيونكراهيسار”.

ويعتمد مركز شبابنا عىل املديرية العامة للشباب والرياضة، وهو مؤسسة 
وطنية غري حكومية، يهتم بالشباب ويقدم لهم املعلومات التي يحتاجون 

إليها سواء أكانوا شبابًا أم شاباٍت يف مجاالت عدة تشمل الرياضة، والثقافة، 
والفنون، واألعامل اليدوية، والخربات املهنية، واإلنرتنت، واإلعالم، وقضايا 

املرأة، والقضايا االجتامعية. وهو مؤسسة شبابية يعمل عىل ترتيب 
املشاريع، وتنسيق الرشاكات مع مؤسسات املجتمعات املدنية، حيث 
يهدف إىل تثقيف الشباب وتعليمهم. إضافًة إىل أنه مؤسسة ال تهدف 

للربح يدعمها املطوعني. 
وجدير بالذكر اهتاممنا الكبري بربامج عمل الشباب، ونسعى وراء إقامة 

سبل تعاون جديد.
تقبلوا تحيايت،

بوراك ساجرياكيا
قائد املديرية العامة ملركز الشباب والشابات

www.afyon-gm.gov.tr
ملزيد من املعلومات برجاء زيارة موقعنا اإللكرتوين:

www.afyon-gm.gov.tr 

 كيف السبيل
 إىل صيد
التمويل؟

 تحيايت من
تركيا مدرسة “جولجوك األناضول الثانوية” برتكيا 

يرس مدرسة “قولجوك األناضول الثانوية” برتكيا أن تزف إليكم 
www.golcukldv. خرب افتتاح موقعها اإللكرتوين الجديد
us، ويجيء تدشني املوقع اإللكرتوين الجديد بعد أن ظل 

القامئون عىل املدرسة مدة شهر كامل يف بلياموث باململكة 
املتحدة مع عرشين طالبًا. وبزيارة هذا املوقع، يتمكن 

الزائرون من تصفح املشاريع، وتفاصيلها، وغري ذلك من 
الخدمات واملعلومات.

 www.golcukdv.usموقعنا الجديد عىل شبكة اإلنرتنت: 
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FROM A TO Z

بحث من برنامج الشباب األورومتوسطي:
 شبكات عاملة الشباب

يرعى برنامج الشباب األورو متوسطي أو ما يعرف بـ 
EMYP الشباب ضمن منظامت الشباب، كونهم من أهم 

عنارص قامئة أعامل الربنامج، حيث باتت احتياجات هؤالء 
الشباب إرشادات ينتهجها القامئون عىل هذا الربنامج 

يف إسرتاتيجية عملهم. وعليه، بات هذا املفهوم الدافع 
املحرك لربنامج الشباب األورومتوسطي للرشوع يف تحليل 

احتياجات منظامت الشباب ضمن اإلقليم األورومتوسطي. 
 Youth ومتثلت نتائج هذا البحث يف مطبوعة بعنوان

Work Networks والتي من شأنها أن تكون مصدر إلهام 

وإرشاد يقود خطى هذا الربنامج بقدر ما يقود خطى أي 
فرد ذي صلة مبجال الشباب.

والهدف من وراء ذلك حفز املنظامت الشبابية والشباب 
عىل عمل شبكات تواصل واالنضامم إليها. وداخل تلك 

املطبوعة منوذج بسيط يتألف من أربع خطوات لتأسيس 
شبكات التواصل.

مع تحيات: فريق العمل بربنامج الشباب األورومتوسطي

إن كنت ترغب يف الحصول عىل نسخة من هذه املطبوعة 
فبإمكانك مراسلتنا عىل هذا الربيد اإللكرتوين:

euromedyp.eupa@gov.mt

إن اإلرادة واإلرصار واإلبداع وااللتزام أموٌر ال بد منها؛ إال 
أنها ال تكفي لتنفيذ فكرة ما يف إطار مجموعة من الشباب، 
فدامئًا ما يكون املال هو العقبة األوىل عند تنفيذ املشاريع.

ونظرًا إلدراك برنامج الشباب األورومتوسطي ملثل 
هذه العقبة الكؤود فقد بادر بإجراء أبحاث تهدف إىل 
التعرف عىل فُرص متويل مؤسسات الشباب يف اإلقليم 

األورومتوسطي.

نعم، فرص التمويل موجودة بالفعل. ولكن يتطلب منا 
صيد التمويل – إن صح التعبري- وضع برامج تعريفية 

وإنشاء مؤسسات وكيانات ميكنها اقتصاد املال واملساعدة. 
ونرنو بهذا الكتيب أن يكون مرجًعا للشباب والُعامل 

منهم، أو قادة الشباب الراغبني يف مرشوعات طموحة 
ويبحثون عمن يدعمهم حتى يتسنى لهم تنفيذ أفكارهم 

وجعلِها واقًعا ملموًسا.

وينبع صيد التمويل من ردود أفعال بعض املؤسسات التي 
أطلعتنا عىل مصادر متويلها يف أثناء إدارة بعض املرشوعات 
التي قامت بها. ويؤمن برنامج الشباب األورومتوسطي أن 

صيد التمويل سيصبح يد العون املرجعية لكم أيها الشباب. 
ولكننا يف الوقت ذاته نحثكم عىل االستمرار يف البحث 

الدؤوب عن التمويل املناسب الحتياجات مرشوعاتكم يف 
َمظانِّه حيث تتاح املعلومات التي تهم فئة الشباب، وذلك 
يف مواضع مختلفة منها شبكة اإلنرتنت؛ وهي غنية بالكثري 

والكثري الذي ينتظر من يبحث ويجدُّ يف البحث!

نتمنى لكم التوفيق يف مرشوعاتكم، ونرجو أن تطلعونا 
عىل إنجازاتكم يف هذا املجال.

مع تحيات: فريق برنامج الشباب األورومتوسطي 

إذا كنت ترغب يف الحصول عىل نسخة من هذا املنشور 
فيرسنا أن نتلقى منك رسالة بربيدنا اإللكرتوين: 

euromedyp.eupa@gov.mt

إيڤ مصدر املعلومات املتفرد عن التعليم األورويب وعن أمور أخرى كثرية

إننا منول مرشوعات يف مجال التعليم والتدريب والثقافة والشباب نأمل أن تنال اهتاممكم 
ورعايتكم ملا لها من عظيم الفائدة. 

إننا يف إيڤ منثل مصدر املعلومات الوحيد عن مشاريع التعليم والتدريب والثقافة والشباب 
األوروبية؛ حيث نقوم بعرض آالف املرشوعات ونتائجها التابعة لربامج الثقافة والشباب 

والتعليم مدى الحياة )ومنها: إيراسموس، وليوناردو دافينيش، وكومينيوس، و جرونتڤيج(.  

إن إيڤ أداة لنرش والستغالل نتائج املرشوعات التي تدعمها الربامج التي تديرها املفوضية 
األوروبية؛ فبمساعدتها يتاح عدد كبري من املواد التعليمية، والكتيبات، واملواقع اإللكرتونية، 

واألبحاث السياسية، والصور، وغريها. باختصار، مهام كان ما تريده تجده عندنا يف إيڤ! 

ميكنك التواصل معنا بزيارة الرابط التايل:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/alfresco/faces/jsp/

 dialog/advanced-search-eve.jsp

يرس منظمة “ريسبيكت 
ريفيوجيدوس” أن تقدم لكم دورة 
تدريبية جديدة بعنوان “التدريب 

عىل االحتياجات النفسية االجتامعية 
لدى الالجئني”،

 تستهدف املتطوعني واملتخصصني الذين يتعاملون مع 
املهاجرين والالجئني. 

وحاولنا بتبادل الخربات واملعلومات واملعارف مع منظامت 
ة تقديم مواد تدريبية، وأدوات، ومصادر  أوروبية عدَّ

الهدف منها تطوير أساليب املوظفني العاملني مع الالجئني 
واملهاجرين يف التعامل مع احتياجات هذه الفئة من 
الناحية النفسية واالجتامعية. هذا وقد قمنا بإطالق 

  IHAD:هذا املرشوع بالتعاون مع ثالث منظامت أوروبية
الرتكية وIMIR األملانية وCEIPES اإليطالية، وذلك بدعم 

من املفوضية األوروبية مبوجب برنامج “جروندتفيج 
للتعليم املستمر مدى الحياة”.

ويف أثناء فرتة املرشوع، عقدنا وشاركنا يف العديد من ورش 
العمل، واللقاءات، وحمالت التوعية. وميكنكم تحميل مواد 

التدريب والعالقات العامة من موقعنا أدناه عىل شبكة 
اإلنرتنت:

http://respectrefugiados.org/EN/training-
/on-psycho-social-needs-of-refugees
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 تفقدوا موقعنا اإللكرتوين بعد التجديد:
 www.euromedp.org

حيث ميكنكم تحميل األخبار، واإلطالع عىل جديد األمور 
وجيدها، والبحث عن رشكاء.

وليك تصبح عضًوا من األعضاء أنقر عىل كلمة “ انضم لنا” 
لتُسجل بياناتك يف قاعدة بيانات الرشكة.

وميكنك أيًضا التواصل معنا عىل صفحة الفيس بوك:
Euro Med Youth Platform

         

Le RESEAU
أصدرها 

برنامج شباب األورومتوسط 

الجهة املستضيف

EUPA, 36 OLD MINT STREET
VALLETTA VLT 1514, MALTA

سبل االتصال

هاتف: 35625586141+

فاكس: 35625586138+

 euromedp.org :الربيد اإللكرتوين

املحررون

سيلفانو كريستاورو

نيكول كوسشريي

مرنفيك ديبونو

جيسيكا زاميت

املوقع اإلليكرتوين

www.euromedp.org

التصميم واإلنتاج

DEFINED BRANDING

www.definedbranding.com

الطباعة

POULTON’S PRINT SHOP

www.poultonsprint.com

الرتجمة

TRANSCRIPTA TRANSLATION SERVICES

قامت الهيئة األوروبية بتمويل هذا اإلصدار ماليًا، ولكن ذلك ليس 
من شأنه أن يعكس بالرضورة آرائها أو حتى أراء برنامج شباب 

األورومتوسط.
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