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تقديم

املحاور املوضوعاتية األربعة للمؤمتر هي: 
j التطرف والتعايش السلمي	
j حامية البيئة	
j هياكل إرشاك الشباب يف السياسة واملجتمع	
j التمكني، العدالة االجتامعية واإلدماج املفني	

لقد مكنت الزيارات امليدانية ملؤسسات عىل عني املكان من االطالع الفعيل 
عىل النامذج الناجحة ملا يسمى »مرشوع عمل«. اكتشف املشاركون من 
خالل ذلك، القواسم املشرتكة للعمل مع الشباب رغم االختالفات االقتصادية 
والسياسية والبنيوية. و لقد تجىل لنا بوضوح أثناء أشغال الندوة، أن الرغبة 
يف التبادل والرتابط لدى املشاركني الثامنون من الدول األربعة تبدو عالية، 
بحيث أنفم كانوا يستغلون كل دقيقة من الوقت الضيق املخصص لفذا 
املؤمتر من أجل االستفسار والتبادل حول املشاريع يف كل دولة عىل حدة 

والتفكري يف أنشطة مستقبلية مشرتكة.

أثار موضوع املشاركة السياسية أثناء أشغال الندوة نقاشا حادا، بحيث أن 
واعدة  ملشاريع  والحاملني  الشبايب  العمل  مجال  يف  املتطوعني  من  الكثري 
املسؤولني  رغبة  غياب  أو  ضعف  عن  عربوا  املشاركة،  الدول  مختلف  يف 
والسياسيني يف بلدانفم االستامع للشباب، أو إرشاكفم يف اتخاذ القرارات أو 

خلق بنيات دعم وظيفي لعمل الشباب.

لذا عربت جل مجموعات العمل عن نداءها إىل مؤسسات الدولة للتعاون 
مع منظامت املجتمع املدين ودعم بنيات العمل الشبايب.

إفريقيا كالتطرف،  التي تواجففا معظم دول شامل  التحديات  بالنظر إىل 
البطالة وهجرة الشباب إىل أوروبا.

خلص املشاركون يف حلقات نقاشفم اىل قناعة، أنه يقع عىل عاتق العمل 
الشبايب املتسع واملدعوم من طرف الدولة القيام بواجب مفم، كام يوفر 
فرصة سانحة لتقوية الوعي السيايس، وتوطيد البنية التشاركية، ويؤدي إىل 
صقل الكفاءات والوعي بالذات لدى الشباب، إضافة إىل متكينفم من آليات 
التأهيل املفني. كل هذا سيساهم عىل املدى البعيد ال محالة يف القضاء 
عىل بطالة الشباب وتجنب التوجفات املتطرفة لديفم ومحاربة الفجرة ، 
ألنه بذلك نكون قد ساهمنا يف تقوية إمكانيات الشباب يف تدبري وتشكيل 
حياته الشخصية و داخل املجتمع، هذا ما سيؤدي إىل رفع جاذبية البقاء 

يف بلده واملساهمة يف بناءه.

خالصة: ما تم تحقيقه؟

1. الشبكة:
لقد تشكلت يف السنوات األخرية شبكة نشيطة من الجمعيات و املنظامت 
الرشيكة يف الدول املشاركة. تعترب أنشطة تلك املنظامت و الجمعيات عامد 
هذه الشبكة. حيث أن معظمفا تشتغل محليا و بشكل تطوعي مع شبابفا 
كل من موقعه. من جفة أخرى تتعاون مع منظامت و جمعيات شبابية 

من الدول األخرى.

من خالل هذه الشبكة يتعلم من بعضفم البعض، أكان ذلك يف ما يخص 
املبادرات املحلية أو يف مايخص مرشوع التعاون الدويل.

و  الجامعات  و  الخريية  كالجمعيات  الكبار  الفاعلون  هذا  إىل  ينضاف 
يف  املدين  املجتمع  من خالل  إذا  الشبكة  تنمو  هكذا  التعاون.  مؤسسات 
مستوى  عىل  كثرية  تعاون  من خالل خطوط  أيضا  لكن  الرشيكة،  الدول 
التعاون معفا من دولة إىل  املؤسسات الحكومية، والتي يختلف مستوى 

أخرى. كام تختلف مجاالت و محاور اإلشتغال معفا.

2. اإلستمرارية:
رعاة  مع  بالتعاون  أنشطة  عدة  تنظيم  تم  اآلن،  حد  إىل  و  سنوات  ملدة 
دول شامل  و  أملانيا  بني  الكفاءات  وتبادل  الشبايب  للتبادل  كبار  و  صغار 
  IJAB مثل  الدويل  املستوى  عىل  املشتغلة  املنظامت  خالل  من  إفريقيا. 
األملانية( ورشكائفا،و  الفدرالية  للجمفورية  الشبايب  للتبادل  الدويل  )املركز 
أن  ميكنفا  كام  و  الرصد.  و  التنظيم  مبفام  بآنتظام  تقوم  أن  ميكنفا  التي 
تضطلع بدور مجموعة ضغط )Lobby(، يتم الحفاظ عىل إستمرار نشاط 
الشبكة أيضا من خالل اللقاءات، إذ تجرى لقاءات وطنية بآستمرار. كام أن 
الجمعيات التي تشتغل عىل املستوى املحيل تجد دامئا مخاطبا فيام يتعلق 

بأسئلتفا أو يف بحثفا عن رشكاء جدد أو إمكانيات الدعم املادي.

3. التأثري عىل املجتمع املدين:
يدعم التبادل الدويل بناء هياكل مجتمع مدين فعال، ذلك ما ستبينه بعض 
فرصا  املشاريع  هذه  مثل  تقدم  الوثيقة.  هذه  تستعرضفا  التي  األمثلة 
للعمليات  العميل  اإلشتغال  كيفية  تجريب  أجل  من  للشباب  ملموسة 
الدميوقراطية. ففم يتعلمون من خالل ذلك كيفية الدفاع عن مصالحفم و 

كيفية تنظيم أنفسفم.

من  للمنظامت  ميكن  جذابا،  أمرا  الشبايب  التبادل  يعترب  نفسه  الوقت  يف 
خالله أن تجعل الشباب مرتابطا كام ميكنفا إثارة اهتامم الشباب بالقضايا 

و املفام املجتمعية لديه.
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العمل من أجل التغيري! / املؤمتر

تقديم
ن التبادل الشبايب الدويل ليس فقط أمرا ممتعا، بل يدعم ويقوي قدرات إ

والتعبري عن  آفاقفم،  وتطوير  مفاراتفم  اكتشاف  من  الشباب وميكنفم 
أنفسفم كفاعلني نشيطني يف عامل يتسم بالعوملة.

الشبابية  والفياكل  املدين  املجتمع  تقوية  الشبايب يف  التبادل  يساهم  بفذا 
الدميقراطية. بعد التحوالت الناتجة عن الربيع العريب تطور التبادل الشبايب 
بني املانيا واملغرب وتونس ومرص بشكل قوي وتشكلت شبكة نشيطة من 

الرشكاء.

يف إطار املؤمترات املنظمة منذ عام 2015 يتم تبادل املعلومات والخربات 
حول التطورات اآلنية، كام يناقش الرشكاء املواضيع ذات األهمية القصوى 
تؤسس  قد  أفكارا  عنفا  تنبثق  والتي  الناجحة،  التجارب  حول  ويتبادلون 

ملشاريع جديدة.

التشبيك  أجل  من  »حاورين  مؤمتر  تنظيم  من  سنتني   بعد 
)Dialogue me to net work(« يف تونس، انعقد اللقاء الثاين بالدار البيضاء 
بني 22 و 25 نوفمرب 2019 والذي شارك فيه فاعلون يف حقل التبادل الشبايب 
التغيري  أجل  من  »العمل  تحت شعار  وتونس ومرص  واملغرب  أملانيا  من 

)Act to change(« وذلك بدعم من وزارة الشؤون الخارجية األملانية.

التبادل الدويل والعمل الشبايب يف مكان انعقاد املؤمتر

إىل  األربعة  الدول  الشبايب من  العمل  ناشطا يف حقل   80 أكرث من  توجه 
جمعيات  عن  ممثلني  أغلبفم  يشكل  للمغرب،  االقتصادية  العاصمة 

ومنظامت املجتمع املدين والذين يشتغلون بشكل تطوعي.
يفدف هذا املؤمتر اىل إعطاء املشاركني إمكانية االنفتاح والتبادل حول تأثري 
بلورة  التواصل،  البعض،  بعضفم  ومع  من  التعلم  الدويل،  الشبايب  العمل 
مشاريع ومبادرات جديدة وليس أخريا إيقاظ الوعي السيايس والتحسيس 

بذلك من خالل األسئلة التي تم التطرق إليفا:
قدرات  وتعزيز  دعم  يف  املساهمة  الدويل  الشبايب  للعمل  ميكن  -كيف 

املشاركني الشباب؟
-كيف ميكن التشجيع عىل خلق هياكل مجتمع مدين نشيط؟

- ماهي الرشوط التي يجب تحقيقفا من أجل جعل التبادل الدويل مؤثرا؟
يف إطار ورشات ومجموعات كانت هذه األسئلة وأخرى متعلقة بالعمل 
والتبادل الشبايب محور نقاش بني الكفاءات املتخصصة من الدول الرشيكة 

األربعة.
   open space لقد تم االعتامد يف ذلك عىل ما يسمى مبنفج املجال املفتوح
حافز  و  طابعا  الورشات  عىل  أضفى  ما   ،storytelling التجربة  وحكاية 

بيداغوجي وتغيريا لزوايا النظر.
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إستجواب الجمعيات الرشيكةإستجواب الجمعيات الرشيكة

إستجواب الجمعيات الرشيكة
»يف زمن العوملة والتحول املناخي يجب اإلستامع للشباب ألن الشباب هو املستقبل«

حوار مع:
- عيل بلحسن, اتحاد الشباب )Young United(, املغرب

- أحمد بسطاوي, icealex, مرص
- ماري لويز دريبا, IJAB, أملانيا.

- سامي الصيد, النادي الثقايف عيل بلفوان, تونس.

ما هي االنتظارات التي أتيت بها إىل املؤمتر؟
سامي الصيد:

 أتيت إىل املؤمتر بفدف اإلستمرار يف تطوير التبادل الشبايب بصفة عامة 
وتبادل األفكار حول تأهيل العاملني مع الشباب بصفة خاصة. و من أهم 

االنتظارات هي ربط شبكة تواصل بني الدول املشاركة.
لقد تم اإلعداد لفذا املؤمتر منذ 2015،واليوم أملس نتائج جيدة: لقد ازداد 
عدد املشاركني من الدول األربعة و تتبعت مناقشات حيوية وكانت هناك 

أفكارا جديدة خاصة الرغبة يف تحقيق مشاريع.

ماري لويز دريبا:
 كانت لدي ثالث انتظارات أساسية: االنتظار األول هو تبادل املعلومات 
الدول  يف  املدين  واملجتمع  الشبايب  العمل  الشباب،  سياسة  مجاالت  حول 

املشاركة.
واملشاركة  البيئة  و  التطرف  مثل  مواضيع،  حول  النقاش  تعميق  ثانيا: 

السياسية )املحاور، األربعة للمؤمتر(.
ثالثا: مواصلة تطوير التبادل الشبايب، خلق عالقات جديدة مع املنظامت 

وتقوية الشبكة الدولية.
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العمل من أجل التغيري! / املؤمتر

ما هي إذن الخطوات التالية؟

تشكلت خالل أشغال املؤمتر شبكة من العالقات وأفكار مشاريع جديد. إذ 
عرب املشاركون عن الحاجة امللّحة لإلستمرار يف اإلشتغال عىل املواضيع التي 
متت مناقشتفا وتطويرها، وذلك ليس فقط يف إطار العمل الشبايب الدويل 

بل أيضا داخل الدول املشاركة كل عىل حدة.

من هنا تعتزم الجمعيات و املنظامت املشاركة االستمرار يف دعم الرتابطات 
املحلية  الحاجيات  يراعي  بشكل  دولة  كل  يف  مقاربته  سيتم  ما  وذلك 

املختلفة.

التعاون  حول  املغاربة  املشاركني  اهتامم  محور  ارتكز  السياق  هذا  يف 
وإدماج  وضع  عىل  العمل  قبل  من  الحكومية،  التعليمية  املؤسسات  مع 
أساليب واسرتاتيجيات تشاركية يف املناهج التعليمية. كام يعتزم املشاركون 
الدولة  بني  التعاون  آلية  عرب  جديدة(  حظوظا  الشباب  )منح  تونس  من 
واملجتمع املدين. كمثال عىل استغالل التعاون الدويل من أجل الرقي محليا 
الشباب  املساعدين االجتامعيني واملوظفني يف دور  تأهيل  التفكري يف  يتم 

الحكومية عرب تبادل الكفاءات الدولية.

يف  بالفم  تشغل  التي  املواضيع  أهم  تتجىل  املرصيني  للمشاركني  بالنسبة 
 »start-up« دعم الشباب يف املناطق األقل تطورا بتشجيع املقاولة الناشئة

.»Entrepreneurship« واملقاولة االجتامعية

أما أملانيا فرتكز من جفتفا عىل األهمية القصوى للتبادل الشبايب مع دول 
الفاعلني يف  تطويره من خالل دعم  والعمل عىل  الرشيكة  إفريقيا  شامل 

املجال.

شّجع مؤمتر العمل من أجل التغيري جميع الرشكاء عىل اإلستمرار يف رؤية 
بني  املتبادل  والتعلم  الدولية  الشبكات  تقدمفا  التي  الكبرية  اإلمكانيات 
البلدان املنخرطة. لذلك تم التأكيد عىل االستمرار يف إعداد أنشطة الشبكة 
الدولية القادمة إىل جانب االشتغال عىل املوضوعات الوطنية يف كل دولة 

عىل حدة.

أكرث  مطبوعة  نرش  سيتم  املؤمتر  امللخص ألشغال  التقرير  هذا  إىل  إضافة 
شمولية تخص شامل إفريقيا ، والتي تضم عالوة عىل نتائج املؤمتر مقاالت 
للتبادل  املضافة  القيمة  وحول  املغرب  شباب  وضعية  حول  واستجوابات 

الشبايب الدويل بني أملانيا، واملغرب ومرص وتونس.

4. التعاون عىل قدم املساواة:
مبدأ  إعتامدها  هو  للشبكة  الدويل  الشبايب  العمل  يف  أهمية  يقل  ال  ما 
التعاون عىل قدم املساواة بني كل الرشكاء. بفذا يخلق العمل الشبايب الدويل 

مجاال للخطاب املضاد حول مواضيع الفجرة و اإلستغالل و اإلستعامر.

و رغم إختالف املوارد املادية و الظروف اإلقتصادية بني الرشكاء، إال أنفم 
يسعون لتحقيق نفس األهداف يف عملفم مع الشباب. كام يعتمدون نفس 
األساليب للوصول إىل الشباب ذوي الفرص الضعيفة و ينفذون مرشوعفم 
العيش  إىل  الطريق  عىل  مفام  عامال  هذا  يعترب  مساواة.  بكل  املشرتك 

املشرتك املتسم بالعدالة و املساواة يف زمن العوملة.

5. أفاق املواطنني الشباب:
التمكني – املصطلح الذي يعرب عن أهمية قصوى يف ميدان التبادل الشبايب 
الدويل و الذي لعب كذلك يف الدار البيضاء درورا محوريا، بحيث يتعلم 
الشباب تحمل املسؤولية وتقدير الذات. كام يتم تشجيعفم عىل التكتل و 
اإلنخراط يف املجتمع املدين، حيث ميّكنفم هذا من تحّمل مفام و وظائف 

معينة، و عرب ذلك يفرض الشباب اإل عرتاف بإنجازاته و كفاياته. 

و  الثقافات  بني  الحوار  الشباب كذلك من خالل  يتمكن  أخرى  من جفة 
تقدير  أيضا  يكتسبون  و  مفمة،  كفايات  و  معارف  إكتساب  من  األديان 
الذات والتسامح تجاه اآلخر. اليشء الذي سيمكنفم من تقوية حظوظفم 

املفنية و التصدي للميوالت املتطرفة التي قد تعرتضفم.
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إستجواب الجمعيات الرشيكة

أحمد بسطاوي: 
تقدم برامج التبادل والعمل الشبايب مساهمة مفمة يف تشجيع املشاركني 

بشكل فردي، وعربهم نكون قد ساهمنا أيضا يف خلق آثار مضاعفة.
عالوة عىل ذلك، تفدف مثل هذه الربامج إىل توسيع التبادل البني–ثقايف 
ومنح  التبادل  لبلدان  والسيايس  التاريخي  بالسياق  الوعي  نرش  وكذلك 
أمناط  عىل  وآثارها  العاملية  االقتصادية  األسئلة  بني  الربط  فرصة  الشباب 

الحياة الفردية.
بثقافات  تعريففم  يتم  الذين  أولئك  خاصة  يفيد  الدويل  الشبايب  العمل 
لرؤية  الفرصة  الشباب املرصي  إىل منح  أيضا  لكنه ميتد  املضيفة،  البلدان 
النظام  هذا  داخل  آخرين  فاعلني  مع  والتواصل  مختلف  بشكل  بالدهم 
البيئي األوسع وكذلك التباحث يف مبادرات جامعية جديدة لضامن تغيري 

تدريجي و أسايس.
إن برامج التبادل التي قمنا بتنظيمفا كانت بالنسبة للكثري من املشاركني 
بخوضفم  تعميقفا  يف  رغبتفم  عن  عربوا  والتي  نوعفا  من  فريدة  تجربة 

أنذاك مجموعة من التجارب فعليا يف مجال العمل الشبايب.
اختيارات  عىل  آثار  الشبايب  للتبادل  كان  التعليم  يخص  فيام  وأيضا 
واهتاممات املشاركني.نالحظ باستمرار كيف يصبح الحافز لدى املشاركني 
أكرب من أجل متابعة دراسة املاسرت بعد إنفائفم لسلك البكالوريوا وذلك 
بفدف تعميق قدراتفم املعرفية والعملية حول مواضيع لفا عالقة بربامج 
التبادل التي سبقفم املشاركة فيفا. من بني النتائج امللحوظة، نلمس تقليص 

املخاوف واألحكام املسبقة اتجاه الثقافات األجنبية.

عيل بلحسن: 
يف  هنا  الشبايب  العمل  عىل  كبريا  تأثريا  الدويل  الشبايب  للتبادل  كان  لقد 
املغرب، لقد استفادت جمعيتنا )اتحاد الشباب young united( من هذا 
العمل  جودة  تحسست  إذ  األخرية،  سنوات  العرش  مدى  عىل  التعاون 
الشبايب ليس فقط عندنا بل أيضا عند رشكائنا يف أملانيا، وفرنسا وبولندا. 

لقد ساهم هذا العمل يف رفع مستوى التسامح املتبادل.
من قبل كان يسود نوع من الخوف من اآلخر ومع توايل اللقاءات أصبحنا 
عائلة واحدة ويكون االفرتاق محزنا. مل تعد االختالفات والحدود تلعب أي 
دور. خالل لقاء يدوم 01 أيام تختفي الفوارق واالختالفات، بل ال يعري لفا 

أحد اهتامما، حتى األحكام املسبقة تندثر مع مرور الوقت.
إن مثل هذه اللقاءات تخلف انطباعا إيجابيا ودامئا تجاه اآلخر، أيضا نحن 

املنظمون متكننا من تصحيح الكثري من األحكام املسبقة.

ما هي رغباتكم للعمل يف هذا السياق يف املستقبل؟

أحمد بسطاوي:
شبكة  إنشاء  هي  الجنسيات  املتعدد  املؤمتر  لفذا  املمكنة  النتائج  إحدى 
حيوية من الرشكاء واملامرسني ذوي التوجفات املشرتكة املتسمني باملرونة 
مبنية  بأشغال  القيام  وكذلك  العامة  السياسة  التأثري عىل  والقادرين عىل 

عىل أساا قوي.
إن التعاون عىل هذا املستوى ال يجب فقط أن يفيد كل دولة عىل حدة، 
بل يجب أن يساهم يف خلق روابط دولية، جدير بفا أن تحارب الجوانب 
السلبية للعوملة والرأساملية والظواهر األخرى التي نعيشفا اليوم بسبب 
والروابط  العالقات  هذه  وتثمني  تشجيع  يجب  املتسارع.وبالتايل  التطور 
والعمل  التعاون  خالل  من  تكونت  والتي  الثقة  عىل  املبنية  الشخصية 

املشرتك خالل مختلف املشاريع واالنشطة.

ماري لوبيز دريبا:
أمتنى أن نتمكن من كسب املزيد من الجمعيات للتبادل الشبايب مع هذه 
البلدان، ليك نتمكن من إرشاك املزيد من الشباب، سيكون من الجيد أيضا 

ضم دول أخرى وتوسيع الشبكة.
معا و وفقا لخطة 2030 يجب علينا أن نواجه تحديات عاملنا، ونعمل عىل 
وأفكار  لذلك  خاص  استشعار  فللشباب  وعدال.  سلام  أكرث  تعايشنا  جعل 
النوع  جيدة. نالحظ ذلك عندما يتعلق األمر مبناقشة مواضيع من قبيل 
االجتامعي أو حامية البيئة، املشاركة و التشغيل. لذلك يجب علينا، ومن 

هذا املنطلق، تكثيف دعم الشباب وتعميق العمل املشرتك بني بلداننا.
التأشرية، ألن تلك  يف األخري أود أن أشري أننا يف حاجة لتسفيالت يف منح 

البريوقراطية والصعوبات املتعقلة بذلك تعيق عملنا بشكل كبري.

عيل بلحسن: 
من جفتي، آمل أن يستمر هذا العمل يف تحقيق نتائج جيدة. كام آمل أن 
تستمر الدول األربعة يف العمل املشرتك يف املستقبل من أجل عمل شبايب 
قادر أن يخلق عاملا يتسع للجميع. يف زمن العوملة والتحول املناخي يجب 
أن ننصت للشباب، ألن الشباب هو املستقبل. بفذا املعنى، آمل أن تدعمنا 

حكوماتنا وتتعاون معنا.
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العمل من أجل التغيري! / املؤمتر

أحمد بسطاوي:
اعترب هذا املؤمتر املتعدد الجنسيات مبثابة منصة للتواصل مع املنظامت 
عىل  خاصة  األربع،  الدول  من  األخرى  املشاركة  والجمعيات  الرشيكة 
املستوى البرشي حيث تم التفكري من جديد وبشكل مختلف وأكرث عمقا 

يف املواضيع ذات االهتامم املشرتك.
من االنتظارات األخرى التي تم تحقيقفا، عىل سبيل املثال وليس الحرص، 
الطوارئ  مثل  محددة  مواضيع  حول  النقاش  لتعميق  مجال  خلق  هي 
عني  عىل  النتائج  وتقييم  البرشية  والعالقات  والرقمنة  واملناخية،  البيئية 
كانت  املشاركني  بني  تبادلفا  تم  التي  والتجارب  الحكايات  تلك  املكان. 

صادقة ومرثية للغاية.

كيف ميكن للتبادل الشبايب الدويل أن يؤثر بشكل إيجايب عىل وضع 
الشباب يف البلدان املعنية؟

ماري لويز دريبا:
يف عام 2015, عقدنا مؤمترا متعدد األطراف يف مدينة بون، يف إطار برنامج 
<Transformationspartnerschaften> التغيري  رشاكات  األملانية  الخارجية 

مع دول شامل إفريقيا، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الفاعلني النشيطني 
يف مجال التبادل الشبايب. متحور موضوع املؤمتر حول سؤال، مدى تأثريية 

التبادل الشبايب الدويل عىل الدميقراطية واملجتمع املدين.
الدويل  الشبايب  التبادل  أن  إىل  األربعة  الدول  من  املشاركون  خلص  لقد 
إذ  الدميقراطية«.  الفياكل  ودعم  املدين  املجتمع  لتشجيع  مفمة  وسيلة 
يكتسب  املتبادل،  التفاهم  وتحسني  جديدة  آفاق  فتح  من  ذلك  ميكـن 
الشباب رؤى جديدة والثقة بالنفس كام يتم تعزيز شخصيتفم باكتسابفم 
قادرين  فيصبحون  التنوع.  مع  التعامل  وكيفية  ثقافية   – البني  الكفايات 

عىل املشاركة الفعالة يف الربامج التنموية يف بلدانفم.
انعدام  عن  الناتجة  الدينامية  إفريقيا  شامل  دول  من  املشاركون  وصف 
الفرص لدى املواطنني الشباب يف بلدانفم بامللحة والتي تتجىل يف الفجرة 
الفاشلة والتطرف، ففم يعتربون أن التطرف يف حاجة إىل حلول مشرتكة، 
باعتباره آفة مشرتكة متس دول العامل العريب وأوربا عىل السواء. لفذا أكد 
املشاركة  لتشجيع  فعالة  آلية  الشبايب  التبادل  أن  عىل  املشاركون  جميع 

والحامية من التطرف وتوفري فرص جديدة لصالح املواطنني الشباب».
حسب تقارير املنظامت املختلفة فقد ترسخت مثل هذه االنطباعات عند 

املشاركني أكرث فأكرث بتواىل مثل هذه املؤمترات املتعددة األطراف.
نؤكد نحن يف أملانيا خاصة بأن التفاهم املشرتك جدير أن يساهم يف التقليل 

من األحكام املسبقة اتجاه اإلسالم وأن يخلق انفتاحا أكربا.
حقيقة  عىل  بالوقوف  اآللية،  هذه  عرب  الشباب  يتمكن  أخرى  جفة  من 
أن الحياة يف أملانيا ليست بالسفولة التي سيتصورونفا، لكنفم ويف الوقت 

نفسه يطلعون عىل أشكال جديدة من املشاركة، مام يشجعفم عىل الدفاع 
عن مصالحفم يف وطنفم.

سامي الصيد:
للجواب عن سؤالكم أنطلق بتجربتي ملدة 15 عاما يف هذا املجال. فجمعيتنا 
بدأت سنة 2004 بالتبادل الشبايب. منذ ذلك الحني قمنا بتنفيذ مجموعة 
من مشاريع التبادل، ما ميكننا حقا من التعبري عن رأينا حول اآلثار العملية. 
تعاين من  مقر جمعيتنا،  يوجد  )تونس(، حيث  الفاييت  كانت  املايض  يف 
مجموعة من املشاكل كالعنف وتعاطي املخدرات. نالحظ اليوم أن شباب 
الفاييت الذين رافقناهم عرب مجموعة من برامج التبادل قد حصلوا عىل 

مناصب شغل وتحملوا املسؤولية.
وكلام  الشبابية،  التبادالت  برامج  من  مستفيد   1000 من  أكرث  اليوم  نعد 
التقيت أحدهم أو أحدهن صدفة يف الشارع اال وعرب عن امتنانه لتجربة 
أن  ويخربين  عليفا،  طوال  سنوات  مرور  رغم  عاشفا  التي  الشبايب  التبادل 

وضعه أصبح جيدا، و بذلك بكون رسوري اكرب.
بانعكاسات  تتعلق  ألنفا  جدا،  واضحة  الدويل  الشبايب  التبادل  فآثار  لفذا 
مبارشة عىل حياة األشخاص. أنا شخصيا خضت هذه التجربة عندما كنت 
اليابان،  إىل  زيارة  من  استفدت  حيث  للتبادل  برنامج  يف  شاركت  طالبا، 

أحسست آنذاك أن حيايت تغريت بعد ذلك بشكل جذري.
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11 الفتتاح ا

االفتتاح

يف كلمتفم االفتتاحية مثن كل من ماري لويز دريبا، مديرة IJAB وعبد الحميد توفيق عن 

اتحاد الشباب YOUNG UNITED بالحسيمة، التجربة الناجحة عىل مدى أربع سنوات من 

العمل املشرتك. يعد العمل الشبايب بالنسبة لفم أداة مفمة يف إطار رشاكات التغيري لبناء 

املجتمع املدين والفياكل الدميقراطية – ونظرا أيضا للتحديات الكربى يف فضاء البحر األبيض 

املتوسط يف السنوات األخرية، كتزايد اإلرهاب والتوجفات املتطرفة. من خالل العمل الشبايب 

الشخصية،  قيمتفم  وتعزيز  جديدة  أفاق  عىل  االنفتاح  الشباب  للمواطنني  ميكن  الدويل 

وهذا بدوره جدير بأن يقيفم من امليوالت املتطرفة.

من املفم إذن بناء ففم مشرتك للدميقراطية وصياغة أفكار جديدة للتعاون. بفذا املعنى 

ميكن للعمل الشبايب الدويل أن يساهم يف تحسني الظروف املعيشية للشباب.

ثم  املشاركني  بني  التعارف  تسفيل  بفدف  متفيدي  بنشاط  بدءا  املؤمتر  أشغال  انطلقت 

التعريف بربنامج التظاهرة وأهدافه، كانت أوىل النقاط البارزة يف هذا الصباح هي حلقة 

النقاش املفتوح حول وضعية الشباب يف الدول املشاركة.
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الوضع الحايل للسياسة املستفدفة للشباب 
يف أملانيا واملغرب وتونس ومرص

وضعية ل بدايًة  املفتوح،  النقاش  منصة  أثناء  املتدخلون  شّخص  قد 
عنفا.  الناتجة  والتحديات  بلدانفم  يف  للشباب  املستفدفة  السياسة 
بتفميش  عامة  بصفة  تتسم  إفريقيا  شامل  دول  يف  الوضعية  أن  فتبني 
الشباب والبطالة املرتفعة يف صفوففم وضعف الفياكل السياسية الشابة. 
يف حني أن الشباب يشكل عدديا أغلبية املجتمع، ذلك ما يتيح طاقة من 

إمكانيات مل يتم قط استغاللفا يف تشكيل وتحسني اآلفاق املستقبلية.

يف كلمتفا أحالت السيدة ماي لويز دريبا، مديرة IJAB، لتقديم الوضعية 
السياسية للشباب يف أملانيا، عىل نتائج دراسة املنشورة سنة 2019، والتي 
تبني أن الشباب ينظر بصفة عامة بشكل متفائل إىل املستقبل ومستعدون 
التظاهر يف  التي تفمفم ولو عن طريق  القضايا  الدفاع عن  لالنخراط يف 
الشارع، كام يبني مثال الجمعة من أجل املستقبل Fridays for future. لقد 
بينت نتائج الدراسة املذكورة أيضا أن %03 من الشباب مفدد بالسقوط 

يف الشعبوية.

 يعترب مستوى التعليم والبيئة االجتامعية أمرا حاسام يف تكوين وتشكيل 
املواقف املختلفة، لذا ترى »ماري لويز دريبا« أن دعم منظامت وسياسات 
الشباب يعترب رضورة ملحة، وأن اسرتاتيجية الشباب ال يقدم حال سحريا 

لجميع التحديات.

تجديد الرؤية السياسية للشباب يف أملانيا يعترب أمرا يف غاية األهمية والذي 
يفرض يف ترشيع كل قانون عىل املستوى الوطني األخذ بعني االعتبار اآلثار 

والعواقب املحتملة عىل املواطنني الشباب.

يف  والخبري  املغربية   TALM منظمة  ممثل  الجزويل،  أحمد  الدكتور  أما 
املوارد  ضعف  من  اشتىك  فقد  للشباب،  العمومية  والسياسة  الدمقرطة 
املالية وغياب خطة واضحة إلرشاك الشباب يف السياسة ويف الحياة العامة. 

إذ ال ينظر إىل الشباب كآلية لتحقيق االزدهار.

إىل  الولوج  يف  وتأخرهم  الشباب  صفوف  يف  البطالة  مستوى  ارتفاع  إن 
الحياة املفنية ينعكس سلبا عىل القدرة اإلنتاجية للمغرب.

من جفته أوضح الدكتور مصطفى شيخ الزوايل، عن منظمة APEC التونسية 
)جمعية النفوض بالرتبية عىل املواطنة( إن الشباب الذين تقل أعامرهم 
عن 72 سنة يحق لفم دستوريا املشاركة يف الحياة العامة والسياسية، إال 
أن ارتفاع معدل البطالة يف صفوففم يجعلفم يف مواجفة مخاوف ومشاكل 

أخرى عوض االهتامم باملواضيع امللحة كحامية البيئة عىل سبيل املثال.

أن  مرص  يف  الدويل  للتعاون  األملانية   GIZ ممثلة  القايض  هانية  أفادت 
التحديات يف مرص تشبه كثريا تلك التي يواجففا كل من املغرب وتونس.

من  متوفرة  اإلرادة  بأن  الشباب  ومنتديات  مؤمترات  خالل  من  ويتبني 
أجل إرشاك الشباب بشكل أقوى. باإلضافة إىل الخطوة املفمة يف االتجاه 
الصحيح بوضع أربع مستشارين شباب رهن إشارة كل وزير. عالوة عىل 
وجود برنامج إسأل الرئيس الشبايب وبرنامج آخر يفدف إىل تأهيل الشباب 
لتحمل املسؤولية يف مركز القرار.غري أن موضوع التكوين والتشغيل ما زاال 

يعتربان مشكال حقيقيا.

املفاجرين  إرشاك  تحسني  بكيفية  األخرى  واإلشكاليات  املواضيع  تتعلق 
إىل  الشباب  مكافحة هجرة  وكذا  االبيسية  النزاعات  محاربة  و  والالجئني 
أوروبا. وملواجفة هذا االستنزاف أكد املتدخلون بإلحاح عىل رضورة خلق 
فرص العمل للشباب ودعم البنية االقتصادية يف دول شامل إفريقيا. عالوة 
عىل ذلك نحن يف حاجة إىل أمثلة بصيغة املؤنث يقتدى بفا يف عامل الشغل 
كام يجب توفري ظروف عمل مالمئة لألرسة. وكذلك تشجيع بنية املنظامت 

الشبابية واعرتاف الدولة بفا.

املتدخلون عىل  للشباب أجمع كل  الدويل  العمل  تأثري  أوجه  فيام يخص 
الغريية  وففم  التسامح  تعزيز  ويف  الرؤى  تغيري  يف  باملساهمة  جدير  أنه 

وتشجيع التمكني وتطوير القدرات.

وخطاب  املتطرفني  النزعات  مواجفة  عىل  محالة  ال  يساعد  هذا  كل 
الكراهية، وهذا ما يشكل آلية ال غنى عنفا يف التنمية البناءة يف دول شامل 

إفريقيا كام يف أملانيا عىل حد سواء

13الوضع الحايل للسياسة املستفدفة للشباب يف أملانيا واملغرب وتونس ومرص



منصة النقاش املفتوح:

العمل من أجل التغيري! / املؤمتر 12



الزيارات امليدانية

زيارة ميدانية:

لجمعية تحدي للمساواة واملواطنة

حلت  ودميقراطية  مستقلة  جمعية  واملواطنة  للمساواة  تحدي  جمعية 
محل الجمعية البيئية ATE. لقد تأسست كجمعية لحقوق اإلنسان والنساء 
بفدف تحسني جودة الحياة للسكان وجعل الحي مكانا يوفر حياًة كرميًة 

لفا.

»التحديات تظفر داخل الحي السكني، لذا يجب عليك العمل من داخله 
من أجل بناء مجتمعك« هو شعار الجمعية.

إىل جانب مشاكل البيئة أخذت الجمعية عىل عاتقفا مواجفة مجموعة من 
التحديات، ومن بينفا: اإلجرام، الفقر، البطالة، املخدرات، العنف )خاصة 
التطرف  املدريس،  الفدر  التعليم،  ضعف  الدعارة،  املراة(،  ضد  العنف 
وإشكالية هجرة الشباب. الجمعية تدافع أساسا عن املساواة بني الجنسني 

ومشاركة املرأة والشباب

من أهم أهداف الجمعية فيام يخص النساء: 
j تحقيق املساواة يف جميع مجاالت الحياة	
j تحسني الوضعية االقتصادية واالجتامعية والثقافية للنساء.	
j العمل عىل تحقيق حقوق املرأة واملساواة بني الجنسني	
j رصد السياسة العامة عىل املستوى املحيل والجفوي والوطني.	

أهداف الجمعية فيام يخص األطفال والشباب
j إدماج الشباب يف سوق العمل	
j لألطفال	 املعيشية  الظروف  لتحقيق حقوقفم وتحسني  الشباب   دعم 

والشباب  
j محاربة هجرة الشباب، خاصة الفجرة غري الرشعية.	

موضوع حامية البيئة

الزيارة امليدانية:

لجمعية مدرسات ومدريس علوم الحياة 

)AESVT( واألرض

تفدف جمعية )AESVT( إىل بناء مجتمع حديث و مندمج يتامىش مع قيم 
التنمية املستدامة. يشتغل يف الجمعية 2000 متطوعا و13 موظفا. تشمل 

الجمعية عىل شبكة من 39 فرع و8 مراكز للرتبية البيئية.

أهداف الجمعية: 
j تشجيع التضامن والعمل التطوعي	
j وجامعية	 فردية  ترصفات  أجل  من  والعملية  النظرية  املعرفة   تعزيز 

مستدامة تجاه البيئة والصحة والتنمية:  
j  املشاركة يف قرارات التنمية املستدامة عن طريق مجموعة ضغط أو	

املشاركة يف الفيئات االستشارية يف إطار الدميقراطية التشاركية.  
j  تطوير كفايات مدريس ومدرسات علوم الحياة واألرض يف املغرب عرب	

تنظيم دورات للتكوين املستمر وتبادل املعلومات.  
j من	 املدين  واملجتمع  واالقتصاد  الدولة  مع  الرشاكات  وربط   التعاون 

أجل تحقيق التنمية املستدامة  
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الزيارات امليدانية:

يوم  زوال  املشاركون  متكن   FIELD VISITS امليدانية  الزيارات  إطار  يف 

الدارالبيضاء  الشبايب يف  العمل  أمثلة من  السبت من االطالع عىل 

املتاحة  واإلمكانيات  بفا  يقومون  التي  املفام  اشتغالفم،  وظروف 

االختيار  إمكانية  للمشاركني  كانت  تواجففم.  التي  والتحديات 

بعد  و  املشاركون،  زار  حافالت  ثالث  منت  عىل  عروض.  ستة  بني 

تقسيمفم إىل ستة مجموعات، ستة جمعيات موزعة عىل مختلف 

أحياء الدارالبيضاء والتي قامت باستقبالنا بحفاوة.

عىل  عامة  جلسة  يف  بدايًة  األحد  يوم  صباح  املجموعات  قدمت 

عن  التعبري  يف  الكل  فاشرتك  معاينته،  تم  عام  انطباعاتفم  التوايل 

اإلعجاب الذي أثاره عمل تلك الجمعيات.

العمل من أجل التغيري! / املؤمتر 14



الزيارات امليدانية

موضوع التمكني و العدالة االجتامعية

واإلدماج املفني

الزيارة امليدانية:

للمركز الثقايف سيدي مومن إدماج

نشئت جمعية القرب إدماج من الحاجة إىل متكني وتشجيع الشباب. هدف 
الجمعية يتجىل يف تشجيع الشباب عىل مساعدة أقرانفم املحرومني عىل 
تنمية ذواتفم. ينحدر أكرث من 90 % من أعضاء جمعية إدماج من األحياء 
الفقرية و املحرومة، لذا ففم يعرفون جيدا حاجيات وآمال ومخاوف شباب 

تلك األحياء.

من   مجموعة  إدماج  القرب  لجمعية  مومن  سيدي  الثقايف  املركز  يقدم 
التكوينات والعروض املبدعة. ففو يقدم دروسا يف مختلف املواد التعليمية 
الفرنسية  اللغات  كالرياضيات والفيزياء والرياضة واإلعالميات، دروسا يف 
اإلعداد  ودورات  مدرسيا  دعام  يقدم  كام  والكبار  لألطفال  واالنجليزية 

لالمتحانات.

الفني  اإلبداع  دروا  نجد  كذلك  املركز  تنظمفا  التي  األنشطة  بني  من 
واملرسحي، الرقص، الخياطة، الرسم املوسيقي، ويف آالت القيثارة والطبول، 

كام ينشط يف املركز مجموعة من الشباب يف جوقة ألالت النفخ.

الورشات واملشاريع: 
ينظم مركز سيدي مومن مجموعة الورشات ومشاريع متعددة. من بينفا 
مجال  يف  »املواطن« هو مرشوع  الوساطة«.  عىل  و«التدريب  »املواطن« 
التكوين السيايس بدعم من السفارة الربيطانية بالرباط ويفدف إىل تكوين 
وتشجيع الشباب واملرأة يف األحياء الفقرية للدار البيضاء من خالل ورشات 
حل  كيفية  املشاركون  يتعلم  األرسية،  والوساطة  واملواطنة  القيادة  حول 

النزاعات بشكل سلمي وبدون عنف.
تفدف ورشات التدريب عىل الوساطة إىل التعريف مبدونة األرسة )قانون 
األرسة املغريب( وإىل تعزيز مفارات حل النزاعات والوساطة ملحاربة العنف 

يف املدرسة والقدرة عىل حل املشاكل اليومية يف األرسة واملجتمع.

التبادل البني-ثقايف:
البني-ثقافية والدولية يف كل  املشاريع  إدماج يف كثري من  تشارك جمعية 
أنحاء العامل ويف برنامج تبادل التالميذ مع الواليات املتحدة، مثل مرشوع 
أصوات العامل Global voices بالتعاون مع جامعة سرياكيوزSyracuse أو 

 Grand Rapids مع ثانوية school 2 school مرشوع

موضوع هياكل مشاركة الشباب يف

السياسة واملجتمع

الزيارة امليدانية:

للمجلس االستشاري اإلقليمي للشباب 

بجفة الدارالبيضاء سطات

تأسس املجلس االستشاري اإلقليمي بالدار اليبضاء يف يناير 2018 كمطلب 
للدستور الجديد و كمكون دميقراطي أسايس ملرشوع الجفوية يف املغرب. 
تنص املادة 139 من دستور 2011 للمملكة املغربية عىل إرشاك املواطنني 

والجمعيات يف مختلف املشاريع التنموية عىل املستوى املحيل والجفوي.

املجالس  إنشاء  عىل  الجفوية  الفيكلة  قانون  من   116 املادة  تنص  كام 
للمواطنني  ميكن  حيث  للحوار،  استشارية  تشاركية  آلليات  الجفوية 
برامج  وتحقيق  وامللتامسات  واالقرتاحات  التوصيات  تقديم  والجمعيات 
للشباب  الجفوي  االستشاري  املجلس  يقدم  وتقييمفا.  ومراقبتفا  تنموية 
املشورة للمجالس الجفوية املنتخبة ويصبح بذلك صوتا للمواطنني، والسيام 

للشباب، يف جفة الدار البيضاء سطات.
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العمل من أجل التغيري! / املؤمتر

موضوع التطرف والتعايش السلمي

الزيارة امليدانية:

للجمعية املغربية لضحايا اإلرهاب

تأسست الجمعية بعد التفجريات اإلرهابية بداية األلفينيات يف املغرب من 
أجل ضحايا تلك الرضبة اإلرهابية، لكنفا 

مفتوحة يف وجه كل من يفتم مبحاربة التطرف واإلرهاب

أهدافها: 
j الفاجعة	 تلك  ذكرى  وإحياء  اإلرهاب  ضحايا  جانب  إىل   الوقوف 

والتعريف بذلك.  
j  تحسيس الرأي العام مبخاطر اإلرهاب وبأهمية ثقافة السلم وتقوية	

املجتمع املدين.  
j  تنظيم املؤمترات والندوات واملشاركة يف النقاش حول اإلرهاب وحقوق	

الضحايا عىل املستوى الوطني والدويل.  

سبق للجمعية أننظمت حملة تحسيسية يف املدارا االبتدائية بالدارالبيضاء 
حول موضوع »الرتبية عىل القيم ونبذ العنف بشتى أشكاله« وقامت بعد 
ذلك بتعميمفا )الحملة( سنويا عىل مدن مراكش، طنجة، تطوان، الحسيمة، 
أكادير وآسفي وغريها...كام تم تنظيم ورشات مدرسية يف مختلف جفات 

اململكة املغربية ويف باريس الفرنسية.

من خالل هذا العمل يف املدارا نؤكد عىل عنرص تحسيس اآلباء مبخاطر 
تكوين أبناءهم لشبكات اجتامعية معينة.

منفجيا نعترب أن الفن أفضل وسيلة للعمل مع األطفال يف املدارا. كأمثلة 
عىل ذلك نذكر أحد ورشات الرسم حول موضوع »الفن يف خدمة السلم 
التطرف  ضد  كوسيلة  »السينام  شعار  تحت  الفيلم  أيام  ثم  والتسامح« 

والعنف« وليس أخريا أذكر املقاهي األدبية كأداة مفمة لتحقيق أهدافنا.
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:)Story telling( حكاية التجربة

كايات من العمل الشبايب )الدويل(

ونقل  معينة  تجربة  عن  للحيك  طريقة  التجربة«  »حكاية  تعترب 

املعارف بشكل رصيح أو خاصة بشكل ضمني وذلك يف قالب من 

والتشبيفات  والرموز  األساسية  الدوافع  كتقديم  الخطابة  تقنيات 

املجازية. الجمفور يستفلك القصة ليس فقط عن طريق االستامع 

نشيطا  فاعال  عضوا  يكون  أن  ميكنه  لكن  املشاهدة  أو  القراءة  أو 

فيفا، كمستفلك ومنتج يف نفس الوقت، حيث يتم إدماج الجمفور 

يف التفعيل عن طريق صفحات األخبار الصفحات شخصية ومنصات 

البث الحي والعامل االفرتايض.

)Story telling( 19حكاية التجربة



العمل من أجل التغيري! / املؤمتر

موضوع التمكني و العدالة االجتامعية

واإلدماج املفني

زيارة ميدانية 

للمركز الثقايف »نجوم سيدي مومن«

لقد تأسس املركز الثقايف »نجوم سيدي مومن« مببادرة أقدم عليفا املخرج 
املغريب نبيل عيوش. ففو مكان للتالقي. محور اشتغاله ينصب عىل أنشطة 
واللغات  السينام،  املرسح،  الرقص،  املوسيقى،  الفن،  مجاالت  يف  تكوينية 
األجنبية.تم إنشاء مؤسسة عيل زاوا الراعية للمركز الثقايف، لتمكني الشباب 

من األحياء الفقرية من التعبري عن نفسه بأشكال تخالف العنف.

لقيت منطقة سيدي مومن، ولألسف شفرة محزنة بعد هجامت 61 ماي 
3002، إذ أن معظم انتحاريي تلك التفجريات، التي استفدفت عدة أماكن 
املنطقة.لذلك وضعت مؤسسة عيل  ينحدرون من هذه  الدارالبيضاء،  يف 

زاوا عىل عاتقفا هدف تعزيز التنمية االجتامعية للشباب يف هذه املنطقة 
مع  ومصالحتفم  والتبادل  للحوار  فضاء  والفني وخلق  الثقايف  املجالني  يف 

بيئتفم االجتامعية وتشجيع إعادة التأهيل السوسيوسيكولوجي لفم. 

يعتمد املركز عىل مقاربة بيداغوجية، اذ انه ال يقدم يف املقام األول، فقط 
فني معني.  اتباع مسار  الشباب عىل  الزوار  يحفز  بل  الرتفيفية،  األنشطة 
للشباب مدرسني و مدربني جد مؤهلني من أجل  املركز لالطفال و  يوفر 

متكينفم من أفق مفني حقيقي يف امليدان الفني.

18



املغرب:

 مقاربة تشاركية جعلتني أقوى

أن  املفمشة ميكن  املناطق  املنحدر من  الشباب  لدى  الفرص  تكافؤ  عدم 
»تويزة«  حركة  جمعية  من  بنداوود  أو  طارق  التطرف.  إىل  أيضا  يؤدي 
أملانيا وتونس ومرص  املشاركني من  كان من ضمن مجموعة متكونة من 

واملغرب. 

اكتشف ألول  لقاءات شبابية دولية  أيضا حكايته عن طريق املشاركة يف 
مرة طرق العمل االجتامعي التشاريك. الفدف من هذا املرشوع هو ففم 
إليفا  والتطرق  األمزيغية  املنطقة  هذه  يف  للشباب  الحقيقية  الحاجيات 
بواسطة منفج العمل التشاريك، انطالقا من هذه التجربة استطاع اكتساب 
اكتساب مفارات وقدرات شخصية،.كالتواصل  قدرات جديدة ساعدته يف 
تويزة«  »حركة  الجمعية  وأنشطة  مشاريع  إطار  يف  املحليني  السكان  مع 

وخاصة مع الناا من دول أخرى.

رغم االختالفات ويف األصل واللغة والدين تقاسم مع هؤالء الناا قاعدة 
مشرتكة من أجل رفض كل أنواع التطرف وتجنب األحكام واالراء املسبقة.

موضوع: حامية البيئة

أملانيا:

 مرشوع بستنة الحدائق الحرضية 

)Urban-Gardening( من أجل الوعي 

البيئي واالنخراط يف املبادرات االجتامعية.

الحرضية  الحدائق  بستنة  مرشوع   )Jörg Restemeyer( غستمري  يوركن 
تونس – كولن ،تحدث عن تجربته و كخبري يف الحدائق املدرسية يف إطار 
الدويل.تم  التبادل  مجال  يف  تونس  و  كولن  التوأم  املدينتني  بني  التبادل 

تنظيم مجموعة من املشاريع التواصلية مع تونس.

املشرتكة   املشاريع  هذه  خالل  من  متكن  انه  رصاحة  بوركن  تحدث  كام 
اكتشاف أنه رغم االختالفات بينه وبني األساتذة الزمالء من تونس توجد 

أشياء مشرتكة كثرية وأنه مل يكن صعبا التعامل معفم. 

إيجايب بني رشكاء  اللقاء األول تعاون  انبثق من  أربع سنوات فقط  خالل 
أملان وتونسيني من مجاالت املدرسة واملجتمع املدين والجامعات املحلية.

مرشوع  احداث  إىل  أيضا  املبادرة  هذه  أدت  املدريس  التبادل  جانب  إىل 
بستنة الحدائق الحرضية، هدف املرشوع هو دعم الوعي البيئي ولالنخراط 
يف املبادرات االجتامعية عن طريق مشاريع الحدائق التشاركية يف املدارا 

وأيضا عن طريق مراكز الشباب.
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العمل من أجل التغيري! / املؤمتر

ي بادئ األمر كانت هذه الطريقة »حكاية التجربة« مجفولة لدا ف
غالبية املشاركني مام أدى إىل بعض االرتباك عندهم. لكن رسعان 
ما تحول ذلك إىل إعجاب وحاما بعد فرتة من التجريب والتعايش مع 

هذه الطريقة الجديدة.

بعض املشاركني كانوا قد أعدوا حكايات عن بعض التجارب الناجحة من 
لفذه  تقديم قصري  بغد  للمؤمتر.  الرئيسية  املواضيع  الشبايب حول  العمل 
الحكايات أمام الجميع انظم املشاركون إىل مجموعات عمل كل حسب 
بأذان  اإلنصات  يف  يتمثل  كان  املجموعة  يف  دورهم  وميوالته.  اهتامماته 

مختلفة. عرب عن كل أذن بحرف معني:

ما الذي ساهم يف النجاح التجربة؟ أ. 

ما هي التحديات والعقبات التي واجهتكم؟ ب. 

ماذا كانت نقطة التحول؟ ج. 

ما الذي قد يلهم من أجل تقليد الفكرة؟ ح. 

إنصات حر. د. 

املوجفة  األسئلة  حول  عام  تبادل  هناك  كان  املختارة  األذن  إىل  باإلضافة 
حسب املجموعات من أجل مقاربة حية للحكايات والتجارب.

موضوع: التطرف والتعايش السلمي

تونس:

 تابعون تربحون

العنف  ضد  الرصاع  إطار  ويف  التأكيد،  تم  املؤمثر  من  كثرية  محطات  يف 
والتطرف، عىل أن محاربة البطالة يف صفوف الشباب تلعب دورا جد مفم. 
أنيس منصور من جمعية الطلبة وصف بكونه »حايك« مساره عرب لقاءات 
ومشاريع مختلفة دولية. تطرق أيضا بتفصيل إىل الكيفية التي ألفمه بفا 
املنتدى الشبايب »التنمية املستدامة« الذي نضمه املعفد الفرنيس بتونس 

من أجل مواجفة البطالة.

مختلفة  تونسية  واليات   7 من  جمعية   14 من  مكونة  منظمة  إطار  يف 
تأسست مبادرة من أجل تقديم املساعدة الدعم واألخبار للشباب خريجي 

املعاهد العليا والجامعات وللشباب العاطل يف البحث عن العمل.

هذا املرشوع بتمويل من طرف املعفد الفرنيس كان يفدف أيضا إىل تكوين 
شبكة متخصصة يف خلق فرص الشغل وتقريب الشباب من ميدان الشغل.
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أملانيا:

 عروا مع دمية

من إنخرط يف تحقيق تغيريات يف السياسية واملجتمع وجب عليه اإلميان 
أن مبقدوره ذلك. لفذا السبب تلعب املعايشة التطبيقية للمبادئ األساسية 
الدميوقراطية Martin Kaiser دورا مفام جدا. وذلك بتشجيع املشاركني عىل 
االستامع واإلنصات لآلخر والتعامل مع العواطف وكذلك احرتام االختالفات.

أحد  حول  تدور  عمله  مجموعة  يف  كايزر«  »مارتن  رسدها  التي  القصة 
من  فريدا  موقفا  كان  لقد  التدريبية.  دوراته  أثناء  عاشفا  التي  املواقف 
نوعه. شارك مجموعة من الشباب من تونس ومرص واألردن وأملاين وبولونيا 

وليتوانيا يف لقاء حول التبادل الدويل حول موضوع الدميقراطية. 
احرتام  عدم  مجال  يف  املتبادلة  والتجارب  باألمثلة  مليئة  أيام  ثالثة  وبعد 

حقوق اإلنسان خلق املثال األردين نوع من عدم الفدوء.
لقد تحدثت املجموعة األردنية عن قانون يف األردن ينص عىل أن أي رجل 
قام باغتصاب امرأة أو فتاة سيبقي حرا وبدون عقاب رشيطة يقبل بأن 

يتجوزها خالل خمس سنوات )هذا القانون تم إلغاءه(.

وكانت  التعميم.  من  وبعض  للتفم  وتبادل  قوية  فعل  دور  هناك  كانت 
هناك أيضا أسئلة غاضبة: كيف من املمكن أن نسلب املرأة حقوقفا؟ هل 
هذا هو اإلسالم؟ وكانت هناك أيضا ردات فعل رسيعة: هذا شكل ثقايف. 

األمر هكذا عندنا لن تستطيعوا ففمه.
املشحون  الجو  هذا  أن  كيف  كايزر  مارتن  وصف  املثال  هذا  خالل  من 
سانحة  فرصة  ميثل  ان  ميكن  اإلنسان  حقوق  مواضيع  حول  بالخالفات 

للجميع من أجل التعليم.

أجل  من  املجموعة  باستجواب  قام  النظامي  غري  التعليم  مبساعدة طرق 
تفدئة  يف  ساهم  هذا  كل  آرائفم.  واحرتام  لآلخرين  واإلنصات  االنفتاح 
االجواء واملواقف والتلطيف منفا وخلق اجواء من العمل مريحة وتسمح 

بالتحاور والنقاش وتبادل االراء.
لقد كان هذا موقف سحري )Magic Moment( حسب مارتن كايزر وأعطى 

صورة واضحة كيف ميكن أن متر لقاءات التبادل الدويل.

أن  وحاما  وثقة  بشجاعة  يقوموا  أن  باملشاركني  تدفع  التجارب  هذه 
بإمكانفم التغيري بتطوير بعد الدورات التدريبية مشاريع تساهم يف تغيري 

إيجايب يف بلدهم.
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العمل من أجل التغيري! / املؤمتر

مرص:

نعم نقدر

 )Caritas Alexandria( ماري عواد من منظمة العمل الخريي باإلسكندرية
حكت أيضا يف مجموعة عملفا كيف أن مرشوع بيئي ميكن أن يؤدي إىل 

تقوية مستدامة النخراط الشباب يف املبادرات االجتامعية.

وتقوية  البرشية  التنمية  عىل  تراهن  مرص  يف  الخريي  العمل  منظامت 
عبارة  تشاريك  إنشاء مرشوع  ثم  الحكومة  مع  تعاون  يف  املدين.  املجتمع 
عن منطقة سكنية جديدة ألجل الفالحني الصغار مبنطقة النوبرية، هذه 
أجل  من  الصحراء  من  مختلفة  أماكن  يف  إنشاءها  تم  السكنية  املناطق 

الوقوف إىل جانب السكان يف هذه األرايض القاحلة.

كل  مع  الخريية  املنظمة  فريق  جلس  املرشوع  هذا  تطوير  أجل  من   
الفاعلني يف عني املكان. معا مع اإلدارة املحلية وجمعية النساء ومجلس 
برنامج عمل.  تطوير  تم  الغري حكومية  املنظامت  القبيلة ومجموعة من 
الخريي  العمل  منظمة  متطوعي  شاركت  املرشوع  إعداد  مرحلة  عرفت 
يف  دورهم  متثل  املشاركة.  القرى  من  البيئة  من حامة  معينة  ومجموعة 
إنشاء برنامج عمل متكون من أنشطة ذات عالقة بالبيئة كتنظيم حمالت 

توعية ومخيامت عمل. باإلضافة إىل مخيامت الفرز وجمع النفايات.

كام قامت ماري قواعد بوصف تفصييل كيف أدى هذا املرشوع إىل تغيري 
اكتساب  من  املتطوع  الشباب  مكن  كيف  وأيضا  القرى  سكان  سلوك  يف 

خربات وتجارب عملية مكنتفم من تحقيق حلمفم.

موضوع: هياكل إرشاك الشباب يف الحياة

السياسية واالجتامعية

املغرب:

 فتيات ناجحات

قام حسن أخواد ممثل جمعية »قنوات عابرة للحدود« بالتحدث بإيضاح 
عىل أن الولوج إىل التعليم فعل اسايس من أجل مشاركة الشباب. تطرق 
بفدف  الدولة  مجفودات  ورغم  كثرية  نائية  مناطق  يف  املدرسة  بعد  إىل 
بناء داخليات ودار للتلميذات والتالميذ إال أن البنات تنقطع عن الدراسة 
ألن املدارا بعيدة عن مكان إقامتفم، يف بعض املناطق %60 من األباء 

يرفضون فكرة مبيت بناتفم يف دار التلميذة والطالبة.

وهكذا يف عام 2006 تطوير مرشوع هادف إىل الحد من الفشل املدريس 
لدى البنات.

بدعم من منظامت فرنسية تم منح دراجات هوائية ل 200 فتاة يف سنة 
الثانوية  عن  كيلومرتات   5 من  بأقل  تبعدن  والتي  سنة   2013 و   2012

القريبة من أجل الذهاب للمدرسة.

مدرسية  أدوات  بتسليم  للحدود«  عابرة  »قنوات  الجمعية  أيضا  قامت 
ودعمت  ورافقت  وتظاهرات  أنشطة  بتنظيم  وأيضا  للتلميذات  ومالبس 
الفتيات حتى إنفاء املدرسة الثانوية اإلعدادية خالل فرتة دامت 3 سنوات.

يف  االنخراط  أيضا  استطاع  منفن  البعض  ناجح  جد  الفتيات  مسار  كان 
املناطق  هذه  يف  املرأة  حقوق  عن  تدافع  التي  املدين  املجتمع  منظامت 

النائية.
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مرص:

 الحب هو مفتاح األبواب املقفلة

عواطف أمني من سيوا Ceoss حكت ملجموعة عملفا عن مففوم وتنفيذ 
بني  لحوار  الله  عبد  امللك  ملركز  منح  برنامج  إطار  يف  النور  رأت  مبادرة 
األديان وللثقافات. قامت مجموعة من املشاركني من مرص والجزائر ولبنان 
بتطوير  الحوار  يف  نشيطة  واألردن  الفلسطيني  الذايت  الحكم  ومناطق 
القادة    قدرات  وتقوية  األديان  بني  الحوار  دعم  بفدف  تبادل  مرشوع 
واحرتام  مجتمعفم  يف  التففم  ثقافة  نرش  أجل  من  املستقبلني،  الدينية 

التعددية وإنشاء قيم مدنية.

شارك 60 قيادي وقيادية شباب من هذه الدول يف لقاء دويل بني األديان 
يف لبنان. الفدف من هذا املرشوع متثل يف إيقاظ الوعي بأهمية التعايش 
ثانية  جفة  من  املشاركني.  لدى  باالختالفات  والقبول  والتعددية  السلمي 
كان اللقاء فرصة للمشاركني الشباب من أجل اكتساب طرق وسائل الحوار 
والتواصل. يف نفاية هذا اللقاء طّور املشاركون منتدى حوار رقمي. يف هذا 

تحول  متثل  التي  الشخصية  املشاركني  وتجارب  مقاالت  نرش  يتم  املنتدى 
ايجايب عن طريق هذا املرشوع.

حياته  طوال  أنه  محافظة  خلفية  ذو  مسيحي  شاب  ناشط  هكذا وصف 
أصبح  املرشوع  هذا  بعد  لكن  مسلم.  شخص  أي  مع  تواصل  له  يكن  مل 
لديه أصدقاء مختلفني يف الفيسبوك ألنه تعلم أثناء املرشوع قيمة القبول 

واإلحرتام املتبادل.

طرف  من  دائم  شبايب  كمنتدى  قبوله  وقع  املرشوع  لقي  نجاحه  بسبب 
املمولني.

وهناك مرشوع موايل مشابه يف طور اإلنجاز من أجل الشباب ذوي اإلعاقة.
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العمل من أجل التغيري! / املؤمتر

موضوع: التمكني والعدالة االجتامعية

واالندماج املفني

تونس:

Sociordi سوسريدي 

مرشوع  حول  تحدث  الحّر«  الوطني  »الفكر  منظمة  من  منرّص  هشام 
سوسيوردي »الحاسوب التضامني«. لقد وضح أن االنتشار املتزايد للرقمنة 
عند أكرث من نصف التونسيني بسبب النقص يف الخربات واإلمكانيات ميثل 
مصدر جديد لإلقصاء وعدم االستقرار االجتامعي. يف سنة 2017 كان يتوفر 
أقل من نصف البيوت التونسية عىل حاسوب وربط باإلنرتنت، باإلضافة 
إىل مشاكل الولوج إىل االنرتنت، )تعرف( الفوة الرقمية يف تونس مبشاكل 
التونسيني يستعملون  %20 من  عديدة يف االستعامل. حيث أن أقل من 
وسائل اإلعالم والتواصل الجديدة من أجل البحث عن العمل %7 فقط 

يستغلونفا يف عميلتيفم البنكية أو بيع البضائع والخدمات.

لكن  املستدامة.  التنمية  من  أسايس  جزء  الرقمية  القدرة  تعد  باملقابل 
لألسف يتم إعادة تدوير 20 % فقط من الحواسب املستعملة. يف حني يتم 

رمي الباقي يف الطبيعة مام يؤدي إىل تلويثفا.

»سوسيواردي«:  معالجتفام  حاولت  والبيئي  االجتامعي  املشكالن  هذان 
تحقق بفذا تأثريا مزدوجا: نحاول الحد من التلوث البيئي عن طريق منح 
من  املعوزة  العائالت  متكني  الوقت  نفس  يف  ثانية  حياة  الحواسب  هذه 
الرقمنة، حسب هشام منرّص، يتضمن هذا املرشوع ورشة  لعامل  الوصول 
تشاركية التي تنظم ورشات تعليمية يف نفاية األسبوع، يتعلم خاللفا شباب 
متطوع كيفية إصالح الحواسيب. يف مرحلة موالية يتم توزيع الحواسيب 

باملجان عىل املدارا ودور الشباب والعائالت ذات الدخل الضعيف.

نفاية  ورشة   20 تنظيم  من  »سوسيوردي«  مرشوع  متّكن  هذا  يومنا  إىل 
بتنظيم  أيضا  »سوسيوردي«  تقوم  كام  حاسوب،   200 وتوزيع  األسبوع 
وورشات  للصغار  اإلبداعية  والربمجة  الرقمنة  تعليم  يف  تعليمية  دورات 

مفتوحة ملساعدتفم يف مشاريعفم.

اىل حّد اآلن استفاد أكرث من 500 طفل وشاب من هذه العروض.

24



القت ه لكنفا  املشاركني  من  الكثري  لدى  مجفولة  كانت  الطريقة  ذه 
للمؤمتر  املفتوح  الفضاء  داخل  املشاركني  توزيع  وتم  كبري  اقتسام 

»إعمل من أجل التغيري«:
إطار  يف  بفا  القيام  املمكن  امللموسة  الخطوات  ماهي  الرئييس:  السؤال   

التبادل الشبايب الدويل؟

تم التطرق للمواضيع التالية يف مجموعات العمل:

	j:مجموعة سياسة الشباب 
خالصات املؤمتر وتوصيات لسياسة الشباب.  

	j:مجموعة البحث عن رشكاء 
كيف ميكننا خلق عالقات مع املؤسسات التي تعنى مبوضوع عمل   

الشباب.  

	j:مجموعة املنهجية 
كيف ميكن استغالل طريقة تقنية الحكاية يف مشاريعنا.  

	j:مجموعة متكني املرأة 
زيادة األعامل االجتامعية وفرص الشغل أفضل للمرأة.  

	j:مجموعة قوة وامتيازات 
انجاز أفضل للمشاريع )متويل وتسلسل مرمي وسيادة إىل آخره...(  

	jمجموعة حقوق اقتصادية وثقافية واجتامعية يف إطار 
الدميوقراطية:   

تساوي الحقوق لدى الشباب – الحد من التطرف.  

	j:مجموعة التفكري النقدي فيام يخص وسائل اإلعالم 
كيف ميكن دعم الوقاية من العنف الرقمي.  
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الفضاء املفتوح:

Open Space 

الكبرية  املجموعات  تنشيط  وسيلة  املفتوح  الفضاء  تقنية  تعترب 

وهيكلة املؤمترات.

 2000 حتى   20 بني  املرتاوحة  املجموعات  تناسب  الطريقة  هذه 

مشارك ما مييزها أيضا هو االنفتاح: املشاركون يقدمون مواضيعفم 

يف نقاش مفتوح ثم يتم تاطريه يف مجموعة العمل.
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مع ا التحدث  إمكانية  للمشاركني  ملنح  فرصة  كانت  الختامية  لجلسة 
السياسيني والتعبري عن رغباتفم. عىل املنصة كان هناك إىل جانب ماري 
و  وحدوي  شباب  من  التوفيق  الحميد  وعبد  إيجاب  مديرة  دربر،  لويز 
السطات  البيضاء  الدار  الجفة  مجلس  وعضو  شقرون  بن  جامل  الربملاين 

محمد زيسني.
األسئلة.  النقاش وطرح  للتدخل يف  املتدخلني  أجل  مقعد شاغر من  بقي 
ولقد عرب املتدخلني الشبان عن ارائفم بكل وضوح ،حيث أكدوا أن صوتفم 
غري مسموع خاصة جامل بن شقرون طالب بوقت أكرث منّ أجل الحديث 
بصعوبة  الجميع.  أمام  مطول  خطاب  إلقاء  بفدف  املنصة  أيضا  غادر  و 
تم إقناعه بالرجوع للمنصة من أجل االستامع ألسئلة املشاركني يف املؤمتر 
األسئلة التي متحورت حول التخفيف من إجراءات تأشريات السفر والتقييم 

الشفاف للمشاريع ومرشوع القانون الجديد للعمل التطوعي.

يف النفاية تم التأكيد من طرف السياسيني معا عىل رضورة دعم الشباب 
ومنحفم فرص املشاركة يف اتخاذ القرارات.

الحياة  يف  الفعالة  املشاركة  عىل  الحارضين  أيضا  حث  بنشقرون  جامل 
السياسية.

املشاركة  الشباب عىل  لتحّفز  مقنعة  تكن  تدخله مل  لكن لألسف طريقة 
واالنخراط يف الحياة السياسية.
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الجلسة الختامية:

لقاء بني التبادل الشبايب الدويل 

والسياسة
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إستجواب – أصوات حية من املؤمتر

مارتن كايزر

Gustav-Stresemann-Institut

»قم بأشياء جيدة وتحدث عنفا«

ما هو دافعك وما هي خلفيتك من أجل املشاركة يف املؤمتر؟

مارتن كايزر: دافعي هو التبادل مع الناا النشيطة يف مجال العمل الشبايب 
الدويل يف شامل إفريقيا. اشتغل منذ 7 سنوات مع تونس ومنذ 20 سنة 
مع مرص. إنه من الجيد التعرف عىل بلدان أخرى. لكن ليست لدي معرفة 
املغرب  يعترب   ، العريب  باملغرب  كبرية  دولة  املغرب  يعترب  باملغرب،  كبرية 
دولة ملكية وكذلك األردن. وحسب تجربتي فإن أي تغيري يجب أن يحرتم 
سيادة البلد. حافزي هو معايشة هذا التطور والتعاون معا من أجل ذلك. 
مثال يف التعامل مع التنوع الثقايف والتطورات الدميقراطية املختلفة. هديف 
هو لقاء أكرب عدد ممكن من املشاركني ذوي خلفيات وأهداف مختلفة، 
ألن التعلم من مختلف الثقافات جزء من عميل، أود أيضا أن أنعش هذا 

التنوع.

يف عميل مبرص مع أناا مختلفني من العامل القروي الذين ال يتوفرون عىل 
دراية بالربامج الدولية أو الذين لفم تجارب مختلفة يعد شيئا مثريا جدا.

إىل جانب املشاكل الخاصة واملختلفة هناك أيضا أشياء مشرتكة. أين 
ترون هنا فرص التعاون الدويل؟

وأن  معا  نتطور  أن  نستطيع  كوننا  يف  تتمثل  الفرص  كايزر:«هذه  مارتن 
نستخلص ما ميكن تغيريه«

وميكنني إعطاء مثال عىل ذلك: لقد قام املشاركون بالتحدث عن تجاربفم 
الدميقراطية« )stony path to democracy(: سأل  حول »حجر يف طريق 
مرصي بعد نفاية العرض التونيس: هل كانت ثورة تونس حقا ثورة؟ وكان 
التونسيني: نعم، لقد كانت ثورة. لقد أطحنا بابن عيل. لكن  جواب أحد 
عقب تونيس آخر: ال. لقد عادوا إىل السلطة. فعقب تونيس ثالث: يجب أن 
نفرق بني املجاالت. يف بعض املجاالت كانت هناك ثورة. لكن يف أخرى ال.

هنا ميكن أن نتساءل ما هي اإلجابة التي أخذها السائل املرصي معه؟ إنه 
يظن أنه حصل عىل إجابة واحدة وأنه توجد إجابة تونسية واحدة ألنه 
مبارشة  عايش  لكنه  الرأي.  يف  تكون وحدة  أن  يجب  الدولية  املحافل  يف 
التناقض والتنوع يف آن واحد. وهنا نقول  التعددية. لقد عايش نوع من 
أنه تعلم أنه من املمكن التعبري عن آراء مختلفة حتى يف املحافل الدولية. 
هذا مل يكن معروفا، لكننا تعلمناه وسنعود إىل بلدنا ونقول. من الطبيعي 

التعبري عن آراء مختلفة.

يف مرص ويف إطار الحوار بني األديان تعلمنا أنه من املكن متثيل آراء مختلفة. 
ويف تونس العمل مستمر يف هذا السياق. ويف األردن هناك مشاريع نسائية 
لتقوية دور املرأة يف املناطق االقروية. هذا يعني أن املشاركني يعودون إىل 
بلدانفم ويغريون واقعفم ينخرطون يف هذه الربامج ويقومون بدور امللّقن. 

أظن أننا ممكن أن نحقق الكثري.

هل ميكننا كأملان االستفادة أيضا؟

مارتن كايزر: نعم الكثري. قبل سنتني ويومني قبل املؤمتر يف تونس كنا يف 
رشكائنا  بني  من  رشكائنا.  مع  تعاوننا  إطار  يف  ذلك  كان  التونيس.  الربملان 
كانت هناك برملانية. لقد قمنا بجولة يف الربملان وتعرفنا عىل شباب ينتمي 
إىل منظمة غري حكومية. هذه املنظمة، البوصلة، تتكون من 7 أعضاء تقوم 
مبواكبة العمل يف الربملان وتدوينه ونرشه يف اإلنرتنيت. لقد كانوا حارضين 
الربملانيني  مع  مبقابالت  قاموا  كام  الربملانية.  والكتل  اللجان  اجتامعات  يف 
والربملانيات والسياسيني. بفضلفم أصبح عمل الربملان شفافا وهذا أمر رائع.

هنا يف أملانيا نتوفر عىل يشء مشابه »تتبع الربملانيني« لكن ليس بالطريقة 
التونسية.

وهذا ما أخربت به بعد عوديت وفدا من برملانيي اإلقليم الذي أنتمي إليه. 
إىل  وأشار  الخرض.  حزب  من  الربملانيني  أحد  خاصة  بالفكرة  أعجبوا  لقد 
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ما هي تطلعاتكم من املؤمتر، وملاذا تعد مشاركتكم أمر مهم؟

داليا البدري: شخصيا أتطلع من خالل هذه املشاركة إىل اكتساب املزيد 
املختلفة. ليك  الثقافات  والتصورات يف  السلوكيات  التجربة بخصوص  من 

أمتكن أيضا بتقاسم هذه التجربة مع زماليئ يف بلدي.

حسب رأيكم، ما هي األشياء التي يحتاجها العمل الشبايب يف بلدكم؟

املزيد من  النجاح. نحتاج إىل  التوعية هي مفتاح  أن  البدري: أظن  داليا 
الثقة يف حقوقنا وإىل تعامل وتعايش أفضل بيننا.

لو كان بإمكانك التعبري عن حلم، ما هي متنياتك يف نطاق التعاون 
بني بلدان شامل إفريقيا وأملانيا؟

داليا البدري: كمواطنة يف حوض البحر األبيض املتوسط أحلم بإنشاء شبكة 
املتوسط  األبيض  والحوض  إفريقيا  شامل  تعد  املنطقة.  هذه  يف  ثقافية 
منطقة شاسعة، تتوفر عىل غنى ثقايف مع مجموعة من النقط املشرتكة، 

التي ميكننا تقاسمفا وتحسينفا وتنميتفا.

صابرين جرتيلة

Pôle civile pour le développement 

»كان من الواجب العمل عىل متكني الشباب 

من الولوج املجاين إىل برامج التبادل«

ما هو الدافع وما هي الخلفية من أجل املشاركة يف هذا املؤمتر؟

-صابرين جرتيلة: أنا أشتغل كمنسقة للمشاريع يف تونس، وإنه مفم جدا 
بالنسبة ىل التواجد يف هذا املؤمتر لربط عالقات جديدة مع منظامت أخرى 

ومع املشاركني.

هل أنت موظفة بإدارة املدينة؟

-صابرين جرتيلة: نعم أنا متخصصة يف اإلعالميات ورئيسة لقطاع الخدمات. 
أنا موظفة لدى الدولة.

هذا  بعد  تغيريها  يجب  التي  األشياء  هي  وما  تطلعاتكم؟  هي  ما 
املؤمتر؟

-صابرين جرتيلة: تعترب شبكات التعارف أهم يشء. كام أنه من املفم أيضا 
التبادل واملعرفة والتقدير بني الجميع.

ما هي األشياء اإليجابية التي عشتها يف اليومني األخريين وهل كانت 
هنا مواقف خاصة؟
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icealex ,دالية البدري

»يتوفر الشباب يف بلدي عىل طاقات كبرية 

ويحتاج إىل التشجيع«

ما هو الدافع وما هي الخلفية للمشاركة يف مؤمتر »فعل من أجل 
التغيري؟

داليا البدري: منذ 5 سنوات وأنا أشتغل لدى )icealex( عىل 4 مشاريع. 
موضوع أحد هذه املشاريع هو تأسيس املقاوالت والتبادل الشبايب. ننظم 
أيضا برامج تبادل بني أملانيا ومرص لفائدة الفتيات، وذلك منذ 6 سنوات. 
النساء يف  لفائدة  وأملانيا  تبادل بني جنوب مرص  برنامج  أيضا يف  شاركت 

الربملان.
حافزي هو استغالل الطاقات من خالل التبادل الثقايف.

بأي هدف؟

داليا البدري: من أجل التنمية يف مجال تخصيص يف مرص.

يف  يساهم  أن  الدويل  الشبايب  للتبادل  ميكن  كيف  رأيكم،  حسب 
تحسني وضعية الشباب يف بلدكم؟

ويحتاجون  هائلة  طاقات  عىل  بلدي  يف  الشباب  يتوفر  البدري:  داليا 
بعض التشجيع. لفذا بإمكانفم تطوير وتنمية قدراتفم من خالل معايشة 

الثقافات واآلراء املختلفة.

أتعلم  أنني  هو  األهم  لكن  جدا  كثرية  كفذه  أمثلة  بفذا.  القيام  إمكانية 
الحاما واالنخراط واإلخالص

ما هي األشياء التي تتمناها يف إطار التعاون بني دول شامل إفريقيا 
وأملانيا يف مجال تخصصك؟

مارتن كايزر: أمتنى أن يكون هناك متويل قار، ليكون لدي هامش أفضل 
طلبات  يف  الوقت  إضافة  عوض  األمد،  وطويلة  متوسطة  برامج  لوضع 
التمويل. أمتنى أيضا دورات تدريبية مبواضيع مختلفة من أجل بناء هياكل 

أفضل.

يشء جيد يف حد ذاته. ألن املشاركني يحتفظون بفذه الحكايات والتجارب. 
أكرث.  ومشاركني  أكرث  مبشاريع  أحلم  فإين  أحلم،  أن  بإمكاين  كان  لو  لكن 
لكن لألسف ال نتوفر عىل متويل كايف يف مجال التبادل الدويل.لقد تحدثت 
اآلن عن املوارد املالية ألنفا رضورية من أجل إنجاز وتحقيق كل مرشوع 
أو فكرة.كام أظن أنه من الرضوري نرش والتحدث أكرث حول عملنا، ليك 

يستطيع اآلخرون متابعة ما نقوم به.
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أي أن اآلخر ليس بغريب لكن جزء مني. هكذا ميكن ان نحارب أخطار 
اإلرهاب والعنف.

السلمي  والتعايش  اإلنسان  أساسية يف حقوق  لبنة  يعد  الشبايب  التبادل   
والسلم والتضامن.

لو كان لك الحق يف أمنية: ما هي األشياء التي قد تغرييها من أجل 
شباب املغرب؟

عزيزة زيوزيو: أنا أفتخر جدا بالشباب املغريب، خاصة الشبان والشابات 
انخرطوا  املحدودة  إمكانياتفم  رغم  املؤمتر  هذا  يف  املغرب  مثلوا  الذين 

بشغف يف هذا املؤمتر.

كان  لو  منفم(  جزءا  نفيس  أعترب  ألنني  الجمع  بصفة  أتكلم  )هنا  أمتنى 
هذه  ستكون  حيث  قيود،  أو  حدود  بدون  العامل  حول  السفر  مبقدورنا 
مناسبة للتعرف عن أناا وثقافات أخرى. أمتنى لو كانوا أحرار للسفر إىل 
كل مكان يريدون من أجل التعلم ولقاء اآلخرين وأيضا ملشاركة أحالمفم 

مع اآلخرين مبساواة وسالم.

املؤمتر  خالل  إفريقيا.  وشامل  أوربا  بني  جنوب،  شامل  رشاكات  وإنشاء 
العديد من األشخاص، حيث  التقيت  التشبيك«  األخري »حاورين من اجل 
تبادلنا وتشاركنا تجارب بناء خاصة يف املجال الجمعيايت، اليشء الذي يعد 

جد مفم يل كفاعلة جمعوية.

احيك لنا من فضلك أكرث عن مرجعيتك؟

عزيزة زيوزيو: أنا طبيبة ومعالجة نفسية وأيضا عضوة نشيطة يف مجموعة 
من املنظامت الغري حكومية وشبكات التعارف. أنا عضوة بالجمعية املغربية 
بالتذكري بضحايا اإلرهاب والحد من  إنفا جمعية تعنى  لضحايا اإلرهاب. 
اإلرهاب والعنف. هذا يتم عن طريق دورات تدريبية يف املدارا وأيضا 
عن طريق تنظيم أنشطة فنية ومفرجان للفيلم، حيث تستغل األفالم أيضا 

كوسيلة توعوية ووقائية.

ما هي تطلعاتكم من املؤمتر؟

عزيزة زيوزيو: أمتنى أخذ فكرة عن عمل الجمعيات واملنظامت األخرى 
وأيضا مشاركتفم تجاريب. هديف أيضا خلق قنطرة ورشاكة قويتني بني الدول 
أجل  دامئة من  تعارف  والجمعيات. هكذا ميكننا خلق شبكة  واملنظامت 

مشاريع مشرتكة جديدة.
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 عزيزة زيوزيو, الجمعية املغربية

لضحايا اإلرهاب:

 »نريد فتح أبواب وتوفري فرص لشبابنا«

كانت  وهل  اليومني  فذين  عشتيها  التي  اإليجابية  األشياء  هي  ما 
مواقف خاصة؟

عزيزة زيوزيو: لقد عشت لحظات رائعة: لحظات أحسست فيفا أن هدفنا 
واحد رغم أننا من بلدان مختلفة. كلنا نتمنى أن نفتح أبواب جديدة وتوفري 
فرص مفمة لشبابنا، ألنفم أملنا ومستقبلنا. كانا رقصنا باألمس لحظة رائعة 
أيضا ! هذه الفرحة الغامرة أثناء مشاهدة وسامع فرقة الشباب املوسيقية 

كانت حقا مذهلة.

كيف ميكن للتبادل الدويل أن يساهم يف تحسني وضعية الشباب يف 
بلدك املغرب؟

وأن  املغريب  الشباب  يدعم  أن  الشبايب  للتبادل  ميكن  زيوزيو:  عزيزة 
لفم  تبقى  الشباب اآلخر رمبا يعيش بطريقة مختلفة لكن  أن  يكتشفون 

نفس األفكار واآلمال.

ما هو الدافع وما هي الخلفية للمشاركة يف هذا املؤمتر؟

عزيزة زيوزيو: دافعي األول يتمثل يف لقاء أناا آخرين والتعلم من بعضنا 
البعض والتفاعل مع بعض البعض. باإلضافة إىل تبادل الخربات والتجارب 

البيئة كانت  التي قمنا بفا يوم األمس إىل مركز  -صابرين جرتيلة:الزيارة 
أمثلة حية يف مجال حامية  رائعة حقا حيث عاينت  ممتعة جدا. كانت 

البيئة. هذه األمثلة سأقوم مبحاولة تحقيقفا أيضا يف تونس.

التجربة«  »حكاية  الجديدة  بالطريقة  كثريا  أعجبت  ذلك  إىل  باإلضافة 
والتجربة املرصية رائعة جدا وملفمة.

وضعية  تغيري  يف  املساهمة  الدويل  الشبايب  للتبادل  ميكن  كيف 
الشباب يف بلدك؟

-صابرين جرتيلة: يعد أهم يشء بالنسبة للشباب التونيس ففم الثقافات 
األخرى والتعرف عليفا. هذا يقوي احرتام الذات وينمي القدرات. بالنسبة 

لعميل ففذا يعني التفكري اإليجايب وأفكار جديدة.

ما هو حلمك يف الثالث سنوات القادمة فيام يتعلق بوضعية وسياسة 
الشباب؟

-صابرين جرتيلة: يف تونس نعاين من تفاقم مشكل البطالة. لذا سيكون 
من الجيد إيجاد حلول لفذا املشكل.

هل بإمكان الشباب التونيس املشاركة يف التبادل الشبايب الدويل؟

-صابرين جرتيلة: صعب جدا. يجب أن يكون املرء غنيا. يجب أن يكون 
أنه  كام  العمومي.  الدعم  من  القليل  هناك  عمل.  عىل  متوفر  الشخص 
صعب جدا الحصول عىل تأشرية سفر. يجب إذن العمل عىل تحسني هذه 

الوضعية، ألنفا فعال تجربة غنية وقيمة.
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روابط ومعلومات هامة

العمل الشبايب األملاين الفرنيس
j 	:DFJW/FGYO/OFAJ معلومات بخصوص 

www.fgyo.org/the-institution.html  
j 	   :DFJW/FGYO/OFAJ معلومات بخصوص الربامج ثالثية األطراف

www.fgyo.org/the-fgyo-s-trilateral-programmes.html  
j  منشورات وأدوات بيداغوجية:	

www.fgyo.org/resources-publications.html  
j  بنك معلومات بخصوص املنظامت الرشيكة:	

www.fgyo.org/partners.html  
j بنك معلومات بخصوص الخرباء واملدربني يف مجال العمل الشبايب   	

)فقط باألملاين والفرنيس(:   
https://teamer.dfjw.org  

j  مجموعة الفايسبوك:	
www.facebook.com/groups/1036322623135013/?ref=bookmarks  

روابط منهجية:

»Storytelling« حكاية التجربة
j  تعريف ويكيبديا	

https://en.wikipedia.org/wiki/Storytelling  

j  وصف للشبكة الوطنية لحكاية التجربة مع روابط ملجموعات	
حكاية التجربة ومعلومات حول األحداث املتعلقة بحكاية   

التجربة )باإلنجليزي(.   
https://storynet.org/what-is-storytelling  

»Open Space« الفضاء املفتوح
j  تعريف الفضاء املفتوح	

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Space_Technology  

j  تقديم لتقنيات للفضاء املفتوح عىل اليوتوب	
www.youtube.com/watch?v=M_jhcvCYBbg  

j  رشح مخترص للمبادئ املوجفة )باالنجليزي(	
www.mind.org.uk/media/9684099/open-space-method.pdf  

املنظامت الرشيكة

املركز املتخصص يف العمل الشبايب الدويل لجمهورية أملانيا اإلتحادية 
)IJAB(
j 	www.ijab.de

j 	https://ijab.de/partnerlaender/nordafrika

اتحاد الشباب املغريب
j 	 https://www.facebook.com/you.alhoceima/?ref=bookmarks

شباب »تايم« املغريب 
j 	 https://www.facebook.com/ChabTIME

النادي الثقايف عيل البلهوان -تونس 
	jhttp://www.ccab.tn/

	jhttps://www.facebook.com/pages/category/Non-Govern-

mental-Organization--NGO-/Club-Culturel-Ali-Belhouane-

Tunis-391694124289792/

منظمة icealex مرص
	jhttps://icealex.com/

الفايسبوك
	jhttps://www.facebook.com/groups/145932392731904
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)DFJW/FGYO/OFAJ( املؤسسة األملانية الفرنسية للشباب
 الصندوق املؤسسة األملانية الفرنسية للشباب الخاص 

)DFJW/FGYO/OFAJ( يف إطار لقاءات الشباب ثالثية األطراف مع أملانيا و 

فرنسا و بلد مغاريب. الرتشيح ممكن فقط يف الفرتة املمتدة من شتنرب إىل 
نونربو عن طريق آستامرة يف اإلنرتنيت. تقبل فقط املحاور املوضوعاتية 

ذات صلة قوية بالسياسة الخارجية.
j 	https://www.dfjw.org/das-dfjw-und-das-trilaterale.html

j 	https://www.dfjw.org/das-dfjw-und-das-trilaterale/trilate-

rale-programme-mit-mittelmeeranrainerstaaten.html

j 	https://www.dfjw.org/das-dfjw-und-das-trilaterale/faq-

trilaterale-programme.html

الربنامج الوطني لألطفال و الشباب
موارد عامة فقط ، التي يجب طلب الحصول عليها من طرف الهياكل 

املنخرطة.
j 	https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/richtlinien-des-kinder--und-

jugendplans-des-bundes/133494

 دعم مشاريع الرشاكات من أجل التغيري مع دول شامل إفريقيا
و الرشق األوسط من خالل وزارة الخارجية األملانية

j 	https://www.ijab.de/partnerlaender/nordafrika/aktuelle-

beitraege-zu-nordafrika/austausch-mit-den-transformati-

onslaendern

j 	https://www.auswaertiges-amt.de/blob/286682/0679b024

9a07700f8c429821eec35485/foerderkonzept-transformati-

onspartnerschaften-data.pdf

j 	https://www.ijab.de/partnerlaender/nordafrika/aktuelle-

beitraege-zu-nordafrika

حول العامل –أنشطة لقاءات املوازية للمدرسة يف إطار خطة 2030
j 	https://begegnungen.weltwaerts.de/de

إراسموس – حركية الشباب
 الحملة التحفيزية 1\ لقائات الشباب مع البلدان الجارة الرشيكة

\ دول جنوب املتوسط )املنطقة 3(
j 	https://www.jugend-in-aktion.de/foerderung/leitak-

tion-1/jugendbegegnungen

j 	https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/pro-

gramme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-1/

mobility-project-for-young-people-and-youth-workers_de

روابط خاصة بالتمويل:
دعم التبادل الشبايب الدويل مع الدول املغاربية
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IJAB :املركز املتخصص يف العمل 

الشبايب الدويل لجمفورية أملانيا 
اإلتحادية )جمعية مسجلة(

من طرف:

املؤمتر«العمل من أجل التغيري« بدعم 
من وزارة الخارجية األملانية يف إطار 

الرشاكات من أجل التغيري




