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أُعّد هذا المنشور بمساعدة مالية من االتحاد األوروبي في برنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر األبيض المتوسط. 
تقع محتويات هذه المنشور ضمن مسؤولية المركز األوروبي لألبحاث والمبادرات وال يمكن اعتبار أنه يعكس موقف االتحاد 

األوروبي أو الهياكل اإلدارية للبرنامج تحت أي ظرف من الظروف.
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يعتبر هذا الدليل بمثابة النتاج النهائي لمشروع كابوريرا.
ويتضمن السيرة الذاتية لخبرة استمرت على مدار أربعة وعشرون شهراً ونابعة من التعاون وبناء 

القدرات بين الشركاء، ولكنها تعتبر، وبشكل خاص، خالصة خبرة برامج التنقل الدولية لخمس 
وثمانين شاب وشابة قادمون من اليونان وايطاليا واألردن والبرتغال وفلسطين ولبنان والذين 
تمتعوا بإمكانية أن يعيشوا التجربة الدولية والوطنية للتعلم عن طريق العمل فيما يتعلق بكتابة 

وإدارة المشروع.

كان التعاون بين شعوب ومناطق حوض البحر األبيض المتوسط من أهم الدروس التي تعلمها 
وحصل عليها المشاركين، حيث تبدو هذه المناطق متباعدة ومختلفة، ولكنها في حقيقة األمر 

متقاربة جداً وخصوصاً من الناحية الثقافية.

وعمل المشاركين على تطوير هذا اإلصدار وذلك بمساعدة جميع المدربين وشركاء المشروع.
نود أن نشكرهم جميعاً على التزامهم ومشاركتهم الفاعلة، وأنه لمن دواعي سرورنا أن نقدم هذه 
الخبرة العظيمة إلى أكبر عدد ممكن من الشباب، ولكن بدالً من ذلك، فنحن نقدم لك فرصة لكي 

تعيش خبرة وتجارب مشروع كابوريرا من خالل هذا الدليل.
نتمنى لك قراءة ممتعة!
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حول كابوريرا
سباق التتابع وبناء القدرات – كابوريرا )www.caburera.org( هو مشروع بقيمة 

1.680.000 يورو، وممول بمبلغ 1.512.000 يورو )أي ٪90( من قبل االتحاد األوروبي 
)برنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر األبيض المتوسط( من خالل اآللية 

األوروبية للجوار والشراكة.
يهدف مشروع كابوريرا إلى تعزيز التعاون بين مناطق حوض البحر األبيض المتوسط   من خالل 
توفير التنقل وفرص التطوير المهني للشباب. ويتضمن المشروع 85 شخصاً )29 من الموظفين 

الشباب وهم المجموعة األولى، و56 شاباً عاطل عن العمل وهم المجموعة الثانية( من بلدان 
شريكة منحوا الفرصة ليعيشوا تجربة مهنية في الخارج. وقد استضافتهم مؤسسات شريكة ووفرت 

لهم التدريب في: إدارة دورة المشروع، اللغات األجنبية، إدارة المشاريع مع المنظمات المحلية، 
الخ. وقد عمل المشاركون مع المؤسسات ذات الخبرة والنشطة على المستوى األورو-متوسطي 
في بيئة عمل دولية لتطوير المهارات التقنية في إدارة المشاريع، ومهارات الوساطة، والكفاءات 

بين الثقافات. وفي الوقت نفسه، دعم المشروع تطوير مؤسسات المجتمع المدني والسلطات العامة 
لتعزيز التواصل على المستويين المحلي والدولي.

الشراكة
وتتكون الشراكة من المنظمات التالية:

وتتكون الشراكة من المنظمات التالية:
• المركز األوروبي لألبحاث والمبادرات -

 www.cesie.org - )إيطاليا، صقلية(، مستفيد
• منطقة صقلية - pti.regione.sicilia.it - )إيطاليا، صقلية(

• مركز رعاية األسرة واألطفال - www.kmop.gr )اليونان، أتيكي(
• الرابطة الوطنية لرواد األعمال الشباب - www.anje.pt - )البرتغال، الجارف(

• مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني - www.hayatcenter.org - )األردن، اربد(
• اتحاد بلديات الهرمل - إدارة التخطيط و التنمية المحلية -

 www.hermeldevelopment.org - )لبنان(
• جهود للتنمية المجتمعية والريفية - www.juhoud.ps - )السلطة الفلسطينية(
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CaBuReRa
Capacity Building Relay Race



الفصل األول: 
نصائح وتلميحات حول إدارة 
المشروع
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نصائح وتلميحات حول إدارة المشروع
إذا كانت لديك خبرة في العمل في مؤسسة عامة أو خاصة قد تعرف ماهية دورة حياة المشروع 

المحلي. ومع ذلك، لدى المساهمون الماليون االوروبيون بعض الخصائص المرتبطة بالمقترحات 
التمويلية المفصلة. نقدم لك هنا المراحل األساسية لتصميم المقترح.

مشروعك هو عملية خطوة بخطوة، وله أصل ملموس: يجب أن تضع نصب عيناك أنه يجب أن 
يكون استجابة لحاجة معينة من إلحدى الفئات المستهدفة أو أكثر على النطاق المحلي أو عبر 
الحدود الوطنية. هذا أحد الجوانب الرئيسية التي سيأخذها المقّيمون بعين االعتبار عند دراسة 

مشروعك، فيكون تبرير الحاجة أساسياً. لذلك يمكنك إنشاء المشروع من خالل تلبيته الحتياجات 
محددة. إذا كان مشروعك يلبي احتياجات ابعد من محلية، على المستوى األوروبي مثالً، يمكنك 

أن تختار برامج التمويل األوروبية لدعم مقترحك، من خالل االستجابة لدعوة التمويل. وهذا 
ال يعني أن أفكارك وطموحاتك محددة أو مقيدة! يقدم التمويل األوروبي حرية كبيرة في فكرة 
المشروع. ضع في اعتبارك أنه في هذه الحالة، يجب أن يكون مقترحك استجابًة أوروبية إلى 

الوضع المحلي أو الوطني والتي يمكن تحديدها في األماكن التي ستنفذ فيه األنشطة، ويحتمل أن 
يستفيد من النتائج كيانات أو أفراد آخرين في بلدان أخرى ما يضاعف آثارها.
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إدارة دورة المشروع، من أين تبدأ؟
شهادة دورا، متدربة في إدارة المشاريع:

عندما يتعلق األمر بتدريب مدراء جدد للمشروع، وبعد اكتشاف العديد من فرص التمويل التي 
يقدمها اإلتحاد األوروبي، أقوم عادة بتقديم نهج إطار العمل المنطقي.

ونظراً لكون هذا النهج معقد جداً، فلن أدخل في التفاصيل. يمكنك أن تجد المبادئ التوجيهية عبر 
االنترنت ومن خالل الرابط:

  )https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-
delivery-methods-project-cycle-management-200403_en_2.pdf(.

 على أية حال، سأقدم لكم العنصر األساسي وهو: مصفوفة اإلطار المنطقي.
يمكن الحصول على األفكار من أماكن مختلفة، على سبيل المثال من خالل الخبرة والبحث 

والعصف الذهني الجماعي، ولذلك يمكننا وبعد إجراء تحليل معمق للمشكلة تحويل تركيزنا إلى: 
الطريقة المستخدمة في تصميم مشروع يستند على األهداف!

وضمن مصفوفة اإلطار المنطقي، يمكننا التمييز بين الغايات الكلية/العامة والغايات المحددة 
)األهداف(. 

األهداف العامة وهي النتيجة النهائية التي يساهم المشروع في تحقيقها، وهو أثر المشروع. 
وبعبارات أخرى، فهي المشكلة األوسع التي سيساعدك المشروع في حلها.

األهداف المحددة وهو التغيير الذي يحدث عند تحقيق مخرجات المشروع. وهو تأثير المشروع. 
بالتالي، فهو يعتبر بمثابة األثر المباشر على المشروع أو المجموعة المستهدفة، والذي يعني 

التغيير أو الفائدة التي سيحققها المشروع.
وعند تحديد هدف المشروع، يجب عليك تحديد وتعريف نتائج المشروع وهي المخرجات 

الملموسة التي تنوي الوصول إليها!
النتيجة وهي المخرجات المحددة لنشاطات المشروع، والتي تستخدم كمعالم تظهر ما تم تحقيقه 

في مراحل مختلفة خالل دورة حياة المشروع.
وبعد اإلجابة عن أسئلة “لماذا؟” و”ماذا؟” نصل إلى السؤال التالي: “كيف؟” وفي هذه المرحلة، 

نقوم بتعريف النشاطات التي ننوي إجراءها لكي نصل إلى النتائج التي تحقق لنا فرصة تلبية 
أهداف المشروع. 

وُتعرف النشاطات على أنها المهام الفعلية والحقيقية المطلوبة إلنتاج وتحقيق النتائج المرجوة.
يجب دعم كل جانب بمؤشر ومصدر تحقق.

المؤشرات ويشار إليها أيضاً بالمؤشرات القابلة للقياس والتحقق من خالل القياس الكمي والنوعي 
لتقييم ما إذا كانت نتائج المشروع، المحددة والعامة، قد تحققت أم ال. أما مصدر التحقق فهو 

المعلومات أو البيانات المطلوبة لتقييم التقدم المحرز في ضوء المؤشرات ومصادرها.
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االفتراضات وهي العوامل الخارجية التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند التكهن بنتائج 
النشاطات. وتعتبر بمثابة نشاطات خارجية من الممكن أن تؤثر على عمل إدارة المشروع، 

وتحتاج إلى أن يتم التغلب عليها أو إيجادها للسماح بوجود التقدم إلى المستوى التالي في نهج 
اإلطار المنطقي.

هذه الطريقة النظرية التي يعمل بها المشروع، ولكن دعونا نستمع إلى آراء المشاركين في 
مشروع كابوريرا يتحدثون عن تجاربهم العملية!
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نصائح وتلميحات حول إدارة دورة المشروع 
يتضمن هذا القسم قيام المشاركين بتبادل معرفتهم حول إدارة دورة المشروع التي حصلوا عليها 

خالل فترة التدريب مع التأكيد على أن األمور النظرية ال تتشابه دائماً مع األمور العملية.

مصادر إدارة المشروع: 
هناك العديد من الطرق لكسب أو توسيع المعرفة القائمة على كتابة المشروع. وتتوفر 

المواد مثل الدليل اإلرشادي واإلرشادات والمواقع االلكترونية بشكل دائم عبر االنترنت. 
ويعتبر االطالع على المشاريع السابقة بمثابة أمراً مفيداً، كما وتساعد رؤية المقترح على 

فهم الخطوات األساسية. وعليه، يعتبر طلب المساعدة واالقتراحات من الزمالء ذوي 
الخبرة من األمور المفيدة عند البدء بتصميم مشروع.

الصعوبات واستراتيجيات كتابة المشروع:
من الممكن أن تكون الخطوات األولى لكتابة أي مشروع صعبة، لكن عند إجراء بحث 

عميق للمشكلة وتحليل المحتوى، فإن تحديد مشكلة واحدة سيساعدك على البدء. وبعد كتابة 
الخطوط العريضة من أجل تطويرها إلى أفكار، فإن تنظيم العمل يجعلها أكثر وضوحاً 
ويوضح الخطوات الواجب إتباعها. تساعدك المشاريع السابقة على فهم شكل التطبيق 

وكيفية مالئمة األفكار معه. أما عملية توضيح أهمية البحث للحصول على التمويل وإقناع 
“الممولين” فيعتبر من األمور الصعبة. عليك تحديد وتعريف أهداف المشروع. ومن أجل 
ذلك، قم بإجراء البحث، سواء أكنت متصالً باالنترنت أم ال، من أجل تحديد االحتياجات 

المحددة للمجموعة المستهدفة واكتشاف العمل المنجز سابقاً لتجنب التكرار. وبعد ذلك، قم 
بدراسة المشكلة التي تم اختيارها وحاول الحصول على حلول خالقة ومبدعة ذات عالقة 

وقابلة للقياس. ضع جل تركيزك على الموضوع واألهداف وفي بعض األحيان حاول أخذ 
استراحة وفعل أي شيء آخر. يمكن أن تكون اللغة من العوائق المحددة، وعندما تكون 
أغلبية المعلومات في لغة غير تلك التي تتحدث بها، فإن إيجاد شخص ما في المنظمة 

ليساعدك على الترجمة سيساعدك كثيراً.
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األفكار واألهداف، من أين تبدأ؟
يمكن الحصول على اإللهام واألفكار من أماكن متعددة وكثيرة. على سبيل المثال، تعتبر القضايا 

التي توليها اهتماماً خاصاً بمثابة بداية جيدة تستمتع بها وتؤثر في العواطف أثناء عملية الكتابة 
والتنفيذ مع ضمان وجود مشروع ناجح ومخرجات جيدة. يعتبر تشكيل المجموعات والتفكير 

بشكل جماعي طريقة أسهل بالنسبة للبعض حيث تأتي األفكار والموضوعات بشكل أسرع. إلى 
جانب ذلك، يمكن ألعضاء المجموعة البناء على خبرات بعضهم البعض باالستناد إلى آراء 

ووجهات نظر مختلفة. أما الدعوة لتقديم الطلبات واختيار الموضوع الذي يتناسب مع احتياجات 
وإمكانيات المنظمة، فهي من الطرق المستخدمة إليجاد مواضيع المشروعات. يمكن لعملية تحديد 

األهداف أن تكون أسهل بعد إجراء البحث الميداني، حيث تساعدك معرفة الجوانب االجتماعية 
الحالية والسياق الحالي في التفكير حول األثر الملموس على الفئة المستهدفة المباشرة.

الدعم
يعتبر تقديم التغذية الراجعة والدعم خالل مرحلة كتابة المشروع من األمور المهمة والمفيدة. 

وسواء أكان المشرف أو المعلم أو فريق المنظمة أو حتى أحد األصدقاء، فإنه من الجيد السماح 
لهم بالنظر إلى المشروع ومراجعته من وقت آلخر. حيث سينظرون إليه من منظور خارجي 

دون التدخل، ولذلك يمكنهم إعطاء تعليقات موضوعية وأفكار والتأكيد على األقسام الجيدة وتقديم 
المقترحات حول كيفية تحسين األقسام األخرى. كما أن مراجعة ما تمت كتابته وتصحيح األخطاء 

المحتملة سيعمل على صقل مقترح المشروع.
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الخطط مقابل الواقع
يمكن أن تكون الفروق بين وصف المشروع والواقع ايجابية أو سلبية. وللبعض، فإن العمل مع 

منظمات عديدة بدالً من واحدة فقط أو التعلم من خالل العمل وليس من خالل الحصول على 
التدريبات ال يتناسبان. حيث يحتاج العديد إلى تفاعل أكثر مع المجتمع المحلي والحصول على 

استقاللية أكبر، ويحتاج البعض اآلخر إلى توجيه وإشراف. ولهذا السبب، من الضروري أن تكون 
نشاطات المشروع مرنة وتستند إلى احتياجات المشاركين وتتماشى دائماً مع أهداف المشروع. 
وتعتبر مرونة أهداف المشروع )تواريخ الفعاليات( مهمة خصوصاً عندما يتأثر التنفيذ وبشكل 

كبير بالعمليات البيروقراطية مثل الحصول على الفيزا للمشاركين.
وعندما يكون االختالف ايجابي سيقدم المشروع فوائد أكبر للمشاركين أكثر من تلك الموجودة في 
بند وصف المشروع. وفي سياق كتابة المشروع، يمكن أن تكون االختالفات والصعوبات عملية 
وتتضمن على سبيل المثال، كمية الجهد والوقت لتنظيم األماكن والتواريخ والمواقع واألشخاص، 
أو نظرية تتضمن الهدف غير الحقيقي للمشروع أو انعدام التواصل والتعاون بين الزمالء. تعتبر 

المصطلحات بمثابة جانب آخر مهم عندما يتعلق األمر بكتابة وتنفيذ المشروع: وفي حال كان 
الشركاء من خلفيات ثقافية مختلفة، فهم بحاجة للموافقة بشكل مسبق على تعريف وتحديد معنى 

األلفاظ والعبارات لتجنب سوء الفهم والتوقعات الزائفة.
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CaBuReRa
Capacity Building Relay Race



الفصل الثاني
أفضل الممارسات لمكافحة 
البطالة بين الشباب
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برامج التنقل باعتبارها حل جزئي لمعالجة البطالة بين صفوف 
الشباب

ال تزال المفوضية األوروبية تظهر حرصها في العمل على بعض القضايا المتعلقة بالمهارات 
وطريقة اكتسابها من أجل مساعدة الشباب على مواكبة االحتياجات الجديدة لسوق العمل الدولي، 

بحيث يتضح الدور المهم للتعليم غير النظامي وغير الرسمي بشكل متزايد من خالل توفير ما 
يسمى بالمهارات األساسية للشباب1. وحتى اآلن، اعترفت منظمات دولية بهذا الدور من خالل 
العديد من التصريحات واإلعالنات والبيانات الرسمية التي تؤكد إمكانية أن يكون التعليم غير 

النظامي بمثابة حل جزئي لمعالجة البطالة بين صفوف الشباب. ومن بين هذه التصريحات تلك 
اإلرشادات التي نشرتها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(2 وقرار األمم 
المتحدة “موقع الشباب في االقتصاد العالمي” والذي اعتمدته الجمعية العمومية الثانية والستين 

لألمم المتحدة عام 32007. باإلضافة إلى ذلك، أكدت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية على 
أهمية التعليم غير النظامي وذلك ضمن مشروع بحثي كبير يحدد الفوائد االجتماعية والتعليمية 
واالقتصادية لالعتراف به4. أما االتحاد األوروبي، فقد كان العباً رئيساً في مجال التعليم غير 

النظامي وخصوصاً خالل العقد الماضي نظراً لفوائده االجتماعية واالقتصادية5.
ويتأكد السبب من خالل “الدراسة التي أجريت حول أثر التعليم غير النظامي على توظيف الشباب 

في المنظمات الشبابية” والتي نشرها منتدى الشباب األوروبي. وذكرت الدراسة قيام أصحاب 
العمل بتصنيف المهارات األساسية على مستوى عاٍل بالمقارنة مع المهارات التقنية، مع توفير 
التسلسل الهرمي للمهارات األساسية الُمقيمة بشكل أكبر من قبل أصحاب العمل )كانت مهارات 

نظراً ألن أشكال التعليم غير النظامي هي عناصر أساسية ال يمكن االستغناء عنها في عملية التعلم على   1
مدى الحياة والتي تتمحور حول اكتساب وتحديث المعرفة المهنية والمهارات والقدرات، فقد أصبحت الحاجة لتشجيع 

األشخاص على المشاركة في األشكال المختلفة للتعليم غير النظامي بمثابة استجابة لمطالب المجتمعات الحديثة 
والتنشئة واألنظمة التعليمية. بيرن في، بريزشر م. ك التعلم على مدى الحياة والتوظيف، دور التعليم غير النظامي. 

اندراجوسغا سبوزناخا 2014، 20 )4( 48-39، الصفحة 9.
2  معهد اليونسكو للتعليم مدى الحياة، مبادئ اليونسكو التوجيهية لالعتراف نتائج التعليم غير النظامي وغير 

.http://goo.gl/ajKuR4 ،2012 الرسمي والتحقق منها واعتمادها، معهد اليونسكو للتعلم على مدى الحياة
يوضح القرار الدور المهم للتعليم غير النظامي في تحقيق أهداف األلفية اإلنمائية والطلب من الدول   3

األعضاء ضمان التمويل الكافي للتعليم غير النظامي. قرار األمم المتحدة 66/121، البرامج والسياسات المتعلقة 
.http://goo.gl/5OXzgP )2012 بالشباب، )شباط/فبراير

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، االعتراف بالتعليم غير النظامي وغير الرسمي: النتائج والسياسات   4
.http://goo.gl/QqjzhUوالممارسات 2010، باريس

5  منتدى الشباب األوروبي، دراسة حول أثر التعليم غير النظامي في المنظمات الشبابية حول توظيف 
الشباب. 2013، الصفحة 24. 
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االتصال والتنظيم والتخطيط من أكثر المهارات المذكورة(6. مع األخذ بعين االعتبار بأن المجال 
التعليمي الذي يجمع ما بين التعليم النظامي وغير النظامي مع النشاطات الرسمية يعتبر بمثابة 

البيئة التي يمكن من خاللها الحصول على المهارات األساسية.
على أية حال، فقد برز توجه آخر ضمن الدراسة ذاتها. فمن ناحية، اكتسب الشباب المهارات 
المطلوبة للعمل الدولي ويعود الفضل في ذلك لمشاركتهم في المشاريع التي تتحقق من خالل 

النهج غير النظامية، ومن ناحية أخرى، صرح بعض أصحاب العمل الذين تمت مقابلتهم عدم 
قيام الشباب بتضمين هذه الخبرات في السيرة الذاتية الخاصة بهم أو رسالة التحفيز أو حتى خالل 

مقابلة العمل. حيث يبدو “عدم إدراك الشباب وفي بعض األوقات لما قدمته لهم هذه الخبرة”7. 
ويرجع هذا األمر أساساً إلى نقص الوعي الذاتي فيما يتعلق بأهمية المهارات األساسية )مهارات 

االتصال والتواصل والعمل ضمن فريق والتكيف والمرونة والثقة بالنفس والمهارات الثقافية(.
ومن العناصر األخرى التي يجب إظهارها هو االعتراف بالتعليم غير النظامي الذي يمثل واحداً 

من أهداف االتحاد األوروبي على الرغم من التزامه بهذه المسألة. ومع بدايات العام 2014، 
أطلقت المفوضية األوروبية مخطط ضمان الشباب لمعالجة البطالة بين صفوف الشباب، ولكن 

ووفقاً لمؤشرات منظمة العمل الدولية، ال يزال الدعم المالي غير مالئم حيث يتم صرف 3 مليار 
يورو على فترة زمنية تمتد إلى ثالثة سنوات وهي نسبة أقل من %0.05 من الناتج المحلي 

اإلجمالي األوروبي8.

على الرغم من رغبة أصحاب العمل قيام الموظفين الجدد بإطاعة األوامر، فهم يهتمون وفي نفس الوقت   6
بقدرة الموظفين على التفكير خارج الصندوق ليكونوا أصحاب أفكار خالقة ومبدعة، ورشة عمل أصحاب المصلحة، 

نفس المرجع السابق )الصفحات 42، 43(.
7  نفس المرجع السابق، الصفحات 63، 64، 65

8  منظمة العمل الدولية، التوظيف العالمي والنظرة االجتماعية، توجهات 2015 )الصفحة 31(
.http://goo.gl/rt7FMM 
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أفضل الممارسات لمكافحة البطالة بين الشباب
ضمان الشباب

ضمان الشباب هو نهج جديد لمعالجة بطالة الشباب ويضمن لجميع الشباب تحت سن الخامسة 
والعشرين، الحصول على نوعية جيدة، وعرض عمل ملموس في غضون 4 أشهر من تركهم 

التعليم الرسمي وقبل أن يصبحوا عاطلين عن العمل، سواء أكانوا مسجلين في خدمات التوظيف 
أم ال.

يجب أن يكون العرض ذات نوعية جيدة للحصول على وظيفة، والتلمذة، تدريبية، أو التعليم 
المستمر وأن تتكيف مع كل حاجة الفرد والحالة.

أيدت دول االتحاد األوروبي مبدأ ضمان الشباب في نيسان من عام 2013.
وقد أظهرت الدراسات أن فوائد هذا المبدأ أكبر من تكاليفه، على الرغم أنه المستحيل تحديد 

األرقام الدقيقة حتى معرفة كيفية تنفيذ هذا البرنامج في جميع دول االتحاد األوروبي.
فقد بلغ إجمالي التكلفة التقديرية إلنشاء خطط ضمان للشباب في منطقة اليورو هي 21 مليار 

يورو في السنة، أو ٪0.22 من الناتج المحلي اإلجمالي. )المصدر: تقرير منظمة العمل الدولية - 
أزمة العمل في منطقة اليورو(

ومع ذلك، فإن التقاعس يكون أكثر تكلفة بكثير. حيث يكلف الشباب الذين ال يعملون أو يتعلمون أو 
يتدربون االتحاد األوروبي 153 مليار يورو من الناتج المحلي اإلجمالي( سنوياً، من خالل الفوائد 

والدخل المستحق والضرائب. )المصدر: تقرير يوروفاوند حول بطالة الشباب(
ليست جميع تدابير ضمان الشباب باهظة الثمن. وقد يكون ذلك من خالل زيادة التعاون بين 

المعنيين بالمشروع بفعالّية دون الحاجة إلى ميزانيات كبيرة.
ولجعل ضمان الشباب واقعاً، يجب أن تضع الميزانيات الوطنية عمل الشباب على رأس سلم 

أولوياتها لتجنب التكاليف األعلى في المستقبل.
سيتابع االتحاد األوروبي اإلنفاق الوطني على هذه المخططات من خالل الصندوق االجتماعي 

األوروبي ومبادرة توظيف الشباب المقدرة بـ 6 مليار يورو. 

بالتآزر مع التوصية األوروبية في عام 2013، سيكون لديك إيطاليا ضمان للشباب الذين تقل 
أعمارهم عن 30 عاماً، بأنه وفي غضون 4 أشهر من أن يصبح الشاب عاطالً عن العمل، 

ستعرض عليه وظيفة قيمة، أو مواصلة التعليم، أو التدريب المهني أو التوظيفي.
البرامج، والمبادرات، وخدمات المعلومات، وشخصية، والحوافز: هي التدابير المزعم اتخاذها 

على المستوى الوطني واإلقليمي لتوفير فرص لتقديم المشورة والتدريب والتوظيف، بهدف 
التعاون بين جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية.
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من أجل تحديد المستوى المالئم وخصائص الخدمات المقدمة، ولزيادة فعاليتها، أدخل ضمان 
شباب نظام التنميط يأخذ في االعتبار خصائص سوق العمل، من خالل نهج شخصية، وعدد من 
المتغيرات المكانية، والديموغرافية، واألسرية، والفردية التي تسمح للشباب بالعثور على العمل 

األنسب.

ويتضمن:
التوجيه• 
التدريب• 
اإلرشاد الوظيفي• 
التدريب المهني• 
التدريب الوظيفي• 
الخدمة المدنية• 
دعم الريادة في األعمال• 
التنقل المهني في الوطن أو في دول االتحاد األوروبي• 
العمل مكافأة للشركات• 
التعلم عن بعد• 
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قسيمة دخول سوق العمل للشباب العاطلين عن العمل ممن تصل أعمارهم 29 عاماً، 
 )http://www.voucher.gov.gr/en(

 
منذ بدايته في عام 2013، هدف هذا البرنامج إلى توفير الفرص للحصول على الخبرة الوظيفية 
للملتحقين الجدد بسوق العمل وتحقيق دخول منتظم للشباب الجدد العاطلين عن العمل إلى سوق 

العمل والذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى توظيفهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص. وفي 
نفس الوقت، تقدم هذه المبادرة السياسية دوراً أكثر فعالية لمنظمات التدريب الُمطالبة بلعب دور 

خدمة التوظيف غير الرسمية من خالل جلب عروض العمل وطلبات الوظائف. ويستفيد من هذه 
المبادرة األشخاص العاطلين عن العمل والخريجين من مؤسسات التعليم العالي/ معاهد التعليم 

التكنولوجي والذين تصل أعمارهم إلى 29 عاماً.

ويتضمن البرنامج النشاطات الرئيسة التالية:

مساقات تدريب نظرية بمعدل 80 ساعة تقدم من خالل 1,960 حصة مختلفة.• 
تعيين 35 ألف مستفيد )30.997 حتى اآلن( كمتدربين في مؤسسات القطاع الخاص • 

وبإجمالي 500 ساعة تدريبية لفترة حوالي 5 شهور.
اإلرشاد والتوجيه التربوي.• 
إعانة مالية للمتدربين تصل قيمتها إلى 2.700 يورو )للمستفيدين الذين أكملوا • 

تعليمهم العالي( أو 2.400  يورو )للمستفيدين الذين أكملوا تعليمهم اإللزامي أو 
الثانوي أو ما بعد الثانوي( ولفترة تدريب نظرية وعملية.

دعم مالي للمؤسسات التي توظف المتدربين وذلك بعد انتهاء البرنامج التدريبي.• 

ومن السمات الرئيسة لهذا العمل وجود عدد كبير من أصحاب المصلحة المباشرين )على سبيل 
المثال، سلطة إدارة الطلبات في وزارة العمل والضمان االجتماعي والتكافل االجتماعي بصفته 
الهيئة المنفذة الرئيسة والهيئة اإلدارية للبرنامج التشغيلي لتنمية الموارد البشرية بصفته الجهة 

الممولة، ومنظمة توظيف القوى العاملة باعتبارها الجهة المؤسسية المسئولة عن قضايا التوظيف 
ومعهد تكنولوجيا الحاسوب )ديوفانتس( باعتباره شريك تكنولوجيا المعلومات. ويضاف إلى 

ذلك الهيئات التي تعمل على تنفيذ الطلبات مثل فاوشر، وبالتحديد الغرفة التقنية اليونانية واتحاد 
الصحفيين في أثينا والصحف اليومية ومعهد العمل في إتحاد نقابات العمال في اليونان ومكتب 

توظيف العمل البحري ووزارة الصحة والضمان االجتماعي. وبشكل أساسي، يستند الطابع 
أالبتكاري للعمل على استخدام نظام فاوتشر ألمعلوماتي http://voucher.gov.gr الذي يوفر 

خدمات الكترونية عالية الجودة تتعلق باإلدارة العامة لعمليات التدريب للمواطنين واألعمال 
التجارية والمدراء التنفيذيين للسلطات العامة.
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القضايا الرئيسة في عملية التنفيذ:

يتمتع المستفيدين بحق اختيار مزود التدريب.• 
يتمتع المستفيدين بحق اختيار فترة التدريب في الموضوع الذي يتناسب واهتماماتهم • 

ويتعلمون الوظيفة فيه.
ومن خالل هذا البرنامج، يتمتع الشباب العاطلين عن العمل بفرصة الحصول على • 

خبرة وظيفية ضمن ظروف عمل حقيقية وعلى األغلب ضمن سياق أعمال تجارية 
كبيرة ومنظمة.

النتائج الرئيسة حتى اآلن:
وجود نسبة عالية من القسائم المفعلة في جميع الفئات المستفيدة والتي تصل إلى • 

.83%
ظهور نسبة منخفضة جداً من التدريب النظري “نسبة انسحاب” وصلت إلى 2-% • 

ومعدل انقطاع في التدريب العملي بنسبة 1.8%-.
ارتأى أغلبية المستفيدين اختيار حضور المجال النظري )االقتصاد وإدارة األعمال( • 

للحصول على مهارات العمل األساسية والرئيسة.
اكتسب الشباب بعض المهارات األساسية مثل العمل ضمن فريق وكيفية التواصل في • 

مكان العمل وكيفية تأكيد حقوقهم.
حصول الشباب على فرصة تجديد وإنعاش لمعرفتهم وتوسيع أفاقهم وإعادة تحديد • 

مجاالت اهتمامهم.
تعرف المستفيدين أيضاً على بعض القطاعات االقتصادية وحصلوا على صورة • 

شاملة وأكثر واقعية عن سوق العمل.
حتى هذا اليوم، تم تنفيذ 14 دعوة، 9 منها تشهد نشاطاً وبإجمالي 571.481 طلب • 

مشاركة.
يقدم مركز البيانات الخدمة لحوالي 2.500 من المستخدمين المتزامنين وعلى فترات • 

زمنية طويلة نسبياً.
وعموماً، فقد عمل 974 من مزودي التدريب و 44.843 من األعمال التجارية على • 

تقديم تدريبات نظرية وعملية لحوالي 102.121 من المستفيدين
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برنامج المنح للمؤسسات من أجل توظيف الخريجين العاطلين عن العمل من معاهد التعليم 
 العالي 

 )http://www.esfhellas.gr/en/Pages/YouthActionPlan.aspx(

يعتبر هذا البرنامج بمثابة الممارسة األفضل لمكافحة البطالة بين صفوف الشباب مع األخذ بعين 
االعتبار نسبة البطالة العالية بين صفوف الشباب الخريجين من معاهد التعليم العالي في اليونان. 
ويهدف هذا البرنامج إلى خلق أشغال وظيفية كاملة في الشركات الخاصة ولدى أصحاب العمل 

في القطاع الخاص بشكل عام من خالل توظيف األشخاص العاطلين عن العمل والذين تصل 
أعمارهم إلى 35 سنة ويحملون شهادة الدرجة الجامعية األولى أو لقب الدراسات العليا أو درجة 

الدكتوراه من الجامعات اليونانية والمعاهد التربوية التكنولوجية أو أي لقب مكافئ من كلية 
خارجية.

تعمل منظمة توظيف القوى العاملة على تنفيذ المشروع، حيث يستفيد من البرنامج بشكل مباشر 
5.000 خريج عاطل عن العمل تصل أعمارهم إلى 35 عاماً ومسجلين في سجالت خاصة لدى 

منظمة توظيف القوى العاملة.
ويقدم البرنامج لألشخاص المستفيدين العاطلين عن العمل حتى سن 24 عاماً فرصة توظيف 
كاملة تصل إلى 27 شهراً وبمنحة يومية مقدارها 20 يورو وأيام تأمين ال تتجاوز 25 يوماً 

في الشهر. ولألشخاص المستفيدين العاطلين عن العمل والذين تتجاوز أعمارهم 24 عاماً، يقدم 
البرنامج التوظيف الكامل لفترة 27 شهراً وبمنحة يومية مقدراها 25 يورو وأيام تأمين ال تتجاوز 

25 يوماً في الشهر. ومن أجل تضمين العمل التجاري ضمن البرنامج، ال يجب أن يكون قد نفذ 
إزالة للعمل خالل الربع الذي يسبق تقديم طلب المشاركة في البرنامج. ويقدم البرنامج اإلعانات 

المالية لجميع المواقع الوظيفية في الشركات ولفترة 24 شهر بينما تتعهد المؤسسة بااللتزام 
بالمحافظة على هذه المواقع لفترة على األقل 3 أشهر أو أكثر.

برنامج ليوناردو دافنشي للتنقل، بعنوان: “الربط بين النظرية والممارسة: برنامج التنقل 
األوروبي لخريجي الجامعات ألغراض التدريب،

)http://goo.gl/E9AEVN(

أتاح هذا المشروع الفرصة لثالثين خريج عاطل عن العمل من جامعة أيونينا اليونانية وجامعات 
يونانية أخرى للحصول على خبرة عمل في ستة عشر مؤسسة في ستة دول أوروبية مستضيفة 
وهي )قبرص، الدنمرك، ألمانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، واسبانيا( وذلك بالتنسيق من مركز التعلم 
على مدى الحياة في جامعة أيونينا اليونانية ما بين الفترة 1/1/2013 وحتى 31/5/2014، 

وتراوحت فترة البرامج التدريبية ما بين ثالثة إلى ستة شهور. وبعد اإلعالن عن قبول الطلبات، 
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تم اختيار 30 مشارك من قبل جامعة أيونينا والمنظمات المستضيفة. غطت المنحة المقدمة 
مصاريف اإلقامة وتكاليف السفر وتمويل اإلعداد اللغوي و الثقافي والتربوي باإلضافة إلى 

تأمين السفر. وعند استكمال البرنامج التدريبي، حصل جميع المشاركين على وثيقة تنقل أوروبية 
ورسالة خطاب مرجعي أصدرتها المنظمات المستضيفة، باإلضافة إلى شهادة إنهاء البرنامج 

التدريبي بنجاح مقدمة من مركز التعلم على مدى الحياة التابع لجامعة أيونينا. وبعد االنتهاء من 
الفترات التدريبية:

تمكن تسعة مشاركين من الحصول على وظائف في اليونان.• 
استطاع ستة مشاركين تأمين أعمال لهم في الخارج.• 
بدأ اثنين من المشاركين بإكمال دراستهم العليا.• 
منحت المنظمات المستضيفة في اسبانيا وقبرص عقود عمل الثنين من المشاركين.• 
تمكن أحد المشاركين من الحصول على فرصة تدريب مدفوعة في الخارج• 

وقد حصل البرنامج على شهادة التميز كممارسة جيدة من قبل المفوضية األوروبية وذلك ضمن 
“مؤتمر الرقابة األوروبية” )التعليم المستند على العمل والتدريبات المهنية( والذي عقد في مدينة 

بروكسل ما بين 12-11 شباط/ فبراير 2014 حيث تم اختيار 142 من المشاريع ذات الممارسة 
الجيدة مثل مشاريع ليوناردو وتمبوس من بين 27 دولة أوروبية.

وأخيراً، فنحن نعتقد بأنه ومن الممكن مكافحة البطالة بين صفوف الشباب من خالل توفير نظام 
تربوي وتعليمي جيد ضمن إستراتيجية جيدة مخطط لها على المستويين المحلي والدولي كأولوية 
لمكافحة الفقر والمرض والبطالة والظلم الخ. من الضروري أيضاً اإلشارة إلى مسؤولية القطاع 

الخاص في هذه القضية والمتمثلة في المشاركة في إيجاد الحلول لمثل هذه المشكلة من خالل 
مشاركة المصادر/ الموارد بين القطاعين الخاص والعام. 
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 دفعة الشباب، 
http://www.impulsojovemportugal.pt

بهدف مكافحة هذه اآلفة، أنشأت الحكومة في عام 2012 برنامج Impulso Jovem )دفعة 
الشباب( الذي يعرض مجموعة من التدابير الرامية إلى خلق فرص عمل للشباب، كما أنها واحدة 
من أهم التحديات التي تواجهها البرتغال حاليا. يشمل هذا البرنامج خطة استراتيجية من الحوافز 
لتشجيع توظيف الشباب ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وكان هذا البرنامج أيضاً استجابة 

من الحكومة البرتغالية إلى طلب المفوضية األوروبية في المجلس األوروبي في الثالثين من 
كانون الثاني لعام 2012، والذي ينص على تقديم استراتيجية لمكافحة البطالة بين الشباب وتقديم 

الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتقوم الخطة على ثالثة مقاييس

1( جوازات التوظيف
تهدف جوازات التوظيف إلى:

استكمال وتطوير مهارات الشباب من أجل الحصول على وظيفة أولى أو جديدة،   •
لتحسين صورة قدرتهم على العمل ودعم االنتقال بين نظام المؤهالت وسوق العمل؛

تشجيع المعرفة بالتدريب والكفاءات الجديدة بين أصحاب العمل وتشجيع خلق   •
فرص عمل في مجاالت جديدة.

تهدف “جوازات التوظيف” أيضاً إلى تعزيز وتنمية الموارد البشرية في قطاع السلع والخدمات 
القابلة للتداول. وتهدف كذلك إلى تعزيز تنمية الموارد البشرية في المجاالت المختلفة من اقتصاد، 

اجتماع، زراعة، شباب، جمعيات، اتحادات رياضية...

3i 2( جوازات التوظيف
تهدف جوازات التوظيف 3i، في إطار تعزيز فرص العمل للشباب، إلى:

استكمال وتطوير الكفاءات الشابة، من خالل البحث عن أول وظيفة أو وظيفة   •
جديدة، من أجل تحسين صورة قدرتهم على العمل وتقديم الدعم لهم في االنتقال من مرحلة 

التأهيل إلى سوق العمل؛
رفع وعي أرباب العمل على التدريب والكفاءات الجديدة وتشجيع خلق فرص   •

عمل جديدة في مجاالت جديدة؛
تشجيع تطوير الموارد البشرية في المجاالت المختلفة.  •
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3( برامج التدريب في اإلدارة العامة

يعزز التكامل بين المتدربين في سوق العمل، ويسمح لهم بممارسة الوظائف في بيئة عمل حقيقية 
ومالئمة لمؤهالتهم، وتقدم الشباب فرصة اكتساب المهارات والخبرات التي يحتاجونها.



الفصل الثالث
دور اإلدارات  

العامة في التعاون 
المتوسطي
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دور اإلدارة العامة في التعاون المتوسطي

تمثل اإلدارة العامة في الوقت الحاضر أكبر الشركات/ األعمال التجارية في كل دولة. وباالعتماد 
على المبادئ الدستورية، تقوم هذه الشركات/ األعمال التجارية بإنتاج خدمات وبضائع لالستجابة 

إلى احتياجات المواطنين.

ومن الضروري تشجيع وجود القيم المشتركة بين مناطق حوض البحر المتوسط، ومن هذا 
المنطلق تلعب اإلدارة العامة دوراً مهماً خصوصاً في عملية الدمج االقتصادي التي تعتبر في تقدم 

مرحلي في منطقة المتوسط.

وخالل مؤتمر برشلونة الذي ُعقد عام 1995، فقد تم االعتراف بدور اإلدارة العامة كممثل رئيس 
للعملية المنتهية لبناء مساحة مشتركة تتميز بالتنمية المستدامة واالستقرار السياسي واالقتصادي. 

وعليه، يتمثل الجوهر األساسي لإلدارة العامة في توفير الخدمات األساسية المقدمة للجمهور 
والتي تضمن أمن وحماية األرواح والممتلكات لكافة المواطنين في المجتمع من خالل الحفاظ على 

القانون والنظام.

وعالوة على ذلك، يتضمن دور اإلدارة العامة في النظام االقتصادي في ربط سياسات النمو 
االقتصادي مع القيم واالهتمامات المشتركة للمواطنين.

وقد سلط المؤتمر أيضاً الضوء على أن األداة الرئيسية إلقامة هذا التعاون هي التنمية الجغرافية 
المتبادلة بين مناطق البحر األبيض المتوسط. ولهذا يهدف التعاون األورو-متوسطي إلى تعزيز 

النظام االجتماعي واالقتصادي، والعالقات بين األنظمة اإلنتاجية المختلفة المرتبطة بالنمو 
المشترك لمناطق البحر األبيض المتوسط.

 وبالتالي، يعتبر التعاون بمثابة ركيزة أساسية بين اإلدارات العامة التي تنظر إلى منظمة حوض 
البحر المتوسط كمنطقة للتواصل والتجارة والتعاون وتلعب دوراً هاماً ورئيسياً وقيادياً في المنطقة 

وعلى نطاق أوسع وتسعى إلى متابعة تعزيز اإلجراءات والبرامج وأوجه التآزر في جميع 
القطاعات.

يجب علينا التركيز على أهمية تشكيل تنسيق كبير بين دول حوض البحر األبيض المتوسط والتي 
تنعكس في حقيقة قيام المنتدى المتوسطي )وهي منصة تعاون غير رسمي بين ستة دول من 

منطقة شمال البحر األبيض المتوسط )البرتغال واسبانيا وايطاليا واليونان ومالطا( وخمسة دول 
من الشواطئ الجنوبية للبحر األبيض المتوسط )المغرب والجزائر وتونس ومصر وتركيا( تهدف 

إلى تنسيق الجهود لمواجهة المشاكل والتحديات المشتركة لدول المنطقة.
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وتتضمن بعض األنشطة اإلرشادية:
وتتضمن بعض األنشطة اإلرشادية: “مشروع بحرنا: درب تراثي على طول الممرات البحرية 

الفينيقية والموانئ التاريخية لمدن البحر األبيض المتوسط” 
)http://www.eh4-marenostrum.net( والذي ساهم في تعزيز وزيادة الوعي حول القيم 

التاريخية لمدن الموانئ التاريخية في منطقة البحر األبيض المتوسط والتي انتشرت على طول 
الممرات البحرية الفينيقية.

باإلضافة إلى المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في منطقة حوض البحر األبيض 
المتوسط )سيام( والمعهد الزراعي المتوسطي في خانيا، والمشروع المعنون: “التعليم العالي 
حول األمن الغذائي والتنمية الريفية” )http://ciheam.org( وهي منظمة دولية حكومية 

تأسست في أعقاب مبادرة مشتركة لمنظمة التعاون والتنمية والمجلس األوروبي في 21 أيار/مايو 
1962 بموجب اتفاقية موقعة من قبل حكومات سبعة دول أوروبية جنوبية والمنضم إليهم ستة 
دول من حوض البحر األبيض المتوسط في مرحلة الحقة، وتتمثل مهمة سيام في توفير التعليم 

الغذائي والتنمية الريفية بين 13 بين البلدان األعضاء  في منطقة البحر األبيض المتوسط.

وأخيراً، المشروع االستثماري للبلدان األوروبية المتوسطية 
)http://www.euromedinvest.eu( وبميزانية تصل إلى خمسة ماليين يورو والذي يعتبر 

من البرامج األوروبية الرئيسة الهادفة إلى تطوير االستثمارات الخاصة والعالقات االقتصادية 
في المنطقة االورو-متوسطية. أما الهدف النهائي واألسمى لالستثمار في المناطق األوروبية 
المتوسطية فيتمثل في تعزيز قطاع األعمال واالستثمار للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية 

شاملة في المنطقة. ويكمن هدف المشروع المحدد في تمكين األعمال التجارية وشبكات االستثمار 
االورو-متوسطية لتنفيذ استراتيجيات تهدف إلى وجود تنمية دولية للشركات الصغيرة والمتوسطة 

من أجل دعم وتعزيز العالقات التجارية واالستثمار في منطقة البلدان األوروبية المتوسطية.
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فلسطين

خبرات ومقترحات يقدمها المشاركين ألقرانهم

يتضمن هذا القسم قيام المشاركين بتبادل خبراتهم وتجاربهم في البلدان المستضيفة، ويوضح 
الطرق التي استخدموها لمواجهة مصاعب العيش في دول خارجية وضمن بيئة ثقافية مختلفة، 
والطرق التي ساعدتهم على اكتشاف ثقافة وعادات البلدان المستضيفة، باإلضافة إلى األشياء 

الجديدة التي تعلموها من خالل هذه الخبرة. 

وانطالقاً من قناعتنا الراسخة بالدور المهم لتبادل الخبرات في عملية التعلم، يقدم هذا القسم 
الفرصة للمشاركين لإلدالء بآرائهم وشعورهم وتصوراتهم الشخصية حول خبرتهم في برامج 

التنقل. 
وعليه، يتضمن الفصل القادم قيام المشاركين بمشاركة خبراتهم في الدول المستضيفة: والتي 

تضمنت الطرق التي استخدموها لمواجهة مصاعب العيش في دول خارجية وضمن بيئة ثقافية 
مختلفة، والطرق التي ساعدتهم على اكتشاف ثقافة وعادات البلدان المستضيفة، باإلضافة إلى 

األشياء الجديدة التي تعلموها من خالل هذه الخبرة. 

هناك العديد من الذكريات التي ال تنسى والكثير من القصص واألشخاص التي تبقى للذكرى: 
ولسوء الحظ ونظراً لضيق المجال، ال يمكننا إدراج كافة القصص، ولكننا ندعوك لقراءة المقاالت 

.)/http://www.caburera.org/blog( !والقصص كاملة على مدونة كابوريرا

ويشتمل هذا الفصل على ستة فقرات تتحدث كل منها عن واحدة من البلدان المستضيفة، لذلك، 
دعونا نبدأ رحلتنا من: 

في أرض نشأة جميع األديان السماوية، اكتشف المشاركين أكثر 
مما توقعوه.

ويعلق المشاركون: هناك فرق كبير بين القراءة عن 
فلسطين وتجربة العيش فيها، حيث تؤثر الحملة اإلعالمية 

حول الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني بشكل قوي على 
الخيال الغربي، وبصفتنا أجانب، قمنا باكتشاف العديد من 

الحقائق والوقائع غير المتوقعة والتي تتعلق بفلسطين والشعب 
الفلسطيني من أجل للتغلب على العديد من الصور النمطية. 
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وكان من بين هذه االكتشافات، الترحيب الذي استمر على مدار ثالثة أيام: 

يعتبر الشعب الفلسطيني بطبيعته مضياف للزوار واألجانب، ومن األمور التي أثارت دهشتنا 
أن نكتشف إتباعهم للتقليد “الذي يجعل كل شيء ممكناً” لكي يشعر الضيف بالسعادة والراحة 

خصوصاً في األيام الثالثة األولى، كما وأنه من المستحيل أن تدفع لقاء تناولك وجبة الغذاء أو 
العشاء خالل هذه الفترة!  وإذا أضعت الطريق، فإنه من الصعب أن تجد طريق العودة، حيث ال 
يمكنك الحصول على أية مساعدة من خالل استخدام خاصية الخرائط في محرك بحث جوجل. 

وفي هذه األيام، وفي كل مرة كنا نقوم فيها بزيارة أية مدينة أو مكان جديد، اعتدنا النظر 
واستخدام خاصية الخرائط المتوفرة في محرك البحث جوجل والتعرف على تفاصيل الشوارع 
واالتجاهات، وفي بعض األحيان الوقت المتوقع للوصول إلى الوجهة التي ننوي الذهاب إليها، 

أما بالنسبة للمدن الفلسطينية، فيعتبر هذا األمر بمثابة مغامرّة! ويكمن العائق الصعوبة األولى في 
طريقة كتابة االسم الصحيح للدولة، ومن بعض األسماء المستخدمة )فلسطين، الضفة الغربية، 
األراضي الفلسطينية المحتلة(. وعندما تتغلب على هذا العائق، فستجد صعوبة أكبر في إيجاد 

شارع محدد حيث ال تتضمن خاصية الخرائط في جوجل الشوارع الفلسطينية في نظامها وألنه 
من غير المألوف استخدام األسماء للشوارع في فلسطين )يستخدمون اسم البنايات(. 

تبادل المشاركين الطريقة التي ينظرون من خاللها إلى االنقسام والصراع على األرض:

أما السؤال األول الذي وجهه إلينا الفلسطينيين: “هل تعرفون ما هي عاصمة فلسطين؟” وجميعنا 
أجاب “بالطبع، رام هللا” وتبع ذلك الموقف خجالً محرجاً. يعتبر الفلسطينيين القدس الشرقية 

عاصمة الدول الفلسطينية المستقبلية. 

من المعروف أنه ومنذ عام 2003 بدأت اسرائيل ببناء الجدار الذي يفصل بين الشعبين الفلسطيني 
واإلسرائيلي. وعندما اكتمل بناء الجدار، وصل إجمالي طوله إلى حوالي 700 كيلومتر. وعند 

زيارتنا لمدينة بيت لحم، اصطدمنا بارتفاع الجدار الذي يفوق ارتفاع الجدار األلماني خالل 
الحرب الباردة بثالث مرات. ويعتبر الشعور بالعجز بمثابة الشعور الوحيد الذي يمكن ألي 

شخص أن يحصل عليه. 

ومن األمور التي يصعب تصديقها هو النظر إلى الالفتة أمام المقهى القريب من بيتنا واإلدراك 
بأن القدس تبعد فقط 41 كيلومتر عن بلدة بيرزيت، حيث يؤدي عدد وأبعاد حواجز التفتيش 

الموجودة في المدن الفلسطينية إلى جعل المسافات أطول والسفر أمراً مرهقاً. 

ومن األمور المثيرة للدهشة أيضاً هو الحياة الطبيعية التي يعيشها الشباب الفلسطيني في ظل 



36

االحتالل. “عيش يومك” هو أحد التعبيرات التي توضح طريقة عيش الفلسطينيين، وخصوصاً 
الشباب. وبالنظر إلى النصف الممتلئ من الكوب وحتى في ظل الظروف الصعبة، يعتبر هذا 

األمر بمثابة أحد الدروس التي سنجلبها إلى البلد. 

وقد أصبحت خبرتنا أعمق من خالل السفر عبر الدولة: 

تعتبر زيارة مدينة الخليل من التجارب التي ال تنسى حيث االكتشافات األكثر إثارة للصدمة: 
أوالً: وعند النظر إلى البلدة القديمة، يمكنك مالحظة الشبكة المعلقة فوق السوق، وهي شبكة مليئة 

بالقمامة وغيره من الحطام. قام المستوطنين اليهود ببناء بيوتهم فوق شارع السوق ويقومون 
برمي القمامة إلى األسفل والى المناطق التي يسكنها الفلسطينيين. ثانياً: رصد جغرافية المدينة 
حيث عملت قوات األمن على تشديد القيود على حركة الفلسطينيين في واحد من أهم الشوارع 

المؤدية إلى الحرم اإلبراهيمي، باإلضافة إلى تقسيم الطريق إلى قسمين، على القسم األول طريق 
للمستوطنين اليهود وعلى الجانب اآلخر ممر ضيق للمشاة، وُطلب من الفلسطينيين السير على 

الممرات الضيقة غير المعبدة. ونتيجة للقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، توقفت ما يقارب 
نصف المحالت التجارية في المنطقة الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية عن العمل. ثالثاً: تواجد ألفي 
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جندي لحماية 500 مستوطن في الخليل وبنسبة 4:1 ويعتبر المستوطنين في المقام األول من 
األرثوذكس )بعضهم يحمل الجنسية األمريكية( وهم غير ملزمين بالخدمة في صفوف الجيش.

وتشارك فالنتينا بعض االعتبارات الشخصية حول برنامج التنقل واألشياء التي تعلمتها وما 
يمكن اعتباره أمراً مفيداً ليس لمستقبلها المهني فقط بل في مجال التطور الشخصي. 

وباعتباري واحدة من بين 90 شخص مستفيد من هذا المشروع، كانت فلسطين بالنسبة لي نقطة 
تحول في حياتي الشخصية والمهنية. حيث سمح لي أربعة من األشخاص الذين يعيشون ويعملون 
في بيرزيت أن استوعب السياق الفلسطيني والثقافة العربية بشكل أفضل للحصول على المهارات 

األساسية الالزمة والضرورية لمهنتي المستقبلية. سأعمل على جلب هذه التجربة معي وبالتأكيد 
الفلسطينيين والقضية الفلسطينية.  

محطتنا التالية هي: األردن
 

مرحباً بكم في عمان! هذا ما تستذكره أنتيا لحظة وصولها إلى المدينة: 

كان مشهد شروق الشمس وألوان السماء الرائعة بمثابة الصورة 
األولى التي تمكنت من التقاطها عن عمان. وبهذا االنطباع بدأت 

مغامرتي في األردن، وهي خبرة شخصية وعملية تشاركت بها 
مع شباب من اليونان والبرتغال يتمتعون بخلفيات مختلفة ولكن 

مع وجود حماس مشترك بيننا جميعاً. بدأنا سوياً بفهم وتقدير 
الثقافة األردنية إليجاد بعض الروابط مع حياتنا الواقعية البعيدة.

ولكي تفهم األردن، عليك اإلبقاء على حواسك الخمسة “فعالة” بشكل 
كامل وأن تحاول أن ال تخسر أي ثانية. تقول ستاماتيا، تعتبر ضحكة 

الخباز أو سائق التاكسي أمراً مهماً يساعدك على فهم عقلية الشعب األردني. 
وفي جبل عمان، يمكنك التمتع بفرصة )الثمالة( من رائحة البهارات والتبغ بنكهاته المختلفة 

والقادمة من “السوق” ومقاهي “األرجيلة”، وبينما تتجول في الشوارع، يرافقك صوت المؤذن 
الذي ينادي للصالة. 

يشاركنا ماريو اكتشافه حول “عمان خلف الستارة”:

من المحتمل أن تكون الجغرافية البشرية بمثابة العنصر الذي جذب اهتمامي منذ لحظة وصولي 

األردن
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إلى مدينة عمان، حيث كان اليوم األول بمثابة انفجار خفيف للضوء وبدأ كل جزء من هذا الضوء 
بتصوير خصائص وسمات مختلفة بين األشخاص الذين التقيت بهم في الشارع. وعند مروري من 
خالل زوبعة الغبار والسيارات والبنايات العشوائية والفوضوية، أدركت بأن هذه التجربة ستمكنني 

من الحصول على األشياء األكثر إثارة وهي التنوع والوعي. ونظراً لالضطرابات التي مرت 
بها المنطقة خالل السنوات العشرة الماضية، أصبحت األردن بمثابة واحدة من الوجهات الرئيسة 
لمئات اآلالف من األشخاص الهاربين من الحرب والذين أُجبروا على تغيير حالتهم السياسية إلى 

الجئين. مع األخذ بعين االعتبار بأن مساحتها ال تتعدى 90 ألف كيلومتر مربع وبتعداد سكاني 
يصل إلى حوالي سبعة ماليين نسمة، تعتبر األردن من ثاني الدول في العالم التي تعاني من نقص 

المياه، اعتقد بأن من أكثر االكتشافات غير المتوقعة هو التحديق في هذا الوضع ومعنى الجهد 
الذي ال يعرف الكلل أو الملل، أو بكلمات أخرى الجهاد الدءوب الذي يقوم به الشعب األردني. 

من ناحية، كانت تجربة شهر رمضان أمراً مميزاً لجميع المشاركين، تعود أليسيا بذاكرتها إلى 
الوراء وتقول: 

على قدر معرفتك ووعيك لقدسية وأهمية شهر رمضان بالنسبة للمسلمين، من الممكن أن تتسبب 
تجربة العيش في دولة إسالمية بصدمة من شأنها أن تجعلك تفكر ملياً بالطريقة التي يتشابك الدين 

من خاللها بدقة مع الجوانب المدنية والقانونية للحياة. في األردن وخالل هذا الشهر، يحرم على 
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المسلمين شرعاً التدخين واألكل والشرب في األماكن العامة خالل وقت النهار، ونظراً لحساسية 
الموضوع ومن أجل إظهار االحترام للصائمين، ُيطلب من المسيحيين واألجانب االلتزام بذلك 

أيضاً. حيث تغلق معظم المطاعم والمقاهي أبوابها حتى موعد اإلفطار وهو موعد “كسر الصيام” 
اإلفطار والذي يأتي موعده مع غروب الشمس. كما ومن الصعب إيجاد المشروبات الكحولية أكثر 

من المعتاد حيث تغلق محالت بيع الخمور أبوابها طيلة هذا الشهر، وتمتنع الحانات عن تقديم 
المشروبات الروحية أيضاً.  

على أية حال، فإن تجربة رمضان توازي اللحظات السحرية: التأمل والتفكير في الشوارع وقت 
اإلفطار وهي خالية ومهجورة بالكامل والحصول على بعض التمرات لإلفطار من قبل الغرباء، 

وبالطبع التجول حتى وقت متأخر من الليل في بلد احتفالي يعج باألشخاص الذين استطاعوا تناول 
األكل وتدخين األرجيلة. 

يخبرنا كوستانتينوس قصة تظهر الفروق بين الثقافات الغربية والشرقية:

في يوم من األيام، قررت أن أضع حلق وأثقب أذني مرة أخرى، لذلك ذهبت إليجاد محل 
مجوهرات يساعدني في ذلك، وعندما وصلت إلى هناك تفاجئت بما حصل، فقد رفض صاحب 

المحل فعل ذلك والسبب أنني رجل ويجب أن ال أفعل ذلك، ولكن، لم أفقد جرأتي وأكملت البحث 
عن محل آخر، وجدت صيدلية كانت تتواجد بداخلها امرأة وعندما أخبرتها بما أريد أن أفعله 

فكرت في األمر لحوالي دقيقتين وبعد ذلك أجابت: نعم. والجزء األكثر إثارة في الموضوع هو 
حماسها لذلك. من الواضع بأنني كنت أول شخص على اإلطالق يسأل عن شيء من هذا القبيل. 
لقد فاجأتني التجربة ككل حيث يمكنني اعتبارها مثاالً على التوقعات والتصرفات النمطية القوية

وسمحت هذه التجربة للمشاركين التركيز على تنمية  حياتهم المهنية.

يقول ماريو: ساعدتني المشاركة في مشروع كابوريرا على تنمية وظيفتي المهنية بشكل أكبر مع 
أول تجربة ترتبط بهذا األمر في الشرق األوسط. قدمت لي فرصة قضاء ثالثة شهور مع الحياة 

)المنظمة األردنية المستضيفة( الفرصة لمراقبة محركات محددة تتعلق بطبيعة عمل التعاون 
الدولي، والفضل يعود لمنهج التعلم عن طريق العمل، حيث توجب علي إجراء بعض المهمات 

وإضافتها إلى مهاراتي العملية، وفي نفس الوقت الحصول على قدرات مفيدة جديدة. ومن وجهة 
نظري، كانت التجربة مفيدة جداً. 

يشاركنا كوستانتينوس بعض الصعوبات التي واجهته فيما يتعلق بعمله:

إذا أردت المجيء إلى هنا والحصول على عمل، عليك ترك بعض األمور في أوروبا، وفي نفس 
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الوقت، عليك تجهيز نفسك لمواجهة وعيش تجربة مختلفة تماماً. ستكون اللغة بمثابة الحاجز 
والعائق األول الذي ستواجهه في العمل، ومن ناحية شخصية، ال استطيع التحدث باللغة العربية 

ولهذا السبب لم استطع المشاركة دوماً في نشاطات المنظمة المستضيفة، ومن ناحية أخرى، 
تعاون معي طاقم الموظفين في منظمة الحياة لمساعدتي على سد هذه الفجوة من خالل خلق وجود 

البيئة الشمولية. 

وتوضح أليسيا، قدمت لي هذه التجربة فرصة مراقبة وفهم الطريقة التي تستخدمها المنظمات 
غير الحكومية في عملها. كان األمر ممتعاً وشيقاً نظراً لوجود التجمع الجيوسياسي للمنظمات 

المستضيفة. وقد جرت تجاربنا في واحدة من أشد المناطق حرارة حول العالم، وهي منطقة تقع 
دائماً في قلب المناظرات ومليئة بالتناقضات وتعمل على إثارة الرغبة والخوف والتحيز والجذب. 
مكنني هذا العمل من مراقبة حساسية بعض القضايا التي من الممكن أن تكون في مثل هذا السياق 
وهي قضايا مرتبطة بالسياسة والحقوق المدنية أو الدين، باإلضافة إلى الطريقة التي تختلف فيها 

األمور بين أوروبا والمنطقة في قلب مركز الخالفات والصراعات السياسة . 

أما بالنسبة لتجربة األردن، وهو مكان االكتشافات الشخصية والثقافية، فسيصاحب المشاركين إلى 
ما بعد هذا المشروع، هكذا سوف تتذكر نيكي المشروع:

سأحتفظ ببعض التجارب التي عشتها ومن ضمنها بطئ وتيرة الحياة والعمل والنهج المتمثل 
في “ال توجد مشكلة” ووسط المدينة الصاخب وسائقي التاكسي المكافحين واألرصفة العشوائية 

والطرق الوعرة والبقايا األثرية والمواقع الدينية الرائعة والمبجلة وأطالل القالع من بقايا الحروب 
الصليبية والطفو على البحر الميت وسباحة النساء في البرقع، والتمتع في ترف المنتجعات من 
فئة 5 نجوم وإعادة تدوير المياه للفرص المستقبلية المحتملة أن تشهد نقصاً والكوكتيالت البكر 

)دون وجود مواد حافظة( والتمتع بهدوء ومذاق الشاي البدوي في الصحراء واللعب مع نيمو في 
قاع البحر في منظر رهيب للبحر األحمر والتحديق بحد يصل إلى القدس وبحيرة طبريا وهضبة 

الجوالن وصوت المؤذن الذي يوقظني في منتصف الليل.  

وتختتم كاترينا بقولها: يقدم لك هذا البرنامج فرصة للقاء والتحدث والعمل مع أشخاص ليسوا فقط 
من األردن ولكن من ستة دول مختلفة، وستة ثقافات مختلفة. يا لها من فتاة لبنانية في نفس العمر، 
تخاف منها؟ من يكون ديالن دوج؟ وما هي األوضاع داخل مخيمات الالجئين في فلسطين؟ كيف 
يعيش البدو هذه األيام؟ ستحصل على جميع اإلجابات لهذه األسئلة ليس فقط ألنك تقرأ شيئاً عنها، 

بل ألنك تعيشها؟ 
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رويداً رويداً، وصلنا إلى: لبنـــان

يشاركنا جورجيو انطباعاته ويقول، كلما ذهبت ألبعد من منزلك، ستندهش من التشابهات 
الموجودة:

وبفضل مشروع كابوريرا، أتيحت لنا فرصة فهم بأن ما 
نتشاركه مع مناطق جنوب المتوسط هو أكثر من مجرد 
بحر. لدينا حضارة وثقافة ومعالم مشابهة، فنحن نشبه 

بعضنا البعض في الطريقة التي نبقي فيها معاً، واألسلوب 
الذي نتبعه لمواجهة العديد من المواقف والطريقة التي 

نكبر بها نعيش ونكبر سوياً؟ إلى جانب ذلك، يقوم اإلعالم 
بإظهار منطقة المتوسط بمثابة شعوب مختلفة وغير متوافقة 

ومنطقة تصادم الحضارات، في الحقيقة نحن أكثر شبهاً من 
الصورة التي يصوروها لنا.

 
يعتبر كرم الضيافة من األمور التي تشترك فيها المناطق األورو-متوسطية، كما تتذكرها آنا، 

لقد كانت المرة األولى لي في دولة عربية وأعتقد بأن لبنان كانت بمثابة االختيار األفضل 
للبدء بالتعرف على الثقافة العربية نظراً ألنها مفتوحة ومشوقة وتجعلك تشعر بالحرية واألمان 

والسعادة، ُيعرف اللبنانيين بطيبة قلبهم حيث سيرحبون بِك كما لو أنك أميرة. بيروت مدينة 
جميلة، أما المدن اللبنانية األخرى فهي غنية جداً، وال يزال لديك الجبال الساحرة، تتمتع لبنان 

بجمال ساحر حيث يمكنك الشعور بهذا السحر من خالل الهواء. عندما تمت دعوتي لتناول الغذاء 
مع عائلة لبنانية، لم أكن أعلم ما أتوقعه، عندما وصلت، رحبوا بي بطريقة جميلة جداً اشعرتني 

بأنني في منزلي، وعندما رأيت الطعام على المائدة، سألت نفسي، أين األشخاص الستة اآلخرين؟ 
وبعدها أدركت بأنه قد تم تجهيز كل ذلك لي وحدي. 

تسلط مارتا الضوء على مساهمة االكتشافات الثقافية الجديدة في عملية االكتشاف الذاتي:

على الرغم من اعتبار كل شيء بمثابة اكتشاف جديد، فإن أهم شيء حسب رأيي، هو حقيقة 
أنني كلما واجهت شيء جديد يجعلني أفكر ما الذي يمكن أن يشكل شيء متوقع أو واضح فيما 

يتعلق بثقافتي، وعندئذ فإن القيام بذلك يجلب بعض الخصوصيات التي تعكس الخلفية التي تشكل 
شخصيتي، ولذلك، فقد أصبحت أفضل االكتشافات أكثر وعياً وتجعلك ال تتوقف عن االندهاش 

 لبنـــان
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والشعور والتنقل واإلحساس باألشخاص واألماكن المختلفة واألشخاص والتواريخ والعادات 
واللغات، وعندما تغادرهم يصل الفراغ الذي تود أن تشغل نفسك به إلى الجزء األعمق من 

وجودك.

أما داريو، فيخبرنا عن تصوره لمدينة بيروت:

يطلقون عليها اسم “باريس الشرق األوسط”. يحافظون على الحلم الجميل الموجود من تلك األيام 
عندما تطورت الساحات وازدهرت البنوك. أما في هذه األيام، تعتبر بيروت مدينة مختلفة تماماً، 
حيث تكبر وتنمو دون معرفة ما ستؤول إليه في المستقبل، يتم بناء البنايات الجديدة في كل مكان 

وُتظهر اإلعالنات وجود أعمال تجارية كبيرة ومشغولة وعائالت سعيدة، يحرس الجنود الشوارع 
حيث يعمل االزدحام المروري على تذويب العالمات التجارية للسيارات الفاخرة وسيارات األجرة 

ذات الطراز القديم، باإلضافة إلى تعاقب المحالت التي تبيع المناقيش جنباً إلى جنب مع سلسلة 
المطاعم السريعة الغربية. 

تعتبر بيروت بمثابة المدينة التي خرجت من رحم التناقضات، هذا هو عمودها الفقري وتاريخها 
الكلي، يمكنك أن تحبهم أو ال تحبهم، وفي بعض األحيان، حتى سكانها األصليين ال يطيقونهم، 

ومن وقت آلخر، تزداد الكراهية، وفي بعض األوقات وعندما ترى األشخاص يتجولون في 
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الشوارع تتساءل بين نفسك بأن عدداً ال بأس به مهم كانوا يطلقون النار على بعضهم البعض منذ 
زمن ليس بالبعيد، وقد أخبرني أحدهم “كان يجب عليهم التدخل واالنخراط، كان يجب أن يقوموا 

بتسجيل موقف معين”. وهذه صحيح عند اإلشارة إلى الحرب األهلية. 
ال تصدق من يدعى معرفة بيروت بطريقة مثالية ال تشوبها شائبة نظراً ألنها صعبة الفهم حتى 

ضمن روح المدنية نفسها ولن تكون نفسها في اللحظة القادمة وال أحد يتقنها، هل تخبرك الشوارع 
بالقصص والحكايات؟ ستجد لكل واحد منهم اسمه المحدد ولكن ال أحد يتذكره.

تعزز روزا بكلماتها اآلتية الصورة المعقدة عن لبنان: 

من أول األشياء التي صدمتني في بيروت هي خصائصها ومميزاتها: أن تكون عدة أشياء مختلفة 
في نفس الوقت. وفي حال وجدت كناية وتعبير مجازي لوصف هذه المدينة، فسأقارنها بالتأكيد مع 

المنظور الذي يتميز بوجود عدة جوانب مختلفة والذي تتحد حوافه المختلفة وتتضمن في هيكل 
واحد. 

بعيداً عن اإلشارة إلى األصالة المزعومة التي تتعرض للتهديد من قبل الحداثة، سأولي اهتماماً 
أكبر لقضية أكثر تعقيداً مصنوعة من عمليات العبور والترجمة. 

وعند مراقبتي لهذه المدينة بشكل يومي، أصبحت أدرك التعقيد الموجود في تاريخها وثقافتها، 
وصعوبة تأخير كافة الثقافات مرة واحدة، باعتبارها أموراً ثابتة كإيداع تراكمي ونهائي للمعرفة 

واإليمان والمعنى. تحطم بيروت جميع هذه االفتراضات وتظهر طرقاً مختلفة يتشارك بها 
األشخاص ليكونوا ضمن البيئة نفسها، حيث تشهد جوانب بيروت المختلفة وتتحدث عن ماضيها 

وهو الماضي الحاضر أكثر من األيام الحالية، الماضي القادم بقوته الكبيرة إلظهار وإنكار 
تناقضات العصر والوقت الحالي. وهو نفس الماضي االستعماري الذي تحاربه أوروبا وايطاليا 

والذي يواجه الهجرة، الماضي الذي لم نتعامل معه بعد ويأتي إلينا للحصول على اإلجابات.
 

وتوضح لنا مونيكا خبرتها العملية: 

كان يتمثل عملي هنا بشكل رئيس في تقديم الخدمات االستشارية لشركة حديثة تسعى إلطالق 
نفسها في مجال السياحة الثقافة. أحمل درجة علمية في التراث الثقافي ودرست الكثير عن السياحة 

وريادية األعمال، ولذلك تمثل دوري في مساعدتهم للوصول إلى السوق واألمور التي يجب أن 
يقوموا بها لكي ينجحوا في هذا النهج الجديد من السياحة “جديد في لبنان” ومن خالل قيامي بذلك، 

شعرت بشيء جميل وجيد حقاً ألنه وألول مرة تمكنت من استخدام معرفتي في شيء حقيقي 
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وشعرت بتقدير اآلخرين لي، حتى وإن لم يكن هناك شخص ليوجهني، كان يجب علي أن ابحث 
وهي طريقة مفيدة حيث هناك دوماً أشياء جديدة لتتعلمها وعندما تتعلم بنفسك بإمكانك اختيار ما 

هو مناسب لك. 

ويستمر سفرنا إلى: ايطاليـــا

تشاركنا نيروز بقولها: لقد غيرني مشروع كابوريرا كثيراً، 
أصبحت منفتحة بشكل أكبر وأصبحت أفهم األشياء حولي 

بطريقة أفضل. لقد كان التكيف مع بيئة جديدة وأشخاص جدد 
من دول مختلفة بمثابة تحد حقيقي جميل، كنت أحسن من لغتي 
اإلنجليزية من خالل استخدامها بشكل يومي لمدة ثالثة شهور 
على الرغم من عدم قدرتي التحدث باللغة اإليطالية، استطيع 
القراءة والكتابة والفهم عندما يتكلم أحد األشخاص معي أو إلى 

جانبي. 

بعد حصولي على هذه الخبرة، هناك العديد من األمور التي يجب أن أعرفها لكي 
أستطيع تطوير. لماذا ينتابني هذا الشعور من هذه التجربة، ال أعلم، لكنني شعرت بها منذ أن 

قدمت وشعرت بأن هناك العديد من األمور التي يجب أن أعمل عليها وأطورها.

تتحدث منى أيضاً عن كرم ضيافة ودعم وتشجيع االيطاليين:

عندما تزور باليرمو، ستفهم بأن األمر كله يتعلق بطيبة األشخاص القاطنين في هذه المدينة والتي 
تعطي الزائرين الشعور بشيء مميز وعزيز، لم أجد مثل هذا الدعم للقضية الفلسطينية كما وجدته 
بين األشخاص في باليرمو، شعرت بسعادة غامرة باعتراف وأهلية هذه األرض للفلسطينيين بين 

األشخاص االيطاليين بشكل عام والتي جعلتني أتعلق بهذه الدولة. في باليرمو يقبلك األشخاص 
كما أنت بغض النظر عن لونك ودينك وتوجهاتك السياسية أو حتى فريق كرة القدم الذي تشجعه، 

وهناك بإمكانك التمتع بحرية التعبير عن رأيك وأفكارك وتوجهاتك السياسية حسب ما تحب 
وبالطريقة التي تحب دون إصدار األحكام. 

يعترف محمد بأن فكرته األولية عن باليرمو اختلفت عن تلك التي تركها عند مغادرتها: عندما 
وصلت إلى ايطاليا، بدأت بإقناع نفسي بأنني امتلك المعرفة الكافية ومهارات البحث لمعرفة 

ايطاليـــا
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المزيد عن الثقافة، ولكن بمجرد أن خرجت من الطائرة بدأت بارتكاب نفس األخطاء، لقد طورت 
العديد من الصور النمطية والتحيز التي جعلتني ال أرى، لقد فضلت وأضفت الصبغة الرومانسية 
على كل ما أحببت وأبقيت نفسي بعيداً من خالل التحيز لألشياء التي وددت أو أحببت. أما مفتاح 

الحل لهذه المشكلة فهو بسيط: اعترف بالمشكلة وأشعر باآلخرين وقم بطرح األسئلة واستمع بحذر 
وأبحث وتعلم وبعد ذلك ثم قم بإعادة هذه الدائرة، سيدفعك خوفك من ارتكاب األخطاء للوقوع في 
أخطاء أكثر، كما ستخلق المعلومات والمالحظات الزائفة صوراً نمطية، إنها سهلة جداً عندما تبدأ 

بممارستها. 

يشارك العديد من المشاركين ذكرياتهم حول خبرتهم العملية: 

تقول بتول: كان المركز الذي عملت به بمثابة روضة متعددة األعراق تسمى )كاس دي توتي 
جنتي( حيث أحببت ذلك المكان من النظرة األولى ألنني شعرت بأنني في منزلي ومع عائلتي، 

حيث يحرص كل شخص داخل المركز على االعتناء باآلخر ويتشاركون الطعام والشراب والحب 
والسعادة والضحكة والدموع واأللم والرقة.
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وبالتأكيد، لم يكن مساق اللغة اإليطالية واحداً من الفوائد التي حصلت عليها من خالل مشروع 
كابوريرا، أنا أحب هذه اللغة: عندما يتحدث أحدهم باللغة اإليطالية ينتابك شعور بأنه يغني األوبرا 
وبالطبع يمكن اعتبارها نغمة مغامرتي األولى، أتأمل من كابوريرا أن تساعدني عندما أعود لبلدي 
على االستمرار في تطوير مهاراتي وسنبقى على تواصل مع بعضنا البعض كفريق كابوريرا ألننا 

اآلن كعائلة واحدة قدمت لي مفتاح المستقبل. 

وتقول منى، أقدر فعالً فرصة التعلم واالقتراح والعمل مع أشخاص مختلفين وبوجهات نظر 
مختلفة من أجل حل المشاكل المشتركة وضمان مستقبل آمن. اعتقد بأن النتيجة الرئيسة لهذا 
المشروع تتمثل في خلق قادة المستقبل الذين ُيقدرون وبشكل غريزي قيمة التعاون والتفاهم 

والتعاطف الدولي. 

ويقول حسين الذي عمل في المنظمة الشبابية لحقوق اإلنسان لصالح حقوق المرأة: تعلمت عدة 
أشياء خالل مهنتي وقابلت العديد من األطفال واألشخاص الجيدين.

ويشاركنا ضياء صعوبات العمل والحياة اليومية: كانت اللغة اإلنجليزية بمثابة المشكلة الوحيدة 
التي واجهتني هناك، من الصعب إيجاد أحد األشخاص يتلكم أو يفهم اللغة االنجليزية ليس فقط في 

باليرمو ولكن في مناطق متعددة من ايطاليا وخصوصاً في مناطق الجنوب، في بعض األوقات، 
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من المفيد أن يرافقك شخص يتحدث اللغة اإليطالية. 

عندما يتعلق األمر باالكتشافات، أشار العديد من المشاركين إلى الطعام والشراب والموسيقى: 
اعتقدت بأنني اعتدت على شرب القهوة بكثرة في فلسطين، ولكن بعد هذه الرحلة إلى باليرمو، 

فأنا اعتبر نفسي مبتدئ في شرب القهوة، هذا ما يعترف به يزيد، يحتسي االيطاليين القهوة بشكل 
كبير ويوجد في الحانات أنواع كثيرة منها.

ويشاركنا ضياء رأيه: بالنسبة لي، فإن الشيء الذي اعجبني بكثرة في باليرمو هو األكل، لقد 
أحببته وخصوصاً في شارع الطعام، فهو رخيص ويجعلك تجرب كل شيء. الطعام البحري 
والسمك )بانينو كون باني( الخ، بإمكانك إيجاده في أي مكان تذهب إليه في باليرمو حيث ال 

تضطر للجلوس على الطاولة ودفع مبالغ كثيرة، فقط قم بالشراء وتمتع باألكل. 

يقول حسين: األشخاص في باليرمو ودودين ويحبون الفرحة والبهجة، إنهم مرحون ولكن قيادتهم 
للسيارات جنونية ويتمتعون بأفضل حياة ليلية يمكنك طلبها. يجب عليك البحث عن األسرار 
الصغيرة المخفية التي تجد من خاللها الموسيقى واألشخاص يحتفلون طوال الوقت، النوادي 

موجودة في جميع أرجاء المدينة. 

ومن األمور األخرى التي تستذكرها نيروز، واحدة من األشياء الغريبة وهي ما أسميها الموسيقى 
المتحركة )الدي جي المتحرك(، وهي عبارة عن شخص يركب دراجته ويشغل الموسيقى 

بالصوت العالي بصوت عال جداً جداً، حيث بأنك ستسمعها قبل أن ترى الدراجة وبعد ذلك يمر 
عنك، ويقف ألداء عرض قصير ويذهب، لن تتمكن من رويته مرة أخرى وستستمر في سماع 

الموسيقى.

وبعد رحلتنا إلى ايطاليا، دعونا ننتقل إلى البرتغال:  

تبدأ دائماً تجربة التنقل مع وجود مشاعر مختلفة، وهذا تماماً 
ما تستذكره اوليفيا عند المغادرة: 

كنت متشوقة ومهتمة وقلقه وسعيدة، هذه هي المشاعر 
والعواطف المعقدة التي خطرت في بالي عندما وقعت 

على عقد لقضاء ثالثة أشهر خارج بلدي، وعندما أخذت 
الخطوة األولى، لم يكن لدي أية شكوك حول نفسي 

وقدرتي على استكشاف دولة أخرى وكنت متأكدة تماماً 
بأنها ستكون واحدة من التجارب الرائعة والمثيرة. 

البرتغال
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كانت فكرة العيش في الخارج مرحة جداً ولكن فكرة مغادرة الوطن كانت تشعرني بالخوف 
والغثيان، وعندما غادرت كانت العائلة مجتمعة وقلوب الجميع تخفق بقوة. كان العناق والدموع 

والضحكات في المنزل الذي كنت سأودعهم منه وأغادره ألتوجه إلى األردن. 

وفي هذه المرحلة، أدركت معاناتي الحقيقية مع أصدقائي في كابوريرا والذين قابلتهم في فلسطين 
ألنه كان يتوجب علينا االنتظار لفترة طويلة على الجانب اإلسرائيلي الذي أجبرنا على توضيح 

ما سنقوم به في البرتغال، لقد انتظرنا لفترة سبع ساعات مع الكثير من الخوف واإلحباط واليأس 
لتعلم تجربة جديدة بعيداً عن بلدنا. 

ولكن، وبعد اجتيازنا لهذه المرحلة المحبطة، رمينا جميع تلك المشاعر السيئة خلفنا وتغلبنا عليها 
بسهولة واستمررنا بالتطلع إلى المضي برحلتنا، وبعد ذلك، بدأ األمل يضئ طريقنا عندما وصلنا 
إلى البرتغال الحبيبة، لقد تمت مكافئتنا برؤية شاطئ فارو دون وجود أي شخص يطالبنا بالهوية.

تعبر ريم عن شعورها تجاه فارو: 
نحن لسنا بمسافرين في مدينة الشمس، فارو، ولسنا مواطنين ضمن ضوء شوارعها، لقد جئنا إلى 

هنا في لتجربة واحدة في الحياة، ولكنها تحولت إلى فرصة تجربة حياتية كاملة تفتح لك أبواباً 
جديدة الكتشاف الخفايا المدهشة خلفها. نحن لسنا بمسافرين ألن أولئك الذين يرون فقط الصورة 
الكاملة للرسم ال يحصلون على الفرصة لرسم تفاصيلها في خياالتهم. تمتلك هذه المدينة الساحرة 

الكثير من األمور بداخلها، والعديد من القصص المختلفة. وفي النهاية ، فالموضوع يتعلق 
بالتفاصيل، فهي من تشكل حياتنا وتفاصيل هذه المدينة تعتبر رائعة وفنية وساحرة. 

وإذا كانت هذه المدينة ستصبح مدينة معروفة، فستكون مزيجاً من مارلين مونرو بجمالها الساحر 
وشارلي شابلن بتركيبته الفريدة من المرح والذكاء وفولتير بإحساسه الثوري والتاريخ الذي 

يحمله وزياد الرحباني بالموسيقى واإليقاع. تعتبر مدينة فارو قطعة فنية، حيث تعطيك فرصة 
تجربة معنى االنتماء وحمل أحالمك إلى البرية. هنا، في فارو، يمر الوقت بسرعة حيث تحاول 
وبصعوبة الستغالل الفرص ولكنها تنزلق بعيداً وتتشارك بلطف مع السعادة والحزن. في فارو، 

سيكون دائماً لديك قصة لترويها. 

وتتابع نردين: بصفتي طالبة في علم اآلثار، انجذبت إلى فارو المدينة الهادئة الجميلة التي 
تخطف انفاسك. لم أشعر بالملل أو التعب من المشي لساعات طويلة كل يوم خالل متاهة الشوارع 
المرصوفة بالحجر ومشاهدة المباني األثرية القديمة المذهلة، باإلضافة إلى الشوارع المزينة ببالط 

السيراميك. اعتقد بأنها توفر فكرة ونبذة رائعة حول تاريخ وثقافة المدينة. 
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إن اللقاءات الشخصية غير المرتقبة جعلت من هذه المغامرة تجربًة ُتثلُِج الصدر: 
وتقول براءة، في كل يوم كنت أقضيه في فارو كنت أقابل أشخاص جديدون، تعلمت العديد من 
القيم المختلفة واللغات، من المدهش كيف تشابهت مع خبرات اآلخرين وأثرت بهم ، وفي يوم 

من األيام، كنت أمشي في الجزء القديم من مدينة فارو ووجدت طفالً يلعب كرة القدم، لم أتمكن 
من تجاوزه فقط دون اللعب معه، ذكرتني النظرة على وجهه بطفولتي التي قضيتها في مخيم 

الالجئين. كم كان رائعاً أننا لم نكن نتحدث اللغة ذاتها، ولكننا تشاركنا لعب كرة القدم لفترة نصف 
ساعة وبعد ذلك تمكنت من حفظ اسمه من خالل لغة الجسد: ريكاردو. 

ومن وجهة نظر احترافية ومهنية، عاد المشاركون إلى بلدانهم وفي جعبتهم الكثير: 
تقول داليا: تجعلك الحياة العملية هنا تحب العمل! حيث تهدف فكرة قيام األشخاص بالعمل معاً 

والتمتع بروح الفريق )كأنهم عائلة( إلى تحقيق الهدف الذي سيجعلك فخور ومسرور ألن تكون 
جزءاً منه، ستتمتع بالشجاعة الداخلية إلثبات نفسك والقيام بأفضل ما تستطيع القيام به من أجل 
إضافة شيء ذو قيمة إلى هذه العائلة المتماسكة والناجحة، وإلى جانب كل ذلك، التعزيز الدائم 

لفكرة األسرة الواحدة من خالل نشاطات بناء الفريق المدهشة خارج العمل. 

وتكمل أوليفيا بقولها: يعطيك التدريب في الخارج فرصة مدهشة وعظيمة لرسم مستقبل أفضل، 
ا تعطيك إياه من قوة على تغيير حياتك إلى األفضل وتحقيق جميع أحالمك. وتصف  ناهيك عمَّ

سارة تجربتها من خالل مشاركة ثقافتها قائلة: كم كان أمراً صعباً ومؤثراً في آٍن واحد أن تكون 
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سفير لفلسطين في ذلك اليوم عندما قاموا بتنظيم ما عرف باليوم الفلسطيني الذي اختتم بجرف من 
الدموع والعناق وعر مالتعاطف والتقدير بعد يومان من العمل والسعي التقان كل شيء، مما جعل 

هذا اليوم يفوق كل توقعاتنا. 

وقد بدأ األمر برمته عندما طلب منا المدير التخطيط لليوم الفلسطيني الذي سنمثل فيه دولتنا إلى 
موظفي وعمالء )MAPS(؛ في بداية األمر اعتقدت أن المهمة سهلة. أما عند التنفيذ فقد تجلت 

لي مدى صعوبة األمر، فقد كان علينا أن نفكر في كافة التفاصيل الصغيرة نظراً للمسؤولية 
الكبيرة الملقاة على كاهلنا من أجل مشاركة الحقائق وما يتعلق منها باالحتالل والتاريخ والتراث. 

توجب علينا أن نكون سفراء لدولة فلسطين وإرسال صوت فلسطين إلى المجتمع والحضور. 

أوالً: بدأنا بتاريخ فلسطين منذ العصور األولى وحتى الوقت الحالي. وتضمنت القصة االحتالل 
وكيفية وصولنا إلى ما نحن عليه اآلن ومن الواضح بأنها كانت معلومات صادمة للجمهور حيث 

أن كل ما يعرفونه عن فلسطين يأتي من خالل وسائل اإلعالم المعممة والقائمة على الدعاية، 
األمر الذي خلق الحوار وفيض من األسئلة. 

وبعد ذلك قمنا بإجراء عدة دورات مع موسيقى وكان الجميع فرحاً ويتحرك لمحاولة تعلم الدبكة، 
وهي رقصة تقليدية فلسطينية بالطبع. 

باإلضافة إلى ذلك، ولتسليط الضوء على هذا اليوم، بدأ جزء الطعام بالمناقيش مع الشاي 
والميرمية كفطور، وكانت قنبلة اليوم )مقلوبة الدجاج( كما كان ذلك الجزء صعب، ولكن الحمد هلل 

استمتع الجميع بمذاقها والفضل ألوليفيا التي ينبغي لها أن تفتح مطعماً في فلسطين للجهد العظيم 
الذي بذلته في ذلك اليوم. 

وصلنا إلى وجهتنا األخيرة، اليونان: 
تحدث المشاركين الذين امضوا فترة التنقل في اليونان، عن 

العادات اليونانية والثقافية وما أعجبهم وما هي األشياء التي 
كانت ممتعة لهم، حيث قالت سيرين في هذا الصدد: 

يمنحك العيش في بلد أجنبية فرصة تأسيس صداقة غير 
اعتيادية، ونظراً لسوء معرفتي الرهيب باالتجاهات استغرقت 
شهراً كامالً ألتمكن من الوصول إلى محطة الباصات والتي 

تبعد عني عشرة دقائق فقط؛ لذلك غدا نظام تحديد المواقع 
GPS وخرائط جوجل أحد أصدقائي المقربين خالل فترة 

ترحالي في اليونان. 

اليونان
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ما أحببته في الثقافة اليونانية هو أن األشخاص ودودين ومفيدين ويتمتعون بحس مرح. بإمكانك أن 
ترى المقاهي تعج باألشخاص والزوار طيلة اليوم. باإلضافة إلى ذلك، ال يمكنني أن أصور لكم 

كم كان األكل لذيذاً وهو األمر الذي جعلني مدمنة على الجيروس )أكلة يونانية(. 

وفي أي مكان تذهب إليه، فانك ستشعر حرفيا بالتراث الثقافي والتاريخي اليوناني، حيث يوجد 
في اليونان العديد من األماكن البارزة والمتاحف التي يجب زيارتها، باإلضافة إلى االختيارات 

المتعددة للسهر في الخارج، ولكن ما أقدره هنا هو أن الطبيعة مفتوحة وفي متناول الجميع 
ليستمتع بها. إلى جانب ذلك، هناك العديد من النشاطات التي ال تحتاج إلى نقود، على سبيل 

المثال، يمكنك الركض على الشاطئ واالستمتاع بالشمس والمياه و/أو بكل بساطة الجلوس في 
منطقة ذات اطالله رائعة ومشاهدة غروب الشمس الساحر.

يشارك كل من أحمد وهيا وإبراهيم ونهار الرأي المشترك حول تجربتهم: 
بدأت تجربتنا في )ساليكونان( في القطار المزدحم الذي اتخذناه للوصول إلى هذه المدينة الرائعة. 

وعلى الرغم من نفاذ جميع التذاكر، قمنا بحجز التذاكر دون وجود مقاعد كي ال نضيع فرصة 
زيارة هذه المدينة. 

بدأنا يومنا األول بتناول وجبة الفطور اليوناني إلى جانب المعجنات التي تسمى )بوغوستا(، بعد 
ذلك، سنحت لنا الفرصة بزيارة “البرج األبيض” المكون من أربعة طوابق التي تحكي تاريخ فترة 

)ساليكونان(. يمكنك من خالل الصعود إلى السطح رؤية أفضل مشاهد للمدينة والبحر. أكملنا 
يومنا بتجول جميل على طريق الواجهة البحرية الذي تم اعادة بناءه. وتشكل الميادين الجميلة مثل 
)ارستوتليز وأليكساندر العظيم( والشوارع الموازية التي تسمح لك برؤية ومشاهدة المواقع األثرية 

والسياحية المهمة واحداً تلو اآلخر مشاهد ملحوظة ورائعة جداً في المدينة.

وفي اليوم الثاني، قمنا بزيارة نقاط تجمع الطالب مثل )بيت بازار( وهي منطقة مليئة بالمقاهي 
والمطاعم، بعدها، تحركنا إلى أعلى قمة الهضبة المشرفة على المدينة، وفي أعلى القمة، وجدنا 

)القصر( الذي تحيط أسواره القلعة الداخلية )ايبتابيجو(، وكنا محظوظين لمقابلة شاب يوناني 
يحمل البزق ويعزف بعض الموسيقى العربية لنا مما كان له عظيم األثر على إكمال هذه التجربة 

متعددة الثقافات. 

بالقرب من )ساليكونان( بإمكانك أن تجد الجنة واألرض، حيث يوجد في شالكيدي أفضل 
الشواطئ اليونانية والمياه العذبة والمناظر الخالبة. أما على الخريطة فتبدو وكأنها شوكة الشيطان 

ذات الثالثة رؤوس ولكل رأس خصوصيتها، ففي الرأس األولى إلى الجهة الغربية، بإمكانك أن 
تجد أفضل حياة ليلية وشبابية بينما توفر الرأس الثانية بيئة لالسترخاء وأماكن للعائالت، أما الثالثة 
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فتظهر حدودها والتي تتضمن عدد كبير من األديرة تحكمها الكنيسة األرثوذكسية اليونانية. 
قال )نيكي فوروس كومنوس( العالم البيزنطي المسئول في بااليوجان مقولة تعبر عن دفئ 

 κανείςδεμένειχωρίς πατρίδα όσο θα υπάρχει η( ساليكونان وشعبها
Θεσσαλονίκη( ومعناه “ال إنسان بال وطن ما لم تزل ساليكونان موجودة”. 

حان وقت نهاية برنامج الترحال ال رحلة تعلم المشاركين بأعين وقلوب مشرعة على واقع 
متعدد الثقافات، حيث ستلهمهم تجارب هذه الخبرة المليئة بالذكريات الحية، اإلرادة واإلقبال على 

اكتشاف الجمال والفرص، على الصعيدين الشخصي والمهني. 
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نحن مشكرون على كل المشاركين
CESIE - إيطاليا

TG1: Valentina Verze, Anna Pascale, Sara Cogotti, Alice Ticli,
Aurora Leo, Giorgio Caviglia.

TG2: Luisa D’Anci, Valentina Anastasi, Federica Nonnis, Federica 
Montisanti, Antea Enna, Mario Paciolla, Alessia Carnevale, Marta Drago, 

Sofia Agosta, Dario Modugno, Caterina Finetti, Rosa Di Costanzo.

JUHOUD - فلسطين
TG1: Ghaida Rishmawi, Suha Husein, Wafa Abu Thareefe, Noor Mehdawe, 

Hassan Ghroof.
TG2: Olivia Owda, Natali Ismail, Baraah Owdeh, Dalia Lubbadeh,

Wisam Jabarin, Asil Qarareya, Saja Alhalsa, Haya Butmeh, Ibrahim Katlo, 
Muna Sbouh, Yazeed Takruri.

KMOP - اليونان
TG1: Georgia Chalkoutsaki.

TG2: Katerina Charalampous, Konstantinos Psikakos, Nicky Tsianti 
Stamatia Vlagka, Konstantinos Atmatzidis, Giorgos Orphanos, Eftychia 

Psarra, Giorgos Talantzis, Katerina Toussa, Haris Rose Voutsas.

PDA - لبنان
TG1: Hussein Shreif, Ali Al Makhour, Khalil Takash, Hamza El Mssmar, 

Yousef Saleh, 
Tarek Shebli.

TG2: Abbass Mouawia, Batoul Hamiye, Zahraa Nemer, Hussein Shebly, 
Reem Mohtar, Rabih Mikati, Ousama Sokkarieh.

ANJE - البرتغال
TG1: Sara Ramos, Antonio Oliveira, Helga Jesus, Marisa Cabrita, Osvaldo 

Coutinho, Ana Catarina Ramos.
TG2: Sara Magalhães , Ana Barreto, Daniel Ferreira, Mónica Mendonça.

Al-Hayat - األردن
TG1: Deema Alkharabsheh, Zaid Alhaji, Ragheb Shraim,

Esra’a Al Ali Salameh Alsheyab, Zaid Kashour.
TG2: Nairouz Al-Ghishan, Mohammad Al-Hassan, Hussein Smadi, Dyaa 
Mubaydeen, Nidal Dalgamouni, Nahar Alawneh, Ahmad Amer, Bayan 

Hanneeni, Sereene Hamarneh, Sarah Qabbani, Nardeen Sunna’, 
Amro Nawaiseh.
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الخاتمة
نحن نأمل أن يعطيكم هذا الكتيب الصغير لمحة عامة عن التعاون على المستوى األورو-

متوسطي. فهو يساهم بطريقة أو بأخرى في التعاون ومكافحة البطالة الشباب عبر الحدود الوطنية.

أعمق رغباتنا هي أنه تصلكم تجربة تنقل المشاركين، فأهم شيء هو تشارك المعارف والخبرات.

رجاًء ال تترددوا في مشاركة المحتوى على أوسع نطاق ممكن! شكراً!

واسمحوا لنا أن نعرف عن تنفيذ مشروعكم المستقبلي!

ويشرفنا أيضاً أن تخبرونا رأيكم، ما أحببتم، وما لم تحبوا وكيف يمكن أن نحسن ذلك.

عن طريق البريد اإللكتروني: ريتا كويسيلو، rita.quisillo@cesie.org أو زيارة
www.caburera.org
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المراجع االلكترونية

كتابة وإدارة المشاريع األوروبية
دليل مساعدتك في تنمية مشروعك:

http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/publications/eacea_
ebrochure_110426_en.pdf

 
التوأمة – مجلس البلديات والمناطق األوروبية

 www.twinning.org

موقع االتحاد األوروبي:
http://europa.eu

موقع المفوضية األوروبية:
 http://ec.europa.eu

:)EACEA( موقع وكالة
 http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

موقع المفوضية األوروبية للتعليم والثقافة:
 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

موقع التنمية والتعاون:
http://ec.europa.eu/europeaid

:)SFCG( موقع منظمة
http://www.sfcg.org

دليل برنامج استراتيجية التوظيف األوروبية للتعليم المتبادل:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1047
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تقرير منظمة العمل الدولية الخاص بأزمة التوظيف في أوروبا:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/

documents/publication/wcms_184965.pdf
 

ضمان الشباب:
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1161&langId=en

تقرير المؤسسة األوروبية لتحسين ظروف الحياة والعمل )يوروفاوند( حول بطالة الشباب
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/

 pubdocs/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf

مبادرة توظيف الشباب:
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=en

تقرير حول التدابير المتخذة لمحاربة بطالة الشباب في البرتغال:
http://www.youthforum.org/assets/2014/10/Report-Porgual-Final.pdf

أزمة التوظيف في البرتغال:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/

documents/publication/wcms_228208.pdf
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CESIE
المركز األوروبي لألبحاث والمبادرات

www.cesie.org
باليرمو، إيطاليا 

 Region of Sicily
Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale

منطقة صقلية
pti.regione.sicilia.it

باليرمو، إيطاليا

Kendro Merimnas Oikoyenias kai Pediou - KMOP
مركز رعاية األسرة واألطفال

www.kmop.gr
أثينا، اليونان

Portuguese Association for Young Entrepreneurs - ANJE
الرابطة الوطنية لرواد األعمال الشباب

 www.anje.pt
فارو، البرتغال

AL-Hayat Center for Civil Society Development
مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني

www.hayatcenter.org
عّمان، األردن 

Hermel Union of Municipalities - Planning and
Development Agency

اتحاد بلديات الهرمل - إدارة التخطيط و التنمية المحلية
www.hermeldevelopment.org

هيرميل، لبنان

Juhoud for Community and Rural Development
جهود للتنمية المجتمعية والريفية

www.juhoud.ps
بيرزيت – رام هللا، فلسطين

الشراكة
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أُعّد هذا المنشور بمساعدة مالية من االتحاد األوروبي في برنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر 
األبيض المتوسط. تقع محتويات هذه المنشور ضمن مسؤولية المركز األوروبي لألبحاث والمبادرات وال يمكن 

اعتبار أنه يعكس موقف االتحاد األوروبي أو الهياكل اإلدارية للبرنامج تحت أي ظرف من الظروف.

برنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر األبيض المتوسط   2013-2007 هو مبادرة تعاون عبر الحدود 
بتمويل من آلية الجوار والشراكة األوروبية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز عملية التعاون المستدامة والمنسجمة على 

مستوى حوض البحر األبيض المتوسط   عن طريق التعامل مع التحديات المشتركة وتعزيز اإلمكانات الذاتية. ويمول 
البرنامج مشاريع التعاون كمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية لمنطقة البحر األبيض 

المتوسط. تشارك األربعة عشر دولة التالية في البرنامج: قبرص، ومصر، وفرنسا، واليونان، وإسرائيل، وإيطاليا، 
واألردن، ولبنان، ومالطا، وفلسطين، والبرتغال، واسبانيا، وسوريا )المشاركة متوقفة حالياً(، وتونس. أما السلطة 

المشتركة التي تديره فهي منطقة الحكم الذاتي في سردينيا )ايطاليا(. ولغات البرنامج الرسمية هي العربية واإلنجليزية 
.)www.enpicbcmed.eu( والفرنسية

يتكون االتحاد االوروبي من 28 دولة عضو، والالئي قررّن ربط خبراتهم ومواردهم ومصائرهم معاً بشكل تدريجي، 
وذلك خالل الفترة من توسيع تمتد على مدار 50 عام، حيث بنوا منطقة استقرار وديمقراطية وتنمية مستدامة مع 

الحفاظ على التنوع الثقافي والتسامح والحريات الفردية. ويلتزم االتحاد األوروبي بمشاركة إنجازاته وقيمه مع البلدان 
والشعوب خارج حدوده.

www.( ُنّفذ مشروع كابوريرا ضمن برنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر األبيض المتوسط
enpicbcmed.eu( بميزانية إجمالية تقدر بـ 1.680.000،00 € وتمويل بمبلغ 1.512.00.00 € من االتحاد 

األوروبي من خالل آلية الجوار والشراكة األوروبية.

CaBuReRa
Capacity Building Relay Race




