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مقدمة
السيدة إليزابيث جيجو رئيسة مؤسسة آنا ليند

بصفتي رئيسة مؤسسة “آنا ليند” أقدم بكل فخر بيانا ألحداث السنوات الخمس عرشة األوىل لنشاط 
املؤسسة وبكونها املؤسسة األوىل للرشاكة األورو-متوسطية، فقد استجابت منذ إنشائها عام 2005 

للتفويض الطموح الذي منحها إياه وزراء خارجية املنطقة لتعزيز العالقات الوثيقة اإلنسانية والثقافية 
واالجتامعية بني شعوب املنطقة.

أوالً وبادئ ذي بدء أود أن أتقدم بامتناين الحار والصادق إىل الدول األعضاء يف املنطقة األورو-متوسطية 
واملفوضية األوروبية التي وثقت مبؤسسة “آنا ليند” وائتمنتها مبا يضمن الدعم السيايس واملايل املطلوب 

طوال عمرها املؤسسايت. وأود أن أعرتف بقيمة التعاون التي تم إنشاؤها مع االتحاد من أجل املتوسط 
UFM ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة UNESCO وجامعة الدول العربية ومركز التكامل 

املتوسطي CMI والبنك الدويل وتحالف الحضارات التابع لألمم املتحدة UNAOC ومنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية OCDE ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا OSCE واملجلس الثقايف الربيطاين ونادي 
مدريد ويونيميد Unimed وكوبيم Copeam وذلك فقط عىل سبيل تعداد بعض الرشكاء الذين أتاحوا 

ملؤسسة آنا ليند أن تضمن تأثريها عىل املدى الطويل وأن توصل عملها اىل غايته املنشودة وجودته.

ويشهد بيان أحداث آنا ليند عىل مدى األعوام الخمسة عرش عىل هذا اإلنجاز، ولكن أفضل شهادة تأيت من 
روايات جميع املستفيدين من أعامل املؤسسة، وكان من دواعي رسوري أن ألتقي بهم شخصياً طوال فرتة 

واليتي، وقد التقيت العديد منهم مبا يقارب املليون. كام أتيحت يل فرصة لقاء أشخاص من خلفيات ثقافية 
مختلفة يف محاولة لتطوير مهاراتهم ومعارفهم فيام يتعلق بإدارة التنوع والتواصل بني الثقافات؛ وتصور 
وتنفيذ مشاريع تعاون داخل مجتمعهم وعرب املنطقة؛ والحصول عىل جوائز تقديراً لجهودهم والتزامهم 

بالعمل الحواري؛ ودعم تقوية املجتمع املدين يف مختلف بلدان الرشاكة.

وقد طورت مؤسسة “آنا ليند”، برنامج نشاط غني إلعطاء قيمة مضافة إىل التنوع الثقايف الغني لسكان 
املنطقة مع األخذ بعني االعتبار احتياجاتهم واإلمكانيات التي توفرها شبكة املجتمع املدين للمنظامت 

الناشطة يف البلدان األورو-متوسطية.

وقد أنشأت املؤسسة عىل مدى الخمسة عرش عاماً املاضية أكرب شبكة مجتمع مدين يف املنطقة كام هو 
متوخى يف نظامها األسايس. فأوجدت آلية للحوار املنظم عىل املستويني الوطني واإلقليمي ملمثيل منظامت 

املجتمع املدين يف أوروبا ورشق البحر األبيض املتوسط وشامل إفريقيا لاللتقاء بشكل منتظم والحضور 
شخصياً وتنسيق عملهم واقعياً وتبادل املعلومات والتعلم من بعضهم البعض وتكرار مامرساتهم عىل 

املستوى اإلقليمي. وعالوًة عىل ذلك كانت مؤسسة آنا ليند تنظم املنتدى املتوسطي MEDForum بنجاح 
كل ثالث سنوات، وهو أكرب تجمع للمجتمع املدين األورو-متوسطي يف املنطقة.

ومنذ إنشائها ومنذ عام 2011 – بدايًة مع برنامج صوت الشباب العريب ومن ثم أصوات الشباب املتوسطي 
– حددت مؤسسة آنا ليند الشباب عىل أنهم املجموعة املستهدفة الرئيسية لعملها، فدأبت عىل متكني 

الشبان والشابات ليك يصبحوا أعضاء فاعلني يف مجتمعهم ويعملوا عىل تعزيز الحوار والتامسك االجتامعي 
والتعاون. وما دعم هذه الجهود هو وضع خطط لبناء القدرات ومنصات املؤازرة لتحفيز التعاون وتبادل 

الفرص.
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وإحدى النتائج األخرى التي يجب تسليط الضوء عليها هي تعزيز التعاون األورو-متوسطي من خالل 
تنفيذ املشاريع الدولية. وقد أطلقت مؤسسة آنا ليند منذ تأسيسها خطط اقرتاحات املساعدات عىل شكل 
منح، وهذا ما أدى إىل تقديم الدعم املايل والفني ملئات املبادرات التي تم تنفيذها عرب اتحادات املنظامت 
الوطنية أو الدولية. ومن خالل هذا التعاون املستمر مارست منظامت املجتمع املدين واملستفيدون الحوار 

وزادت معارفها املتبادلة وتبادلت املامرسات ونقلت ما تعلمته إىل جمهور أوسع.

ووفقاً ألحدث نتائج دراسة االتجاهات بني الثقافات لعام 2020 تبني أن غالبية الناس يف شامل وجنوب 
ورشق وغرب حوض البحر األبيض املتوسط تؤمن بفعالية تدابري الحوار والتعاون لحل العديد من التحديات 

امللحة التي تواجه مجتمعاتهم. وتبدو هذه التدابري ذات صلة أكرث حتى منذ اندالع جائحة كوفيد-
19العاملية، حيث تم رفع الحواجز املادية الحتواء الفريوس لكن حيث يثبت التعاون والتضامن الدوليان 

بأنهام أفضل ترياق.
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مقدمة
الدكتور نبيل الرشيف املدير التنفيذي ملؤسسة آنا ليند

يختلف الحديث عن الحوار بني الثقافات عرب املنطقة األورو-متوسطية يف عام 2020 بشكل تام يف بعض 
النواحي عن التعامل مع هذا املوضوع قبل خمسة عرش عاماً عندما تم إنشاء مؤسسة آنا ليند، ويف نفس 

الوقت ينطبق اليشء نفسه إىل حد كبري فيام يتعلق باالحتياجات األساسية التي يجب عىل املؤسسة أن 
تعالجها.

وبصفتي املدير التنفيذي ملؤسسة آنا ليند أشعر بأنه أنيطت يب مسؤولية كبرية لضامن االنتقال املناسب 
للمؤسسة إىل املرحلة الجديدة من دورة الربمجة الخاصة بها، والتي تتوافق مع مرحلة جديدة ليس يف 
الطريقة التي نتعاون بها دولياً فحسب بل أيضاً يف الطرق التي نعيش بها التعاون جميعاً عىل املستوى 

الشخيص والجامعي.

عام 2020 كشفت جائحة فريوس كورونا ضعف البرش بطريقة قاسية للغاية، ولكنها ساعدت البرش أيضاً 
عىل الشعور بأننا جميعاً مرتبطون ومرتابطون، وهو ما يندرج يف الحمض النووي ملهمة مؤسسة آنا ليند. 

وكان نطاق عملنا يف املؤسسة يف الخمسة عرش عاماً املاضية هو جعل الناس يفهمون ويشعرون ويعيشون 
كيفية تشابهنا يف العديد من الجوانب وكيفية قبول اختالفاتنا وكيف ميكن أن تساعدنا هذه االختالفات 

عىل العيش يف مجتمع أفضل وأكرث استدامة.

يف بداية الجائحة تم اتخاذ تدابري طارئة يف جميع قطاعات املجتمع، واتخذت مؤسسة آنا ليند بعض 
التدابري الفورية؛ ومع ذلك – وبعد تسعة أشهر من اندالعها – اتضح أننا بحاجة إىل تكييف طريقة تفكرينا 

والعمل نحو موقف يدوم لفرتة أطول وقد تكون آثاره طويلة األمد.

وقد أبرزت الجائحة التحديات املتعلقة بالتنوع والتصورات املتبادلة من خالل زيادة العنرصية والتحيز 
والصور النمطية السلبية. وهناك مخاوف خاصة تشري إىل التمييز وخطاب الكراهية واستهداف األفراد عىل 

أساس العرق أو الدين وانتشار أخبار مزيفة وخاصًة عىل وسائل التواصل االجتامعي.

وقد أدى إغالق الحدود والتباعد االجتامعي الهادف بغية احتواء العدوى إىل تقييد إمكانية املشاركة 
املبارشة والتفاعل والحوار بني الناس، كام يعترب االفتقار إىل فرص التنقل أمراً محبطاً بشكل خاص للشباب.

وأدى التحول املفاجئ من التعلم وجهاً لوجه إىل التعلم عن بعد والتفاعالت االفرتاضية اىل تسليط الضوء 
عىل الفجوات الرقمية املوجودة وعىل صعوبات التكيف مع الصيغ الجديدة والوصول إىل جميع الفئات 

املستهدفة.

وواجه املجتمع املدين صعوبات يف الحصول عىل التمويل ويف التخطيط ضمن إطار زمني ال ميكن التنبؤ به 
ويف اكتساب املهارات الالزمة لتحويل برامج العمل املخطط لها إىل برامج افرتاضية.
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بيد أن الجائحة خلقت أيضاً بعض الظروف التي ميكن أن تحبذ العمل الحواري، حيث كان عىل الناس 
أن يخرجوا من إطارهم املريح؛ وهناك مساحة جديدة وحاجة اىل إعادة التفكري يف طريقة تعزيز الحوار 

والتعلم والعالقات بني الثقافات عىل نطاق أوسع. وميكننا االعتامد عىل ازدياد مبادرات التضامن واالهتامم 
اإلعالمي املخصص لهذه املبادرات التي غالباً ما يكون قادتها من الشباب والنساء واملهاجرين – وهي نقطة 

مهمة لبناء رسالة مؤسسة آنا ليند للحوار والتضامن عىل املستوى املحيل واإلقليمي.

ويعترب الرتابط بني املجتمعات األورو-متوسطية حقيقة تاريخية ورؤية للمستقبل. ونحن ندعو املؤسسات 
والحكومات الوطنية واملحلية ومنظامت املجتمع املدين واملواطنني يف هذا املجال إىل اإلميان واالستثامر 

بالتعددية والتعاون فيها. وسيظهر بيان أحداث آنا ليند عىل مدى 15 عاماً جميع اإلنجازات التي حققتها 
خالل الخمسة عرش عاماً املاضية يف هذا االتجاه. فإىل جانب ماراثون مؤسسة آنا ليند االفرتايض للحوار يف 

املنطقة األورو-متوسطية والذي تم إطالقه عام 2020 يف الذكرى الخامسة والعرشين لعملية برشلونة فإننا 
نعترب الدعوة إىل املزيد من الحوار بني الثقافات بأنها أداة أساسية للتنمية الثقافية واالجتامعية والبرشية 

والبيئية للمجتمعات األورو-متوسطية.

.
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1995 يؤسس إعالن برشلونة للرشاكة األوروبية 
املتوسطية.

2003 تويص مجموعة رفيعة املستوى للحوار 
بني الثقافات بإنشاء مؤسسة أورو-متوسطية.

2004 يتفق وزراء خارجية األورو-متوسطي 
عىل إنشاء مؤسسة آنا ليند.

2005 إنشاء شبكات مؤسسة آنا ليند الوطنية. 
تم افتتاح املقر الدويل باإلسكندرية مع أول 

اجتامع لرؤساء الشبكات الوطنية.

2006 أول دعوة آنا ليند لتقديم العروض. 
إطالق الجوائز األورو-متوسطية للحوار والصحافة 

وبرنامج التعليم اإلقليمي.

2007 يتم نرش برنامج تدريب املدربني عرب 
شبكات آنا ليند يف أكرث من 30 دولة.

2008 أُطلقت الحملة اإلقليمية األوىل، “1001 
إجراء للحوار” للسنة األورو-متوسطية للحوار بني 

الثقافات.

2009 املبادرة اإلقليمية "استعادة الثقة وإعادة 
بناء الجسور" رداً عىل الحرب عىل غزة وتأثري 
األزمة االقتصادية عىل العالقات بني الثقافات.

2010 انعقد منتدى آنا ليند املتوسطي األول 
يف برشلونة وتم إطالق تقرير آنا ليند األول حول 

االتجاهات بني الثقافات مع جالوب.

2011 انطالق منتدى تونس للتبادل وبرنامج 
الحوار "أصوات الشباب العريب" استجابًة 

لالنتفاضات االجتامعية التاريخية يف البلدان 
العربية.

2012 تم إطالق برنامج ”دورك: مواطنون من 
أجل الحوار" يف تسع دول عربية متوسطية مع 

الرتكيز عىل التبادل وبناء القدرات.

2013 انعقد منتدى آنا ليند الثاين يف مرسيليا 
مبشاركة أكرث من 1300 من أعضاء املجتمع املدين 

واملؤسسات من 43 دولة.

2014 أقيم االحتفال بالذكرى العارشة يف نابويل. 
نرش تقرير آنا ليند الثاين حول االتجاهات بني 

الثقافات.

2014 تطلق مؤسسة آنا ليند مرحلة تشغيلية 
جديدة وبرنامجاً مدته ثالث سنوات اعتباراً من 

عام 2015.

2015 برنامج الحوار بني الثقافات يف الربنامج 
امليداين لدعم شبكات آنا ليند مالياً.

2015 إطالق برنامج أصوات شباب البحر األبيض 
املتوسط كتوسيع لربنامج أصوات الشباب العريب.

2016 منتدى آنا ليند املتوسطي الثالث يف مالطا 
مبشاركة 680 من قادة املجتمع املدين ووسائل 

اإلعالم وممثيل املؤسسات.

2017 الذكرى العارشة لجائزة آنا ليند للصحافة.

2017 اإلطالق الرسمي لكتيب آنا ليند حول 
تعليم املواطنة بني الثقافات يف األورو-متوسطية 

وأول تدريب إقليمي للمدربني.

2018 إنشاء اتحاد لتجربة برنامج إيراسموس + 
.)EVE( للتبادل االفرتايض

املعامل
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2019 تقديم أول دورة تدريبية عرب اإلنرتنت 
حول "االتجاهات الثقافية لألورو-متوسط" 

.YMV Med وبطولة

2020 إطالق الدعوة لتقديم مقرتحات ملبادرات 
الحوار بني الثقافات ومشاريع البحث بني 

الثقافات.

2020 مسح حول تأثري Covid-19 عىل 
منظامت املجتمع املدين األورو-متوسطية.

2020 مساهمة مؤسسة آنا ليند يف الذكرى 
الخامسة والعرشين لعملية برشلونة: إطالق 
ماراثون آنا ليند االفرتايض للحوار يف األورو-

متوسط؛ مسح االتجاهات بني الثقافات 2020 
ومنتدى السياسات حول الشباب واملجتمع املدين 

يف منطقة األورو-متوسط.

نظرة عامة
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  191.587 من
قادة املجتمع املدين

أكرث من 2.700     

 45.894  
من الشباب أكرث من

شخص

مليون يورو

اجتامعاً

أكرث من 500 حدث مرجعشخص
مؤسيس

 مرشوع يوروميدرشاكة دولية

أعامل مشرتكة عضو

متعلم 52.000

26.7

18

226.0003.000

838324

4.177285

448.500

1.410

ومامرسني مشاركني ف األنشطة
التي تنظمها مؤسسة آنا ليند

وشبكاتها

املناقشات والدورات التدريبية 
واملنتديات السياسية التي تعقد

مع الشباب مبشاركة
الشخصيات رفيعة املستوى

تم إنفاقه عىل األنشطة الشعبية 
من خالل مخططات متويل مختلفة،

NIAو CFP مبا يف ذلك
NCSو CNAو

لرؤساء الشبكات الوطنية

استفادوا بشكل مبارش 
من األنشطة املمنوحة

يف الصحافة الدولية و220 
إطاللة يف التلفزيون والراديو مع

التعرض لجمهور محتمل يصل
إىل 10.5 مليون شخص

ومؤمتر
حرضها مندوبو آنا ليند

أنشئ من خالل دعم الشبكةأنشئت من خالل دعم الشبكة

مشارك يف 42 شبكة 
من شبكات املجتمع املدين 

الوطنية آلنا ليند

وأنشطة الشبكة وأكرث من 
564 اجتامعاً للشبكة
ودورة تدريبية لبناء

القدرات طورتها شبكة آنا ليند

من األشخاص الذين يحرضون
األحداث الثقافية واملناقشات
العامة التي تنظمها مؤسسة

آنا ليند وشبكاتها

من 52 دولة شملها االستطالع من 
من أجل تقرير آنا ليند املؤلف

من أربعة إصدارات حول
االتجاهات متعددة الثقافات

يف منطقة يوروميد
مع 400 خبري وقائد رأي

يقدمون التحليالت

للنسخ الثالثة
للدورة عىل شبكة اإلنرتنت

عن االتجاهات متعددة الثقافات
يف منطقة يوروميد

و21 فيديو توضيحي
قصري مع أكرث من 120 قراءة

شاركوا يف
برامج أصوات

الشباب العرب
والبحر األبيض املتوسط

املشاركون
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لصفحة آنا ليند عىل فيسبوك 
35000+ إعجاب بالصفحة؛

تم نرش 510 مشاركة منذ عام 2015
بإجاميل بلغ 494.531 

و43.394 مشاركة كاملة

1،466،852 جلسة مستخدم تصل
إىل 3،668،392 صفحة عىل

موقع آنا ليند منذ عام 2015

من جميع أنحاء أوروبا ومنطقة البحر 
األبيض املتوسط شاركوا يف األنشطة 

عرب اإلنرتنت منذ عام 2018

لصفحة آنا ليند عىل تويرت؛
3.805 تغريدة؛

1.877.742 انطباع منذ 2015

يف قناة آنا ليند عىل اليوتيوب؛
82.268 مجموع املشاهدات

و133.4 ألف انطباع؛
2.644 متابع عىل لنكد إن

نظرة عامة

+37.000 متابع 1.139.877 مستخدم  حوايل 4500 مشارك

10.500 إجاميل املشرتكني10.500 متابع
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شبكة مؤسسة آنا ليند
أكرب شبكة أورو-متوسطية للمجتمع املدين لتعزيز 

الحوار بني الثقافات
منذ بدايتها تم تصميم مؤسسة آنا ليند كشبكة من الشبكات تم إنشاؤها يف كل واحدة من دول االتحاد 
من أجل املتوسط وتضم أكرث من 4000 منظمة مجتمع مدين تتشارك قيم املؤسسة. واستثمرت املؤسسة 
منذ تأسيسها يف تطوير هذه الشبكات عرب تنظيم دورات تدريبية محلية وإقليمية معزِّزًة قدرة األعضاء 

عىل بناء الرشاكة األورو-متوسطية وتطوير املشاريع.

ويف الوقت نفسه فإن إطالق الحمالت عىل مستوى املنطقة والتي تضم جميع الشبكات الوطنية – مثل 
"1001 إجراء من أجل الحوار" و"استعادة الثقة وإعادة بناء الجسور" وبرنامج "دورك: مواطنون من أجل 
الحوار" – قد أظهر برنامج قدرة مؤسسة آنا ليند الفريدة عىل تعبئة املجتمع املدين يف األعامل الجامعية 

للحوار واالستجابة لألزمات السياسية واالقتصادية ذات األبعاد الثقافية؛ ويف عام 2020 – ومبناسبة الذكرى 
الخامسة والعرشين لعملية برشلونة – أطلقت مؤسسة آنا ليند ماراثون مؤسسة آنا ليند االفرتايض للحوار 

يف املنطقة األورو-متوسطية للدعوة وعرض وتحديد األولويات التشغيلية لتعزيز الحوار بني الثقافات يف 
سياق متجدد يتميز بالجائحة العاملية لكوفيد - 19.

وتتميز شبكة الشبكات بتنوعها من حيث أعضائها مبا يف ذلك املنظامت غري الحكومية )٪64( واملؤسسات 
العامة )٪7( واملؤسسات العامة / الخاصة )٪11( والسلطات املحلية واإلقليمية )٪2( واألفراد )5٪( 

والرشكات الخاصة )٪7( وغريها. وتضمن مؤسسة آنا ليند التنسيق املنتظم لشبكاتها وتساهم يف التوحيد 
التدريجي ملنصة التنسيق بني منظامت األعضاء التي تعزز الحوار بني الثقافات يف املنطقة األورو-متوسطية 

بشكل فاعل من خالل توفري الدعم املايل الرضوري منذ عام 2008 لرؤساء مؤسسات الشبكة من أجل 
التنسيق اليومي لألعضاء من خالل تنظيم االجتامعات والدورات التدريبية. وتم توفري املزيد من الدعم 

لرؤساء الشبكة واألعضاء من خالل مخططات التمويل التالية: دعم تنسيق الشبكة )NCS( وشبكة العمل 
.)CAN( واألنشطة عرب الشبكات )NIA( بني الثقافات
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وتؤمن مؤسسة آنا ليند اجتامعاً تنسيقياً لرؤساء أو منسقي الشبكات الوطنية مرة واحدة عىل األقل كل 
عام، والهدف من ذلك بشكل خاص هو التشاور معهم حول برنامج العمل السنوي وتوجهات السياسة 
االسرتاتيجية. وتتم استضافة االجتامعات السنوية لرؤساء الشبكات يف مدن مختلفة يف املنطقة بتنسيق 

ودعم يقدمهام رئيس شبكة املؤسسة يف البلد املضيف؛ فمنذ عام 2005 ُعقدت اجتامعات يف اإلسكندرية 
وبرشلونة وبرلني وبروكسل والقاهرة وجوتنربج وكراكوف ونابويل ونيس ونيقوسيا وتالني وتامبري وتسالونييك 

وفاليتا وفيلنيوس. ويف عام 2020 – وبسبب جائحة كوفيد -19 – تم تنظيم االجتامع بشكل افرتايض.

نظرة عامة
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استطالعات الشبكة - االستامع إىل آراء شبكة 
مؤسسة آنا ليند

وقد تشاورت مؤسسة آنا ليند بانتظام مع رؤساء وأعضاء شبكاتها من أجل تحديد االحتياجات ومجاالت 
العمل ذات األولوية وإمكانات التعاون والتغذية الراجعة بشأن املوارد التي تم تطويرها ومنهجيات العمل. 

ومن بني مشاورات املجتمع املدين املوجهة إىل شبكة مؤسسة آنا ليند بأكملها، يرجى االطالع عىل العرض 
العام أدناه.

2020 تقييم حول تأثري كوفيد -19 عىل منظامت املجتمع املدين األورو-متوسطية )CSOs(. تم نرش 
النتائج عىل موقع مؤسسة آنا ليند يف يوليو 2020

)https://www.annalindhfoundation.org/news/results-alf-survey-impact-covid-19-
EuroMediterranean-civil-society-organisations-cso(

2014 يف يوليو 2014 – ومبناسبة الذكرى العارشة ملؤسسة آنا ليند – أطلقت مؤسسة آنا ليند استطالعاً 
لجمع آراء أعضاء الشبكة ومقرتحاتهم فيام يتعلق مبشاركتهم يف حياة الشبكة وبالدعم الذي تلقوه 

والحصول عىل منهجيات عمل مؤسسة آنا ليند للمستقبل والتزامهم بالعمل بني الثقافات عىل املستوى 
املحيل والوطني واإلقليمي.

2010 استطالع عرب اإلنرتنت للحصول عىل نظرة عامة عىل حالة أعضاء الشبكة ومخاوفهم باإلضافة إىل 
مالحظاتهم حول مرحلة برمجة مؤسسة آنا ليند القادمة 2014-2011. قدم االستطالع رؤى حول الخدمات 
املقدمة لألعضاء والتنسيق مع رؤساء مؤسسات الشبكة وكيفية زيادة مشاركة الشبكة يف برامج مؤسسة آنا 

ليند.
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2008 استطالع عرب اإلنرتنت للتحضري الجتامع رؤساء الشبكات يف جوتنربج، السويد )نوفمرب 2009( 
ومنتدى آنا ليند يف برشلونة، إسبانيا )مارس 2010( بشأن وضع أعضاء الشبكة واهتامماتهم واحتياجاتهم 
وطرق زيادة مشاركتهم يف برامج مؤسسة آنا ليند. ساعد االستطالع مقر املؤسسة عىل تحسني الخدمات 

التي تقدمها اىل األعضاء والتنسيق بني رؤساء مؤسسات الشبكة.

2007 تقييم يهدف إىل التحضري للمناقشة لالجتامع السادس لرؤساء الشبكات والذي انعقد يف الفرتة 
املمتدة من 26 إىل 28 نوفمرب يف القاهرة حول تكوين الشبكة وتطويرها ومستوى متاسكها بعد ثالث 

سنوات من إنشاء املؤسسة. وقد أتاحت املعلومات التي تم جمعها إجراء تعريف أفضل للمبادئ التوجيهية 
إلطالق متويل مؤسسة آنا ليند "دعم الشبكة" يف عام 2008 واملصمم خصيصاً الحتياجات الرؤساء وإطالق 

دعوة مؤسسة آنا ليند لتقديم املقرتحات.

نظرة عامة
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فنون من أجل الحوار
تعمل مؤسسة آنا ليند يف قطاع الفنون مع مشغلني ثقافيني من جميع أنحاء املتوسط لتعزيز اإلنتاجات 
الجنوبية / الشاملية املشرتكة وتأهيل املجتمعات املحلية ودعم تداول األفكار واألعامل الفنية من خالل 

الرتجمة.

وكان "الفنون من أجل الحوار" موضوعاً تجري معالجته من خالل أعامل مؤسسة آنا ليند عىل بناء القدرات 
مع القادة الثقافيني منذ عام 2005. وقد شملت هذه األعامل "مرشوع الفنون عرب الحدود" الذي تم 

إطالقه يف أعقاب حرب لبنان عام 2006 لجمع الفنانني األورو-متوسطيني الذين يستخدمون اإلبداع الثقايف 
كوسيلة مصالحة؛ وبرنامج التدريب "دورك" عام 2014 يف عامن مبشاركة 44 من القادة الثقافيني والعاملني 

الشباب من 10 دول عربية؛ ودعوة 2015 لتقديم مقرتحات مخصصة لتنفيذ اإلنتاج الفني املشرتك بني 
الثقافات. وكان أحدث األعامل هو الدعوة لتقديم مقرتحات والتي تم إطالقها عام 2020 بهدف توفري 

القدرات للمامرسني الثقافيني ومنظامت املجتمع املدين من خالل استخدام الفنون والثقافة كأداة للحوار 
بني الثقافات ومن خالل العمل البحثي ملؤسسة آنا ليند حول التوجهات بني الثقافات.

وتدعم مؤسسة آنا ليند أيضاً جهود املرتجمني يف جميع أنحاء املتوسط من خالل إصدار تقريرها الرائد 
يف عام 2012 بعنوان "رسم خرائط للرتجمة يف املنطقة األورو-متوسطية" والذي تم تنفيذه بالرشاكة مع 

Transeuropéennes )فرنسا( مبشاركة عدد كبري من املؤسسات الرشيكة والباحثني واملرتجمني. وأدى هذا 
لتمهيد الطريق لربنامج "الرتجمة من أجل الحوار" الذي يهدف إىل خلق أوجه تآزر وبناء منصة أورو-
متوسطية دامئة بني مختلف املهنيني يف الرتجمة والفاعلني يف املجتمع الثقايف واملدين من أجل الرتويج 

لألعامل املرتجمة من / وإىل اللغات األوروبية وجنوب ورشق املتوسط. وتم تنظيم أحداث للتشاور والدعوة 
يف القاهرة وليوبليانا وصوفيا وتونس مع إطالق بيان رسمي معتمد عىل نطاق واسع للرتجمة يف املتوسط.

وعام 2020 – ومتاشياً مع اإلعالن الختامي لقمة الشاطئني – تؤكد مؤسسة آنا ليند دعمها للمشاريع 
واملبادرات الثقافية اإلقليمية املختارة مبا يف ذلك التنقل الثقايف للشباب ومرشوع الكتاب واملسارح العتيقة 

ومنصة املتوسط الرقمية.

وقد كان الحدث الثقايف الرئييس لإلسكندرية – املدينة املضيفة ملقر مؤسسة آنا ليند – هو مهرجان "فرح 
البحر". هذا الحدث الذي كانت له أربع دورات منذ بدايته عام 2005 قد جمع بني املبادرات الفنية 

الشعبية وأنشطة التوعية التعليمية مع املساهامت الثقافية من أوروبا ومنطقة البحر األبيض املتوسط حول 
موضوع التنوع الثقايف. كام استضافت اإلسكندرية برنامجاً مبتكراً من "ورش عمل للمناظرة املوسيقية" تم 

تنظيمه كجزء من الدورة وأصوات الشباب العريب، حيث أتيحت الفرصة للشباب للتعبري عن هواجسهم من 
خالل استخدام موسيقى الهيب هوب ومهارات املناظرة.

وقد نظمت مؤسسة آنا ليند سلسلة من األحداث الثقافية رفيعة املستوى، ومن بينها: ليلة الحوار األورو-
متوسطي )EuroMed Dialogue Night" )2008"، التي عقدت يف وقت واحد يف 38 دولة وشارك فيها 

أكرث من 30000 شخص يف أحداث عامة ومناظرات حول القضايا بني الثقافات؛ وتنظيم الحفالت املوسيقية 
األوروبية العربية للحوار )2009(، والبث اإلذاعي من دار األوبرا املرصية؛ وموسيقى الراب املساندة 

H"Hip-Hop Connection" )2010(0 مع مجموعات موسيقية من أملانيا وفرنسا وتركيا ومرص; و"الفنون 
واآلالت وأشكال التعبري من أجل التحول االجتامعي" )2014( يف تارودانت، املغرب، مع العديد من شبكات 
آنا ليند الوطنية. وقد ساهمت مؤسسة آنا ليند أيضاً يف املعرض الرئييس للفنون املعارصة للفنانني الشباب 



23

من أوروبا واملتوسط والذي أقيم يف إيطاليا وجمع أكرث من 700 فنان وشارك يف سلسلة من إصدارات مهرجان 
"بابل للموسيقى املتوسطية".

ودعامً إلنتاج األدب من قبل الشباب ومن أجلهم شاركت مؤسسة آنا ليند منذ عام 2008 مع املعهد األورويب 
ملنطقة البحر األبيض املتوسط IEMed ومع رئيس شبكة مؤسسة آنا ليند اإلسبانية ومع مشاركة شبكات 
مؤسسة آنا ليند األخرى. ويف عام 2020 تم تلقي 138 رواية من شباب من 30 بلداً أورو-متوسطياً حول 

موضوع تغري املناخ يف البحر األبيض املتوسط وجدول أعامل 2030 للتنمية املستدامة وتم اختيار 10 منها 
للنرش. ويف عام 2006 – وبدعم مايل من الوكالة السويدية للتعاون اإلمنايئ الدويل – أطلقت مؤسسة آنا ليند 

"الربنامج اإلقليمي ألدب األطفال والقراءة" الذي مكن أكرث من 30.000 طفل من املشاركة يف أنشطة رسد 
القصص ومناقشات الكتب واألنشطة الثقافية واملعارض املحلية عرب خمس دول جرى الرتكيز عليها: مرص 

واألردن وسوريا وفلسطني ولبنان.

مؤسسة آنا ليند يف العمل

و 50 تعاونًا يف مجال اإلبداع الثقايف
والتبادل

 قدمت من/إىل اللغات األورو-متوسطية 
و4 تشاورات

منشورة من / إىل العربية
واللغات األوروبية

يف املجال العلوم االجتامعية

يف اإلنتاج الثقايف الفني املشرتك
مع 10،932 مستفيد مبارش 

و478،416 مستفيد غري مبارش 
)2015-2017(

 استلمت وتم ومنح 132 
جائزة يف ست نسخ من 
مسابقة "بحر الكلامت"

شاركوا يف األحداث الثقافية 
الرئيسية ملؤسسة آنا ليند 
مع استقطاب اآلالف من 
الفنانني من جميع أنحاء 
املنطقة األورو-متوسطية

92 مرشوعا ممنوحا

69 دراسة يف الرتجمة

4  نصوص تم تحريرها 
بشكل مشرتك

166 أنشطة

1467 قصة قصريةل 
مشرتك

أكرث من
60,000 شخص

الرشكاء الرئيسيون: Transeuropéennes، األدب 
 Heinrich Boell مؤسسة ،Babelmed ،عرب الحدود

Cittadellarte-Fondazione Pistoletto، املعهد 
األورويب ملنطقة البحر األبيض املتوسط IEMed، وزارة 

الثقافة والسياحة املرصية، املركز الدويل للتعاون بني 
الجنوب والشامل )CICSN(، واملعهد املليك للدراسات 

بني األديان )RIIFS(، والحكومة الفرنسية
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التعليم
تعلُّم العيش معاً بتنوع

تقوم مؤسسة آنا ليند بتطوير برامج وموارد للمعلمني وقادة الشبيبة مع الرتكيز عىل تعزيز مهارات الحوار 
وتعلم املواطنة بني الثقافات.

كانت مؤسسة آنا ليند رائدة منذ إطالقها، وشاركت يف تطوير برامج وموارد تعليمية جديدة. ونرشت 
مؤسسة آنا ليند كجزء من برنامج التعلم بني الثقافات واملدن منشورها الرئييس "دليل آنا ليند حول 

املواطنة بني الثقافات" الناتج عن عمل استغرق خمس سنوات شارك فيه 300 معلم وخبري من جنوب 
وشامل البحر األبيض املتوسط. وأدى دليل األورو-متوسط إىل تطوير مورد رقمي تكمييل للدول العربية، 
وهو أساس التدريب اإلقليمي للمدربني )TOT( الذي ينظَّم للمعلمني حول تعليم املواطنة بني الثقافات.

وتم عقد مؤمترين اثنني لتدريب املدربني اإلقليميني يف قربص )2019( ومالطا )2017( مبشاركة 58 معلامً 
يف قطاعي التعليم الرسمي وغري الرسمي تم اختيارهم عرب شبكات مؤسسة آنا ليند الوطنية من أجل 

إنشاء مجموعة من الوسائل املضاعفة يف استخدام موارد تعليم مؤسسة آنا ليند وملتزمني بتنظيم األنشطة 
التعليمية داخل مجتمعات املعلمني. وتم دعم املعلمني من خالل خطة إرشادية لتخطيط وتنفيذ أنشطتهم 
التعليمية مام أدى إىل توعية أكرث من 1000-مستفيد. ومن خالل استثامرها يف التعليم بني الثقافات قامت 
مؤسسة آنا ليند أيضاً ببناء شبكة من املعلمني واملربني عىل مستوى املنطقة يف قطاع التعليم غري الرسمي 

بغية متكني التبادل املهني حول األساليب التعليمية إلدارة التنوع. ومنذ اندالع جائحة كوفيد -19 تم تنظيم 
ثالثة تبادالت عملية حول الرتبية عىل املواطنة بني الثقافات يف عام 2020 مبشاركة معلمني من شامل 

وجنوب البحر األبيض املتوسط.

ومنذ عام 2011 عقدت مؤسسة آنا ليند "مؤمتر اإلسكندرية التعليمي" السنوي بالرشاكة مع املعهد 
السويدي، كفرصة للجمع بني أعضاء هذا املجتمع لتبادل املامرسات الجيدة وتطوير محتويات مواد 

تعليمية جديدة. وقادت مؤسسة آنا ليند سلسلة من الدورات التدريبية اإلقليمية يف مرحلتها األوىل حول 
"التنوع الثقايف وحقوق اإلنسان والسالم والتعايش" والتي جرت يف العديد من البلدان األورو-متوسطية. 
وتم تطوير مثاين وحدات تعليمية كجزء من الدورة بالرشاكة مع برنامج Pestalozzi. وأطلقت املؤسسة 

دليل "كيفية التعامل مع التنوع يف املدارس" بالتعاون مع مجلس أوروبا و"دليل مؤلفي كتب التاريخ 
املدرسية" بالتعاون مع جامعة الدول العربية واليونسكو واإليسيسكو واملعهد السويدي.
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ونتج عن برنامج آنا ليند للمنح بني الثقافات سلسلة من الربامج العابرة للبلدان؛ وركز برنامج املنح -2015
2017 بشكل خاص عىل تقديم الدعم للتعاون األورو-متوسطي ملشاريع تعليم املواطنة بني الثقافات. 

كام تم تقديم الدعم املايل إىل 17 منظمة من 14 دولة كمتقدمني رئيسيني وإىل 60 منظمة من 23 دولة 
كرشكاء. ويتم نرش املنتجات الرتبوية من خالل مركز املوارد بني الثقافات املدرج عىل اإلنرتنت التابع 

.Intercultural Resource Center -ملؤسسة آنا ليند

الرشكاء الرئيسيون: مركز الشامل والجنوب ومجلس
أوروبا واليونسكو وجامعة الدول العربية واإليسيسكو

واألليكسو واملعهد السويدي وتحالف الحضارات التابع
لألمم املتحدة

إنتاج فيلم وثائقي قصري ومقطع قصري عن تعليم 
املواطنة بني الثقافات بعنوان "تعليم املواطنة بني 

الثقافات - رحلة عرب تدريب إقليمي للمدربني"

املوارد املطوَّرة: دورة عرب اإلنرتنت حول االتجاهات 
بني الثقافات يف البلدان األورو-متوسطية؛ كتيب 

حول تعليم املواطنة بني الثقافات يف املنطقة األورو-
متوسطية؛ دليل الثقافة وحل النزاعات؛ حل النزاعات 

والتعاون الثقايف - مامرسات جيدة للمدربني؛ دليل 
حول كيفية التعامل مع التنوع يف الصف الدرايس؛ 

دليل مؤلفي كتب التاريخ املدرسية؛ دليل تعليم 
املواطنة بني الثقافات يف الدول العربية

مؤسسة آنا ليند يف العمل

مرشوًعا يف مجال التعليم والتعلم بني 
الثقافات

متخصص يف التعليم يف إعداد الكتيبات 
واالتفاقيات التعليمية

مبشاركة 77 منظمة متعاونة لتنفيذ أكرث 
من 304 نشاط محيل وأنشطة إقليمية 

مع أكرث من 4112 مستفيداً مبارش 
و160704 مستفيد غري مبارش بني عامي 

2015 و2017

واتفاقية إقليمية مبشاركة أكرث 
من 905 مدرسني ومعلمني 

محرتفني

62 منح 

300 شارك 

منح 77 مرشوًعا

22 دورة تدريبية 
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وسائل
إعداد التقارير عرب الثقافات لتشكيل التصورات 

املتبادلة
يندرج إرشاك الصحفيني واملجتمع املدين واألوساط األكادميية من منطقة البحر األبيض املتوسط يف حوار 

دائم حول قضايا التغطية عرب الثقافات يف صميم مقاربة مؤسسة آنا ليند يف مجال اإلعالم.

ويشكل توفري منصات إقليمية لدعم املزيد من التأثري بشأن املسائل اإلعالمية أحد أعمدة عمل مؤسسة 
آنا ليند. وقد تم ربط إمكانات وسائل اإلعالم ومنصة الحوار بتقرير مؤسسة آنا ليند حول االتجاهات بني 

الثقافات الذي جمع آراء 52000 شخص منذ عام 2010، وأتاح ذلك توفري بيانات وتحليالت قامئة عىل األدلة 
حول وسائل اإلعالم األكرث ثقة ودور وسائل اإلعالم يف تشكيل التصورات واملواقف العامة. وتوفر كل دراسة 

تحليالت كمية ونوعية حول هذا املوضوع، وقد طورت نسخة 2010 تركيزاً موضوعياً عىل "تأثري وسائل 
اإلعالم عىل التصورات املتبادلة" من خالل دراسة شملت 13 دولة. ويف عام 2012 جمعت ورشة العمل 

األوىل حول التغطية اإلعالمية عرب الثقافات يف بالريمو صحفيني وأكادمييني وممثلني عن املجتمع املدين، قد 
تالها مؤمتر إقليمي يف برشلونة عام 2013. ويف عام 2016 أوجدت املنصة حول االتجاهات ووسائل اإلعالم 

بني الثقافات مساحة دامئة للمناظرة ومشاركة املوارد واالجتامعات املنتظمة حول التقارير عرب الثقافات. 
ويف عام 2019 – وبالتعاون مع اتحاد جامعات املتوسط UNIMED والجامعة األردنية – نظمت مؤسسة 

آنا ليند أول تجمع إقليمي للمنصة؛ ومنذ ذلك الحني تم عقد ثالثة تبادالت افرتاضية باإلضافة إىل برنامج 
"قهوة الصباح بني الثقافات" الرائد ملناقشة كيف أثر كوفيد -19عىل التقارير العابرة للثقافات والطرق التي 

متكِّن من امليض قدماً.

ومن خالل جائزة الصحفي املتوسطي – وهي الجائزة اإلقليمية الرائدة للتقارير العابرة للثقافات التي تم 
تأسيسها بالرشاكة مع االتحاد الدويل للصحفيني عام 2006 – عززت مؤسسة آنا ليند شبكة خريجني إقليمية 

تضم أكرث من 1000 صحفي يكتبون عن قضايا عابرة للثقافات. وإضافة إىل ذلك – ومن خالل الربنامج 
اإلقليمي لطرق الصحفيني العرب الذي تم إطالقه يف عام 2013 – أتاحت مؤسسة آنا ليند فرصاً للمؤسسات 

األورو-متوسطية الستضافة املرشحني الصحفيني العرب والفائزين بجائزة الصحفي املتوسطي.

وعالوًة عىل ذلك تم تحقيق مؤازرة املزيد من التأثري بشأن وسائل اإلعالم من خالل أكرب اجتامع تحضريي 
ملنتدى آنا ليند املتوسطي لعام 2013 والذي جمع أكرث من 100 من كبار الصحفيني ملناقشة "اإلعالم الذي 

يواجه التوترات واالنتقال يف املتوسط". وعىل إثر األحداث التاريخية لالنتفاضات االجتامعية يف الدول 
 )LAS( العربية نظمت مؤسسة آنا ليند بشكل مشرتك منتدًى إعالمياً عاملياً يف مقر جامعة الدول العربية

بحضور األمني العام لجامعة الدول العربية وكبار الصحفيني الدوليني. وشهد العام نفسه تنظيم القمة األوىل 
ألصحاب املحطات التلفزيونية ومديري وسائل اإلعالم التي نظمت يف البحر امليت يف األردن مع اتحاد البث 

.)EBU( األورويب

وتم تحقيق هذه املقاربة بالتعاون مع الشبكة األورو-متوسطية لإلعالم من خالل برنامج للمناظرات 
الوطنية كان قد تم تنظيمه يف وقت سابق وتضمن وسائل إعالم وخرباء أكادمييني وممثلني من املجتمع 

املدين من 42 دولة: االستجابة الرسيعة لألزمات بني الثقافات )أثينا 2008(؛ واإلبالغ عن النزاعات )لندن 
2009(؛ والشبكات اإلعالمية )إسطنبول 2009(؛ وبناء السالم )ستوكهومل 2009(؛ وحرية الصحافة )مراكش 

2010(؛ والتقارير اإلعالمية عن الهجرة )برشلونة 2010(؛ وحل النزاعات )دبلن 2010(؛ ودور اإلعالم يف 
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التحول الدميقراطي )تونس 2011(؛ والربيع العريب وتصور أوروبا لإلسالم )بالريمو 2012(؛ ووسائل اإلعالم 
يف مواجهة التوترات والتحوالت )برشلونة 2013(؛ وإعداد تقارير عن التطرف مع مؤسسة طومسون رويرتز 

)لندن 2014(.

وأطلقت مؤسسة آنا ليند من خالل رشكاء اسرتاتيجيني ثابتني برامَج تدريبية لبناء القدرات حول إعداد 
التقارير بشكل أخالقي مع "البحث عن األرضية املشرتكة" Search for Common Ground واملركز الدويل 

للصحفيني، كام دعمت "أكادميية الصحفيني الشباب" األوىل مركزًة عىل تطوير املهارات لجيل جديد من 
املراسلني العابرين للثقافات. وكذلك عملت عىل إيجاد أوجه تآزر مع الجهات اإلعالمية الفاعلة األخرى 

BBC Media Ac- والعمل اإلعالمي لهيئة اإلذاعة الربيطانية ،FI  العاملة يف املنطقة واملشاركة يف مشاريع مع
 UN Alliance for Civilizations والتحالف من أجل الحضارات التابع لألمم املتحدة COPEAMو tion

 Media ووسائل إعالم تينور الدولية Arab States Broadcasting Unionواتحاد إذاعات الدول العربية
 MED" وبرنامج إعالم االتحاد األورويب Babel Medو Chatham House ودار شتام Tenor International

MEDIA" ومعهد اإلعالم األردين.

وتم التأكيد عىل االهتامم بالشباب مع تطوير مخترب االتصاالت وتدريب الشباب الناشطني يف مجال اإلعالم 
واالتصال )2019، 2020(. وكانت مؤسسة آنا ليند يف السابق رائدة يف شبكة من املدونني الشباب من الرشق 

األوسط وشامل إفريقيا وأوروبا إلنتاج "مجموعة األدوات املستخدمة من قبل املدونني للحوار واملشاركة 
االجتامعية"؛ وقد شارك نشطاء وسائل التواصل االجتامعي يف مبادرات بناء القدرات بني األقران مع كبار 

الصحفيني ومنصات املناظرة الدولية التي تركز عىل اإلعداد األخالقي للتقارير. كام تم تطوير وحدات تدريبية 
.YAV حول "املناظرة يف املجال الرقمي" بالتعاون مع برنامج

مؤسسة آنا ليند يف العمل

 EuroMed ركاء الرئيسيون: الشبكة اإلعالمية األورمتوسطية
Media Network، الشبكة السمعية البرصية كوبيام 

COPEAM Audiovisual Network، تحالف الحضارات 
 ،UN Alliance of Civilizations التابع لألمم املتحدة
 European جامعة الدول العربية، اتحاد البث األورويب

 Arab States اتحاد اإلذاعات العربية ،Broadcasting Union
 Media وسائل اإلعالم تينور الدولية ،Broadcasting Union
Tenor International، دار شتام Chatham House، بابل 

 BBC وسائل إعالم هيئة اإلذاعة الربيطانية ،Babel Med ميد
 Thomson Reuters مؤسسة تومسون رويرت ،Media Trust

Foundation، CFI، معهد اإلعالم األردين
من جائزة آنا ليند للصحفي 

بني عام 2006 و2007

وخبري أكادميي من أوروبا 
والرشق األوسط وشامل 

إفريقيا شاركوا يف منتدى 
لندن لإلعالم يف أعقاب 

الحرب عىل غزة

وخبري شاركوا يف مؤمترات 
إعالمية دولية نظمت مع 
الشبكة األورو-متوسطية 

لإلعالم فيام يتعلق بإعداد 
تقارير عن النزاعات والهجرة 
والتحول الدميقراطي وحرية 

الصحافة

مشاركني يف مورد موقع الوب 
 "euromedmedia.org"

الذي أطلقته مؤسسة آنا ليند 
واالتحاد األورويب وتحالف 

الحضارات التابع لألمم املتحدة

يف منصة االتجاهات بني 
الثقافات ووسائل اإلعالم 

 Media ومنصة اإلعالم
Platform منذ سبتمرب 2019.

عرشة نسخ
 

أكرث من 100 صحفيأكرث من 1.000 صحفي

أكرث من 70 مشارك

أكرث من 100 خبري 
عابر للثقافات
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أبحاث
االتجاهات بني الثقافات للعمل ومنارصة التعاون 

استناداً اىل األدلة
يجد تقرير آنا ليند حول االتجاهات بني الثقافات والتغيري االجتامعي أصوله يف "املجموعة رفيعة املستوى 
للحوار بني الثقافات" التي أنشأها عام 2003 رومانو برودي الذي كان آنذاك رئيساً للمفوضية األوروبية، 
وهذه املجموعة هي عبارة عن أداة رائدة للمعرفة والعمل عىل العالقات بني الثقافات يف منطقة البحر 
األبيض املتوسط. يتم نرش التقرير كل ثالث سنوات، وهو يجمع بني استطالع الرأي العام ألصوات اآلالف 
من الناس يف جميع أنحاء أوروبا ومنطقة جنوب ورشق املتوسط مع مجموعة واسعة من التحليالت من 

قبل شبكة من خرباء بني الثقافات.

وتكون املوضوعات التي يتناولها تقرير آنا ليند يف صلب املناظرة العامة الدولية وتشمل التغيري االجتامعي 
يف منطقة املتوسط واالختالفات والتشابهات يف أنظمة القيمة والعامل الديني يف العالقات بني الثقافات 
والتنقل البرشي ودور الثقافة يف العالقات املتوسطية واملواطنة بني الثقافات. وهناك مواضيع أخرى يتم 
استكشافها وهي العيش يف التنوع؛ والهجرة؛ والراديكالية / والتطرف؛ واملرأة والشباب وريادة األعامل؛ 

وتنمية املدينة؛ والتعاون األورو-متوسطي. وبهذه الطريقة يُعترب التقرير أداة يف أيدي قادة الرأي والجهات 
الفاعلة يف املجتمع املدين التي تعمل عىل تأييد التغيري اإليجايب لجدول أعامل الحوار املتوسطي.

وقد تم إطالق النسخة الثالثة من التقرير عام 2018 يف مجلس الشيوخ اإليطايل يف الذكرى الخامسة عرش 
لتقرير Prodi High Level. ونرُشت النسخة الثانية عام 2014 مع الرتكيز بشكل خاص عىل تأثري األحداث 

التاريخية لالنتفاضات االجتامعية العربية عىل االتجاهات. وأطلقت النسخة األوىل عام 2010 يف بروكسل 
من قبل مفوض االتحاد األورويب لسياسة الجوار األوروبية. ويف عام 2020 أنهت مؤسسة آنا ليند املوجة 

الرابعة من مسح االتجاهات بني الثقافات استعداداً للنسخة الرابعة من التقرير والتي من املتوقع نرشها يف 
عام 2021. وإضافة إىل التحليالت النوعية سيشمل التقرير املامرسات الجيدة للمجتمع املدين بالتعاون مع 

رؤساء شبكة مؤسسة آنا ليند.

 Gallup وتستند النسخ األربعة من التقرير إىل مزيج من االقرتاع الذي تم إجراؤه بواسطة استطالع للرأي
آنذاك )Ipsos-MORI( مع أكرث من 52000 مواطن يف 33 دولة أورو-متوسطية مختلفة، وتحليل نوعي من 

قبل 121 خبريًا يهدف إىل تقديم تفسري سياقي لنتائج استطالع الرأي. وقد تم اختيار الدول بنظام التناوب 
الذي يسمح بإجراء مسح تدريجي للمنطقة بأكملها. وقد استطلعت آراء بعض الدول مرتني، مام سمح 

مبقارنة البيانات بني موجات االستطالع املختلفة وتحليل البيانات املجمعة.

ومنذ إطالقه شكَّل تقرير آنا ليند أيضاً أداة ملناقشة السياسات. وتم البدء بسياسة توعية استباقية مع قادة 
الرأي لتوفري أبحاث حول االتجاهات الجديدة للعاملني يف مجال اإلعالم وصانعي السياسات واملؤسسات 

األكادميية واملجتمع املدين وشبكات الشباب بالتعاون مع رشكاء املؤسسة الدوليني 
وشبكات املجتمع املدين الوطنية، كام تم تنظيم أحداث مناظرة مختلفة عرب املنطقة. وقد تراوحت هذه 
من الربملان اإليطايل يف روما مع رئيس مجلس النواب وجلسة وطنية نظمت يف الرباط مع وزارة الشؤون 
الخارجية إىل مؤمتر يف كراكوف حول التنوع الثقايف ومناظرة إذاعية عىل هيئة اإلذاعة الربيطانية يف لندن 

حول مراجعة السياسات الوطنية مبا يختص بالتامسك االجتامعي. وإضافة إىل ذلك أشارت أول دراسة عاملية 
لألمم املتحدة حول الشباب والسالم واألمن التي تم التفويض بها مبوجب القرار 2250 إىل التقرير لتوفري 
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https://www.
annalindhfoundation.

org/what-we-do/
intercultural-trends-

report 

"قاعدة أدلة إضافية لخطة العمل الجديدة الطويلة األجل لألمم املتحدة لالستثامر يف املبادرات التي يقودها 
الشباب". وتم ضامن االستفادة الفعالة من تقرير االتجاهات داخل املجتمع األكادميي من خالل 13 ورشة 

عمل أكادميية.

وقد تم إنتاج الدورة التدريبية األوىل عرب اإلنرتنت عام 2019 حول "االتجاهات األورو-متوسطية بني 
الثقافات" بناًء عىل بيانات االتجاهات بني الثقافات والتحليالت بالرشاكة مع اتحاد الجامعات املتوسطية 

 .)UNIMED(
وحتى اآلن تم تقديم ثالث نسخ وإنشاء دورة تدريبية وجهاً لوجه.

وجرى إطالق مركز موارد الحوار بني الثقافات يف يونيو 2020 – من بني أمور أخرى – ليكون نقطة مرجعية 
لتقرير مؤسسة آنا ليند باإلضافة إىل موارد أخرى حول الحوار بني الثقافات يف املنطقة األورو-متوسطية. وكان 
املركز يشتمل عىل امليزات التالية: املنشورات وأنشطة التعلم والوسائل السمعية البرصية واألحداث والخرباء 

الذين يساهمون باملعلومات واآلراء للمشاركني يف حالة التعلم واملامرسات الجيدة، وهي مقسمة حسب 
املواضيع التالية: التعليم واإلعالم والثقافة واملدن والشباب واإلعالم.

مؤسسة آنا ليند يف العمل

من 52 دولة أورو-متوسطية 
شملها االستطالع يف أربعة 

استطالعات للرأي العام من 
قبل Gallup Europe و

IPSOS-MORI

و6 مناظرات رفيعة املستوى 
بشأن السياسات )املرحلة 

4( و13 ورشة عمل أكادميية 
)املرحلة األخرية(

الجزائر، ألبانيا، النمسا، 
بلجيكا، البوسنة والهرسك، 
كرواتيا، قربص، جمهورية 
التشيك، الدمنارك، مرص، 

فرنسا، فنلندا، أملانيا، اليونان، 
املجر، أيرلندا، إيطاليا، 
إرسائيل، األردن، لبنان، 

موريتانيا، املغرب، هولندا، 
فلسطني، بولندا، الربتغال، 
رومانيا، إسبانيا، السويد، 

سوريا، تونس، تركيا، اململكة 
املتحدة.

شاركوا يف التحليل النوعي 
من البلدان األورو-

متوسطية، 88 تحليل 
ودراسة حالة حول 

االتجاهات والتصورات يف 
املتوسط

52.000 شخص 

20 حدث نرش 

121 خبرياً متعدد 
الثقافات 

تم مسح 33 دولة

وقد شكل املحتوى والنتائج الرئيسية للتقرير أساس برنامج 
املناظرات الوطنية التي أجريت بالتعاون مع الرشكاء األكادمييني 

ومراكز الفكر وشبكات آنا ليند الوطنية التي تضم مامرسني 
إعالميني وقادة اجتامعيني. 80 مناظرة: أورو-متوسطية مع 

شبكات مؤسسة آنا ليند )من BRU PPT( واملؤسسات اإلقليمية 
والحكومات الوطنية

 دورة تدريبية عرب اإلنرتنت: 
النسخة األوىل: 479 متعلامً من 
39 دولة؛ النسخة الثانية: 667 
متعلامً من 48 دولة؛ إنتاج 20 

محارضة فيديو قصري

تم نرش نسخة رقمية تفاعلية 
من تقرير آنا ليند: 

https://www.annalindhfoundation.org/what-we-do/intercultural-trends-report 
https://www.annalindhfoundation.org/what-we-do/intercultural-trends-report 
https://www.annalindhfoundation.org/what-we-do/intercultural-trends-report 
https://www.annalindhfoundation.org/what-we-do/intercultural-trends-report 
https://www.annalindhfoundation.org/what-we-do/intercultural-trends-report 
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الشباب
املناظرات والتبادالت واملشاركة

أصوات الشباب املتوسطي )YMV( هو برنامج املناظرة الرئييس الذي يربط بني املجتمع املدين والتعليم 
وصانعي السياسات عرب جنوب البحر األبيض املتوسط وأوروبا. ويوفر الربنامج فرصاً لفتح األبواب أمام 

الشباب املؤثرين لتشكيل السياسات والروايات اإلعالمية.

وبناًء عىل أكرث من خمس سنوات من االستثامر يف هذا املجال باإلضافة إىل الشبكات الثابتة واملنهجيات 
الرائدة واألبحاث املستقلة فإن الهدف العام لربنامج أصوات الشباب املتوسطي YMV هو متكني الشباب 
من تعزيز ثقافة الحوار واملساهمة يف السياسة العامة وتشكيل الخطاب اإلعالمي. كام أنه يخلق تفاهامً 

مشرتكاً مع أقرانهم عرب املتوسط حول كيفية معالجة القضايا ذات االهتامم املشرتك ملجتمعاتهم.

ويف أول عامني من الربنامج أرشكت أصوات الشباب املتوسطي YMV حتى اآلن حوايل 7500 شاباً من 
جميع أنحاء املنطقة األورو-متوسطية ودربت أكرث من 4000 شاباً عىل مهارات املناظرة والحوار مع 

مشاركة عامة من 58.5 ٪ من الفتيات الصغريات يف املناطق الريفية وضواحي املدن؛ كام أن ٪84.9 من 
الشباب امللتزمني هم يف الفئة العمرية 24-18. وتراوحت القضايا الرئيسية التي حددها الشباب من جودة 

التعليم إىل النظم االنتخابية واملشاركة السياسية للفئات املهمشة وتغري املناخ وقابلية التوظيف من بني 
قضايا عاملية ملحة أخرى. ويف عام 2020 شارك الشباب أيضاً يف مناظرة سياسية رفيعة املستوى مع صانعي 

القرار لتبادل توصياتهم وآرائهم وتأثريهم عىل تطوير السياسات.

وقد أرشكت أصوات الشباب املتوسطي YMV رشكاء من بينهم املجلس الثقايف الربيطاين )الرشيك املنفذ يف 
الجنوب( وMEDAC )جامعة مالطا( ونادي مدريد - تحالف القيادة العاملية وأصدقاء أوروبا وسوليا ومركز 

 DG NEAR(( مع رشاكة 2020 مع تشاتام هاوس. واملمّولون الرئيسيون هم )CMI( التكامل املتوسطي
EU التابعة لالتحاد األورويب ووزارة الشؤون الخارجية الفنلندية واملجلس الثقايف الربيطاين ومركز التكامل 

.CMI املتوسطي

تم بناء وترسيخ أصوات الشباب املتوسطي YMV عىل إرث أصوات الشباب العريب )YAV( الذي هو 
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41,50%

58,50%

25-30
18-2411,9%

84,9%

برنامج يركز عىل الشباب تم إطالقه يف اإلسكندرية يف أكتوبر 2011 من قبل مؤسسة آنا ليند واملجلس 
الثقايف الربيطاين. وقد أرشك برنامج أصوات الشباب العريب YAV الفئة العمرية من 18 إىل 25 عاماً يف 

التعلم ونرش تقنيات املناظرة يف سياقات منظمة رسمياً باإلضافة إىل تكييف املهارات املكتسبة يف حياتهم 
اليومية كطالب وباحثني عن عمل ومعلمني وناشطي مجتمع مدين.

ومتكنت أصوات الشباب العريب YAV من إرشاك أكرث من 100000 شاب يف مثانية بلدان عربية "متوسطية" 
إما من خالل التدريب الرسمي أو املشاركة يف "نوادي املناظرة" املنظمة محليًا أو من خالل األنشطة 

الثانوية واألقل هيكلًة واملستمدة مام هو يف األساس برنامج تعليم غري رسمي.

عامل الجنس

2027 أنثى
1438 ذكر

عامل العمر

أكرث من 4.000 من 
املناظرين املدربني

4.063 من أصوات 
YMVالشباب العريب

املناظرين املدربني
175مشاركاً

تم الوصول إىل 75 
مدينة

39 مركز مناظرة

التزام أوسع من قبل أصحاب 
املصلحة

بأحداث الحوار بني الثقافات

مؤسسة آنا ليند يف العمل
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قدمت مؤسسة آنا ليند للشباب يف جميع أنحاء أوروبا ومنطقة البحر األبيض املتوسط منهجية جديدة 
للتدريب عىل التأييد وتبادل املناظرات عرب اإلنرتنت يف إطار املرشوع التجريبي "إيراسموس + التبادل 

."Erasmus+ Virtual Exchange" "االفرتايض

وقد وفر مرشوع ايراسموس+ التبادل االفرتايض )EVE( – الذي أطلقته املفوضية األوروبية بني عامي 2018 
و2020 – طريقًة سهلة الوصول ورائدة للشباب للمشاركة يف تجارب التعلم بني الثقافات عرب اإلنرتنت. 

ويهدف EVE من خالل مجموعة من األنشطة إىل توسيع نطاق برنامج Erasmus من خالل أنشطة التعلم 
التعاوين عرب اإلنرتنت املعروفة باسم التبادالت االفرتاضية. وقام اتحاد مكون من مثاين منظامت – مبا يف ذلك 

مؤسسة آنا ليند – بتنفيذ الربنامج التجريبي.

ومن خالل العمل مع املنظامت الشبابية والجامعات كان املرشوع مفتوحاً ألي شاب يرتاوح عمره بني 
18 و30 عاماً مقيم يف أوروبا وجنوب البحر األبيض املتوسط. وكان مرشوع EVE يتألف من أربعة مناذج 

مختلفة للتبادل االفرتايض: الحوار املسهل عرب اإلنرتنت ومشاريع التعليم العابر للبلدان والدورات التفاعلية 
املفتوحة عرب اإلنرتنت والتدريب عىل املؤازرة / وتبادل املناظرة.

وقادت مؤسسة آنا ليند تطوير وتنفيذ النموذج التعليمي للتدريب عىل املؤازرة / تبادل املناظرات والذي 
كان قامئاً عىل مامرسة املناظرة حيث يتم جمع الشباب من خلفيات مختلفة معاً لتطوير مهارات املناظرة 

الربملانية بدعم من شبكة من قادة فرق املناظرة املدربني. وتضمنت دورة النشاط التدريب عىل بناء 
القدرات واملناظرات االفرتاضية وجلسات الحوار بني الثقافات. وتم إنشاء مجتمع مامرس يف جميع أنحاء 
املنطقة األورو-متوسطية يشمل املدربني الرئيسيني واملدربني والسفراء واملراسلني واملحكمني وقادة الفرق 

واملناظرين.

وقادت مؤسسة آنا ليند أيضا تنفيذ اسرتاتيجية اتصال تركز عىل القنوات الرقمية. وقد بنى املرشوع هوية 
عالمة تجارية مميزة تجذب اهتامم مجموعة واسعة من أصحاب املصلحة.

كام دعمت مؤسسة آنا ليند منارصة عالية املستوى لالتحاد لصالح التبادل االفرتايض. وقد حقق هذا النشاط 
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إنجازات باهرة من قبل مسؤولني رفيعي املستوى يف االتحاد األورويب؛ وقد أشري إىل املرشوع بشكل إيجايب 
يف عدة مناسبات مبا يف ذلك اإلشارة إليه كوسيلة لتعزيز "الحوار الذي يقوده الشباب ومحو األمية اإلعالمية 
ودعم املواطنة الناشطة" يف املناظرة املفتوحة ملجلس األمن التابع لألمم املتحدة حول حفظ السالم واألمن 

الدوليني: الشباب والسالم واألمن.

وبناًء عىل دراسة التبادل االفرتايض EVE التي أُجريت يف 2018 و2019 أشار ٪87 من املشاركني يف EVE إىل 
رضاهم أو رضاهم الشديد عن هذه الفرتة. وقد رأوا أن زيادة املعرفة تكمن بالعالقة بني املجتمعات وزيادة 

الوعي النمطي وبناء عالقات إيجابية / هادفة مع أقرانهم من مختلف البلدان.

وشعر معظم املشاركني أنهم قاموا ببناء املهارات والكفاءات املرتبطة مبارشة بقابلية التوظيف مثل الثقة يف 
العمل يف بيئات متنوعة ثقافياً والعمل الجامعي وحل املشاكل والكفاءات الرقمية.

مؤسسة آنا ليند يف العمل

18 رئيس شبكة   حوايل 3000 مشارك

أربع جلسات

ثالثة أحداث إقليمية

من جميع أنحاء أوروبا 
والبحر األبيض املتوسطة 
شاركوا يف األنشطة التي 

نفذتها مؤسسة آنا ليند عرب 
اإلنرتنت، حوايل ٪55 منهم 

من اإلناث

مناظرة عرب اإلنرتنت و65 
جلسة تدريبية لقادة فرق 
املناظرات؛ حيث تم إجراء 

أكرث من 280 جلسة مناظرة 
وحوار

أقيمت )مسابقة املناظرات 
األورو-متوسطية عرب 
اإلنرتنت، املتاحة عىل 

موقع يوتيوب( مبشاركة 
حوايل 900 شاب من 110 
فريق من املنطقة األورو-

متوسطية.

ملؤسسة آنا ليند وأعضاء 
الشبكة كانوا مشاركني يف 

.EVE التبادل االفرتايض
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املرأة كعامل مركزي للحوار
محاربة التنميط الثقايف والجندري

تلتزم مؤسسة آنا ليند بتعميم املساواة بني الجنسني يف برامجها كرشط مسبق لحوار متوازن ومثمر عرب 
املنطقة.

تَعترب مؤسسة آنا ليند النساء فاعالت مركزية لتعزيز الحوار بني الثقافات يف املنطقة األورو-متوسطية، ويتم 
تعزيز املساواة بني الجنسني يف جميع برامجها مبا يتامىش مع االسرتاتيجية التي اعتمدتها 42 دولة يف االتحاد 

من أجل املتوسط.

ومنذ عام 2008 تقوم مؤسسة آنا ليند بجمع بيانات تجريبية حول تصور دور املرأة يف املجتمع يف إطار 
تقرير آنا ليند حول االتجاهات بني الثقافات والتغيري االجتامعي يف املنطقة األورو-متوسطية. وتوفر 

املؤسسة من خالل النسخ السابقة من التقرير )2010، 2014، 2018( والنسخة القادمة لعام 2021 مؤرشات 
جندرية كمية ونوعية لتقديم املعلومات إىل عملية صنع السياسات وتحديد مجاالت األولوية للتدخل مام 
يسمح للمؤسسة بدمج الجنس كموضوع مستعرض يف جميع برامجها وإجراءاتها. وإضافة إىل ذلك يساهم 
هذا يف جمع بيانات موثوقة حول الجنس ومؤرشات األثر كأداة لتحسني مشاركة املرأة يف مختلف مجاالت 

الحياة.

ويف عام 2019 نظمت مؤسسة آنا ليند منتدى املرأة األورو-متوسطية للحوار يف عامن، وهو حدث أقليمي 
لتعزيز الصور املتعددة واملتجددة للنساء كعوامل لتعزيز الحوار بني الثقافات يف املنطقة والتصدي 

للصور النمطية السائدة التي تؤدي إىل االستمرار لغاية اليوم يف إعاقة املشاركة الكاملة للمرأة وتأثريها 
يف مجتمعاتها. وقد جمع املنتدى أكرث من 100 من أصحاب املصلحة مع 30 منظمة شعبية، وتم تحقيق 

املنتدى من خالل تعبئة شبكات مؤسسة آنا ليند الوطنية والتغطية اإلعالمية الكبرية.

ويف عام 2020 وبالرشاكة مع وزارة الشؤون الخارجية القربصية حشدت مؤسسة آنا ليند شبكة املجتمع 
املدين الخاصة بها لتنظيم ورشة عمل عرب اإلنرتنت حول املامرسات التعليمية غري الرسمية للنساء والرتكيز 
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عىل الصور النمطية الجندرية والصحة اإلنجابية والحقوق، وقد كان نطاقها متكني املرأة من اتخاذ قرارات 
مستنرية بشأن حقوقها وبناء عالقات صحية قامئة عىل املساواة واالحرتام بني الجنسني.

ومن خالل برنامجها اإلقليمي لتعليم املواطنة بني الثقافات والعمل عىل وسائل اإلعالم وإطالق املنصة 
اإلعالمية لالتجاهات بني الثقافات فإن مؤسسة آنا ليند تستجيب لنداء الوزراء األورو-متوسطيني لتحدي 

املعايري الثقافية واالجتامعية والقضاء عىل الصور النمطية الجندرية وخاصًة من خالل التعليم واإلعالم 
)القاهرة، 27 نوفمرب 2017(. كام كرمت مؤسسة آنا ليند مساهمة املرأة يف وسائل اإلعالم واحتفلت بها من 

خالل جوائز الصحفيني املتوسطيني والتي كان ٪60 من الحاصلني عليها صحفيات خالل دوراتها العرشة.

ومن خالل برنامج أصوات شباب املتوسط وعمله عىل تنفيذ قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 
2250 تساهم املؤسسة يف تعزيز قدرة الشباب والنساء عىل املناظرة والتفكري النقدي وتزويدهم مبنصات 

للتبادل واملنارصة ملجتمعاتهم وللمنطقة ككل.

وإضافة إىل ذلك ووفقاً لتفويضاتها األساسية تلعب مؤسسة آنا ليند دوراً مهامً كمسهل للتبادل والتعاون 
بني منظامت املجتمع املدين التي تعمل من أجل تأهيل املرأة عىل جانبي املتوسط. وتقدم املؤسسة فرص 

متويل للحوار بني الثقافات من خالل ورش العمل واملشاريع املتعلقة بالقضايا الجندرية مبا يف ذلك التعليم 
ومشاركة املرأة وريادة األعامل والتأهيل والفن والثقافة ودور اإلعالم وقضايا حراك املرأة عىل جانبي 

املتوسط. وبني عامي 2015 و2017 مولت املؤسسة مثانية مشاريع حول القضية الجندرية يف مجاالت ريادة 
األعامل االجتامعية والتعليم والثقافة.

وعالوًة عىل ذلك قام منتدى املتوسط 2016 – باعتباره التجمع التاريخي يف املنطقة األورو-متوسطية 
للمجتمع املدين واملؤسسات واإلعالم والشباب امللتزمني بتعزيز الحوار بني الثقافات – بتسليط الضوء عىل 

الحاجة امللحة ملعالجة الصور النمطية الجندرية من أجل التأهيل الكامل للمرأة مبا يتامىش مع هدف 
التنمية املستدامة.

مؤسسة آنا ليند يف العمل

%60 من الصحفيات  

سبع مقاالت

مثانية مشاريع ممولة

تسع وسائل إعالميةنرش 29 قصة

حول قضايا الجنسني يف 
اإلصدارات

الثالثة من تقرير مؤسسة آنا 
ليند؛

مقالتان قادمتان يف عام 2

حول القضايا الجندرية بني 
عامي

2015 و 2017

حصلن عىل جائزة
الصحفي املتوسطي من

خالل الدورات العرش
2006-2017()

حول محاربة الصور
النمطية الجندرية من
منتدى النساء األورو-

متوسطي للحوار

تغطي منتدى املرأة األورو-
متوسطية للحوار؛ وقد 

حصلت
التغريدات املنشورة عىل 

15607
مشاهدة و 391 ارتباطاً
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 منتدى آنا ليند 
املتوسطي

أكرب تجمع للمجتمع 
املدين يف املنطقة األورو-

متوسطية
يعترب منتدى آنا ليند املتوسطي تجمعاً فريداً يجمع الجهات الفاعلة الرئيسية يف املنطقة للحوار بني 

الثقافات مبا يف ذلك منظامت املجتمع املدين وقادة الشباب وصانعي السياسات والخرباء يف القضايا العابرة 
للثقافات.

وبعد النسخة األوىل الناجحة يف برشلونة عام 2010 تم إطالق نسخة املتابعة يف مرسيليا عام 2013 تحت 
شعار "مواطنون من أجل البحر األبيض املتوسط" ونظمت الثالثة يف مالطا عام 2016. وتم إلغاء منتدى 
املتوسط 2020 املخطط له يف كرواتيا بسبب كوفيد -19، ويف عام 2020 وبغية البناء عىل أساس األعامل 
التحضريية ملنتدى 2020 واملساهمة يف االحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعرشين لعملية برشلونة 
خططت مؤسسة آنا ليند إلطالق ماراثون مؤسسة آنا ليند االفرتايض للحوار يف املنطقة األورو-متوسطية.

ويركز برنامج املنتدى عىل ركيزتني أساسيتني: "أغورا" املخصصة للمناقشة العامة وورش العمل مع الخرباء 
حول إنجازات وتحديات التعاون االجتامعي والثقايف يف اإلطار اإلقليمي؛ و"املدينة" التي تجمع أعضاء 

شبكات مؤسسة آنا ليند والرشكاء اإلقليميني لرعاية األفكار وبناء رشاكات ومبادرات جديدة. وتم تطوير 
املنتدى من خالل عملية تشاركية تتضمن اجتامعات مواضيعية مع املجتمع املدين يف جنوب وشامل البحر 
األبيض املتوسط. وكان املنتدى أيضاً هو املنصة الفريدة للجمع بني الهيئات الرئيسية ملؤسسة آنا ليند مبا يف 

ذلك مجلس املحافظني ورؤساء الشبكة وأعضاء املجلس االستشاري.

وكان منتدى برشلونة )7-4 مارس 2010( هو املرة األوىل منذ إطالق االتحاد من أجل املتوسط )UfM( التي 
اجتمع فيها أكرث من 1000 من ممثيل املجتمع املدين من جميع دول االتحاد البالغ عددها 43 للحوار بني 

الثقافات. وتركت استنتاجات املنتدى أثرها املبارش عىل تطوير الربنامج اإلقليمي للمؤسسة، وال سيام الرتكيز 
عىل أهمية تعلم املواطنة بني الثقافات واالستثامر يف بناء القدرات يف جنوب املتوسط واالستجابة لتأثري 

األزمة االقتصادية العاملية عىل التامسك االجتامعي.

واجتاز منتدى املتابعة يف مرسيليا، فرنسا )7-4 أبريل 2013( خطوة أخرى من حيث الحجم. وحشد أوالً 
أكرث من 3500 من قادة املجتمع املدين خالل عملية التحضري له مام زاد املشاركة من منطقة جنوب ورشق 

املتوسط بشكل كبري. ثانياً حقق تأثرياً كبرياً من خالل الصحافة السائدة ووسائل اإلعالم الرقمية يف أوروبا 
ومنطقة جنوب املتوسط. وقد أقيم منتدى مرسيليا أيضاً بنجاح بفضل إنشاء مجموعة توجيهية تضم ألول 
مرة جميع املؤسسات األورو-متوسطية )آنا ليند والجمعية الربملانية لالتحاد من أجل املتوسط وأمانة رس 

االتحاد من أجل املتوسط( ووكاالت جامعة الدول العربية واالتحاد األورويب. وقد أكدت استنتاجات املنتدى 
الذي انعقد يف أعقاب االنتفاضات االجتامعية العربية عام 2011 عىل دور التعاون املتوسطي يف دعم عمل 

املجتمع املدين من أجل املجتمعات املنفتحة والتعددية وعىل الرتكيز عىل مساهمة املواطنني يف بناء مساحة 
مشرتكة عىل البحر األبيض املتوسط.
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انعقدت النسخة الثالثة من منتدى املتوسط يف الفرتة املمتدة من 23 إىل 25 أكتوبر 2016 يف فاليتا، مالطا 
بدعم من االتحاد األورويب وبالتعاون مع تحالف بعيد املدى من الرشكاء املؤسساتيني وشبكات املجتمع 
املدين. وتم إنشاء آلية الجتامع مجموعة العمل املشرتكة بني املؤسسات يف بداية عام 2015 إلقامة بنية 
تحتية مؤسساتية ذات صلة وتقييم نتائج املنتدى وتضمني النتائج يف املؤسسة مبشاركة وزارة الخارجية 
املالطية وممثيل وزارات الخارجية )MFA( يف املنطقة األورو-متوسطية ومقر مؤسسة آنا ليند واالتحاد 
األورويب- املديرية العامة ملفاوضات الجوار والتوسع )EEASDG NEAR( ومقر جامعة الدول العربية 

 .)MEDAC( واالتحاد من أجل املتوسط وأكادميية البحر األبيض املتوسط للدراسات الدبلوماسية )LAS(
وإضافًة إىل ذلك نظمت املؤسسة اجتامعاً تحضريياً متعدد القطاعات ضم ممثلني عن رؤساء الشبكة 

والخرباء املرتبطني مبجال عملها من أجل تحديد مجاالت األولوية وتطوير منهجية تفاعلية موجهة نحو 
النتائج لتنظيم اإلصدار الثالث من منتدى آنا ليند.

وقد تضمن برنامج املنتدى مناقشات عامة رفيعة املستوى حول دور الحوار بني الثقافات يف مواجهة القضايا 
العاملية الحالية ومثانية دورات اسرتاتيجية قامئة عىل األدلة ومبنية عىل البحث الرائد واملامرسة املبتكرة 

وإطالق "أصوات شباب املتوسط" وجلسات يقودها الرشكاء واملندوبون لتقديم العروض وتبادل املقرتحات 
لتوسيع نطاق املامرسات املبتكرة الحالية )استناداً إىل أكرث من 500 مامرسة جيدة تولدت من خالل دعوات 
املنتدى للمشاركة( والتدريب عىل "الرسد املضاد" مبشاركة ممثلني عن قطاع الشباب يتم إجراؤه من خالل 

رشاكة رائدة مع إدارة الفيسبوك.

مؤسسة آنا ليند يف العمل

%73 من مشاريك 
منتدى املتوسط 

MEDForum

6 مجموعات توجيهية 
 5 أوراق خرباءبني املؤسسات

1374 مشاركاً  2.805.141  حساب 
تويرت

أو اجتامعات اللجان انعقدت 
يف مالطا وبلجيكا ومرص 

وإستونيا

اعتربوا املنتدى فرصة ممتازة 
للتواصل وأنشأ %90 منهم 

رشاكات جديدة

تم الوصول اليه و12,375,744 
انطباعاً فريداً )قراءات 

محتملة( مع منتدى الحوار 
MedForum2016 # 2016

مسجال يف منتدى مرسيليا 
ميثلون 46 دولة و48 جلسة 

ومناظرة عىل مدى 140 ساعة 
و200 رشيك مؤسسايت مشرتك؛ 

تم تقديم 64 من املامرسات 
الجيدة وأفكار املشاريع و99 

موقفاً من املجتمع املدين 
ورشكاء مؤسسة آنا ليند يف 

املعرض بني الثقافات

وصل منتدى الحوار املتوسطي 
2013 إىل 191,522 حساب 
تويرت وتم إنتاج أكرث من 55 

قطعة إعالمية

قدمت لتوجيه مناقشات 
املنتدى
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حمالت آنا ليند
إرشاك شبكات مؤسسة آنا ليند يف الحوار عرب 

املنطقة
املاراثون االفرتايض ملؤسسة آنا ليند للحوار

إن ماراثون مؤسسة آنا ليند االفرتايض للحوار يف املنطقة األورو-متوسطية الذي تم إطالقه من قبل مؤسسة 
آنا ليند يف 30 سبتمرب 2020 كمساهمة يف الذكرى الخامسة والعرشين لعملية برشلونة يهدف لتقديم منصة 

لتحليل التوجهات املستقبلية ضمن السياق الحايل. وإضافًة إىل ذلك فهو يعمل عىل إلقاء الضوء أكرث عىل 
العمل غري املعروف للحوار والذي يتم إجراؤه عىل املستوى املؤسسايت والشعبي. ويتضمن املاراثون سلسلة 

من أنشطة ثقافية وندوات أسبوعية عرب اإلنرتنت حول القضايا الرئيسية لتعزيز التعاون الثقايف األورو-
متوسطي ودورات تدريبية افرتاضية وندوات ومعارض ومناقشات تقودها شبكات ورشكاء مؤسسة آنا ليند 

باإلضافة إىل البناء عىل جميع األعامل التي قامت بها مؤسسة آنا ليند يف التحضري ملنتدى املتوسط 2020.

بيان للرتجمة – دعوة لدعم الرتجمة عرب املتوسط

تعترب الرتجمة أحد مفاتيح هوياتنا املشرتكة ضمن سياسة جديدة لجدول أعامل ثقايف دينامييك وطموح 
لـلمنطقة األورو-متوسطية EuroMed. وكنتيجة للمؤمتر الرفيع املستوى األول حول الرتجمة يف املتوسط 

الذي انعقد يف بريان/ بورتوروز يف عام 2016 وبالتعاون مع حكومة سلوفينيا قادت مؤسسة آنا ليند تحالفاً 
للدعوة إىل التعبئة لصالح سياسة ملموسة تدعم الرتجمة واألعامل الثقافية يف املتوسط. وأدت الدعوة إىل 

تجمع أكرث من 500 موقع عىل البيان.

"دورك" – مواطنون للحوار

"دورك" هو برنامج يركز عىل تزويد قادة املجتمع املدين باملهارات للمشاركة يف الحياة العامة واملساهمة يف 
بناء مجتمعات منفتحة وتعددية. وقد أطلق الربنامج عام 2012 وتم نرشه يف عرش دول عربية متوسطية: 

موريتانيا واملغرب والجزائر وتونس وليبيا ومرص وفلسطني ولبنان واألردن. وهو يركز عىل ثالثة مكونات 
رئيسية: "التبادل" و"املسافات" و"بناء القدرات". وتتويجاً لجميع أنشطة "دورك" تم أول ملتقى وتجمع 

كبري للمجتمع املدين يف اإلسكندرية، مرص، وتم توقيته مبناسبة الذكرى العارشة ملؤسسة آنا ليند ويهدف إىل 
نرش األدوات واملامرسات واملنهجيات التي تم تطويرها للمامرسني يف هذا املجال وللمناقشة حول املتابعة 

املحتملة مع التكيف مع الحقائق اإلقليمية الناشئة.

حملة اسرتجع الثقة وإعادة بناء الجسور

أطلقتها مؤسسة آنا ليند وتحالف الحضارات التابع لألمم املتحدة يف فرباير 2009 يف أعقاب الحرب عىل غزة 
فضالً عن األزمات السياسية واالقتصادية األخرى التي أثرت عىل املنطقة، وكانت "استعادة الثقة وإعادة بناء 

الجسور" مبثابة دعوة لعمل املجتمع املدين لصالح الحوار واستعادة الثقة يف الحوار االجتامعي والسيايس 
والثقايف باعتباره السبيل الوحيد الفعال لحل التوترات والرصاعات يف النطاق األورو-متوسطي. وقد دعمت 
املؤسسة منظامِت املجتمع املدين وأعضاء الشبكات الوطنية يف تنفيذ مجموعة متنوعة من اإلجراءات التي 

متت خالل فرتة زمنية محددة من أجل زيادة وضوح املبادرة.
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1001 إجراء من أجل الحوار

يف عام 2008 – عام االتحاد األورويب للحوار بني الثقافات – أطلقت مؤسسة آنا ليند برنامج "1001 إجراء 
من أجل الحوار". بناًء عىل الدور الفريد ملؤسسة آنا ليند كشبكة من شبكات )الشبكات( منظامت املجتمع 

املدين حشدت الحملة األشخاص واملجموعات يف جميع أنحاء املنطقة لتنفيذ األنشطة تحت راية واحدة 
مشرتكة لتعزيز الحوار. وتم تنفيذ وتصنيف أكرث من 1001 إجراء للحوار؛ ويف 21 مايو 2008 جرى تنظيم 

أمسية الحوار يف وقت واحد يف جميع دول املنطقة كاحتفال عام مشرتك للحوار. وصدر منشور كدليل عىل 
جميع اإلجراءات التي تم حشدها.

يوم القفزة الكبرية

يف يوليو 2007 نظمت مؤسسة آنا ليند "يوم القفزة الكبرية" يف منطقة األورو- متوسط، حيث انضم آالف 
األشخاص من مثاين دول أورو-متوسطية للمطالبة بحق جميع مواطني املنطقة األورو-متوسطية يف الحصول 

عىل مياه نظيفة لتنمية شعور مشرتك باالنتامء والتصدي للتحديات األساسية مثل بناء االحرتام املتبادل أو 
تقاسم املوارد بسالم أو مكافحة تغري املناخ كمسؤولية مشرتكة. وقد اختري املاء لريمز إىل الدور الذي يلعبه 
يف توحيد الناس. وقد شاركت وكاالت بيئية من مرص واألردن وإرسائيل وفلسطني وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا 

واملغرب واليونان.

حملة حوار 21

يف ذروة "االحتجاجات ضد الرسوم املتحركة" يف فرباير 2006 أطلقت مؤسسة آنا ليند واملنصة الشبابية 
األورو-متوسطية مناقشات 21، وهي حملة حوار عىل اإلنرتنت مدتها ستة أشهر. ومتت دعوة الشباب 

الذين ترتاوح أعامرهم بني 18 و25 عاماً لطرح أسئلتهم األكرث إلحاحاً والرد عليها من ِقبل أولئك الذين هم 
يف نفس العمر من الجانب اآلخر من املتوسط وتقديم مقرتحات لتحسني الحوار بني الشامل والجنوب. ومن 

بني 1،783 مشاركة من 34 دولة من دول الرشاكة األوروبية-املتوسطية متت مطابقة 388 ودعوة 40 )من 
 EYP 28 دولة( لحضور ورشة عمل ختامية يف اإلسكندرية نظمتها مؤسسة آنا ليند وبرملان الشباب األورويب

ومعهد غوته يف اإلسكندرية.

مؤسسة آنا ليند يف العمل
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الرشاكات والجوائز: إنشاء التآزر
من أجل االبتكار والتواصل واالستدامة واالعرتاف 

بعمل الحوار
لضامن تأثري بارز وطويل األمد استثمرت مؤسسة آنا ليند يف رشاكات من خالل العمل مع املؤسسات 

الرائدة يف املنطقة لتوسيع نطاق الرؤية وتأثري واستدامة أعاملها واملساهمة يف زيادة التآزر االسرتاتيجي يف 
مجال تعاون املتوسط.

ولهذا السبب عملت املؤسسة عىل إقامة عالقات تعاون مع مؤسسات دولية وإقليمية ومن بينها أمانة 
االتحاد من أجل املتوسط كرشيك مركزي للمؤسسة واليونسكو وجامعة الدول العربية ومجلس أوروبا 

ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية OCDE ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا OSCE وتحالف 
الحضارات التابع لألمم املتحدة UNAoC. ومن أجل تحديد النطاق التشغييل املحدد للتعاون تم اعتامد 
سلسلة من اتفاقيات التعاون يف إطار االسرتاتيجية التي وافق عليها مجلس اإلدارة حتى عام 2025 ومن 
 OSCE ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا CMI بينها: مجموعة البنك الدويل ومركز التكامل املتوسطي

وجامعة الدول العربية ونادي مدريد ومكتبة اإلسكندرية وأصدقاء أوروبا واليونسكو وIAI / New-Med و
MEDAC وUNIMED وCOPEAM وEUNIC Global واملجلس الثقايف الربيطاين. كام تم تعزيز أوجه 

التآزر مع برامج ENI "أداة الجوار األوروبية اإلقليمية" )الجوار املفتوح، وسائل اإلعالم األورو-متوسطية( 
)Open Neighborhood, Med Media( ومع دائرة العمل الخارجي األورويب EEAS Strats وفرقة عمل 

الجنوب.

وكمثال عىل طريقة دخول االتفاقيات حيز التنفيذ قامت مؤسسة آنا ليند بتوقيع مذكرة تفاهم مع 
اليونسكو عام 2019 وتنظيم أول نشاط سنوي مشرتك، وهو منتدى املرأة األورو-متوسطية للحوار يف عامن. 

وتم االعرتاف مبشاركة الحوار املؤسسايت ملؤسسة آنا ليند يف املنطقة األورو-متوسطية يف إعالن مرسيليا 
الصادر يف 23 يونيو 2019، حيث أكد وزراء خارجية القمة االلتزام السيايس للمؤسسة باعتباره "منصة 

مركزية لتعزيز الرشاكة بني االتحاد األورويب وجميع البلدان حول البحر املتوسط".

وكانت مقاربة الرشاكة لدى مؤسسة آنا ليند تتوافق مع الدور الفريد ملؤسسة آنا ليند باعتبارها "شبكة 
من الشبكات"، كام حرصت مؤسسة آنا ليند أيضاً عىل املشاركة مع رؤساء الشبكات يف مبادرات محددة 

مثل مسابقة الجائزة األدبية "بحر من الكلامت"، وهي نتيجة رشاكة طويلة األمد مع رئيس مؤسسة الشبكة 
اإلسبانية IEMed، وتهدف إىل تشجيع إنتاج الروايات القصرية التي تصور الحقائق املختلفة للمنطقة 

األورو-متوسطية من وجهة نظر الشباب. وعالوًة عىل ذلك ويف عام 2006 قامت مؤسسة آنا ليند بالرشاكة 
مع مؤسسة Fondazione Mediterraneo بتأسيس جائزة املتوسط للحوار بني الثقافات والتي تهدف 

إىل االعرتاف بإنجازات األفراد واملنظامت التي كانت يف طليعة تعزيز الحوار والبناء عىل التنوع ومعالجة 
التعصب والتنميط وتعزيز االحرتام املتبادل بني املجتمعات األورو-متوسطية.

ومنذ عام 2018 كان هناك مجال تعاون آخر اعترُب حاسامً الستدامة التأثري وتوسيع الربامج وهو يتعلق 
بالرشاكات املحلية. ومن األمثلة عىل ذلك التعاون مع بلدية سالونيك التي أسست دوراً قيادياً عىل املستوى 

األورو-متوسطي يف مجال الشباب واملدن املرنة، وهناك أيضاً وكالة الشباب الوطنية يف مالطا التي قادت 
األساس لدعم وزارة التعليم لتطوير أكادميية مناظرة ألصوات الشباب املتوسطي مع مؤسسة آنا ليند.
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ومن خالل جائزة الصحفي املتوسطي – وهي الجائزة اإلقليمية الرائدة للتقارير متعددة الثقافات –عززت 
املؤسسة شبكة أورو-متوسطية للصحفيني الذين يقدمون تقارير عن التنوع الثقايف وأرشكتهم يف تحليل 
االتجاهات والتصورات )منتدى وسائل اإلعالم Media Forum، بروكسل، 6 ديسمرب 2017(. وتم تأمني 

رشاكات إعالمية للحوار مع منصات إعالمية رائدة مثل يب يب يس والعربية ودويتش فيلال وكوبيام وإي يب يو 
ومؤسسة طومسون رويرتز ومعهد األردن لإلعالم والرشق األوسط وشبكة يوروميد اإلعالمية.

وتأسست رشاكة خاصة مع COPEAM وهي توقيع اتفاقية يف عام 2019 إلضفاء الطابع املؤسسايت عىل 
التعاون الطويل األمد الذي تم إنشاؤه يف إطار جائزة املتوسط للصحافة وحملة "املناظرة إىل العمل". وتؤكد 
االتفاقية عىل االهتامم املشرتك يف تعزيز عالقتها يف إطار الرشاكة األورو-متوسطية من خالل العمل معاً عىل 

تطوير مناهج مبتكرة لتعزيز الحوار بني الثقافات من خالل قطاع اإلعالم وتطوير أنشطة إعالمية مشرتكة 
وحمالت اتصال وجوائز.

وأدت الرشاكات اإلسرتاتيجية مع وسائل اإلعالم إىل زيادة كبرية يف املقاالت االفتتاحية يف وسائل اإلعالم 
 Irish Times:الرائدة التي تسلط الضوء عىل االتجاهات اإليجابية يف املنطقة. ومن األمثلة عىل ذلك

)"الثقافة توحد أكرث مام تقّسم أوروبا واملتوسط"(؛ AnsaMed )"األورو-متوسط: االتجاهات بني الثقافات، 
ما تزال هناك ثقة يف املستقبل"(؛ الغد األردن )"٪86 من األردنيني يعتقدون أن برامج التعليم والشباب 
فعالة يف التعامل مع تحديات التطرف"(؛ وTimes of Malta )"الهجرة مشكلة، ولكنها ليست األهم"(.

أقامت مؤسسة آنا ليند تعاوناً مع تحالف األمم املتحدة للحضارات )UNAoC( يف عام 2009 من أجل 
 UNAOC وهو مبادرة مشرتكة بني تحالف الحضارات التابع لألمم املتحدة ،PLURAL + Video مهرجان
واملنظمة الدولية للهجرة مع مؤسسة آنا ليند ورشكاء آخرين، حيث يتيح املهرجان للشباب أن يتحدثوا عن 

آرائهم حول الهجرة والتنوع والهوية وأن يسمعهم اآلخرون يف جميع أنحاء العامل حول هذه املوضوعات. 
وقد منحت مؤسسة آنا ليند "جائزة PLURAL + Anna Lindh EuroMed" ضمن املهرجان.

ومن خالل التقييم الخارجي عززت املؤسسة منوذج التمويل الناجح الذي يقوده الرشكاء من خالل 
االستفادة من رشاكاتها االسرتاتيجية لتأمني التمويل التكمييل عرب العطاءات واملناقصات املشرتكة )كام يف 

حالة "أصوات الشباب املتوسطي" التي حصلت عىل متويل للربنامج التكمييل بنسبة ٪20 لعام -2018
-2020(. ويعترب النموذج الذي يقوده الرشكاء يف صلب اسرتاتيجية تطوير األعامل التي سيتم تعزيزها من 
قبل املؤسسة بدعم من الخربة الخارجية. ويعد مجال العمل هذا مفتاحاً ملعالجة نقص التنويع يف مصادر 

التمويل وبناء مؤسسة مستدامة للحوار.

مؤسسة آنا ليند يف العمل
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برامج التمويل
دعم تعاون املجتمع املدين األورو-متوسطي

تكمن إحدى أهم الطرق التي تحقق بها مؤسسة آنا ليند مهمتها يف تقديم املنح ملنظامت املجتمع املدين 
من خالل برامج التمويل املختلفة.

دعوة لتقديم العروض

تركز خطط متويل مؤسسة آنا ليند عىل املجاالت ذات األولوية ومنح الدعم املايل للمشاريع الدولية التي 
طورها املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية عرب ضفتي البحر األبيض املتوسط. ولهذا السبب شارك يف 
جميع املشاريع املمولة واحٌد أو أكرث من رشكاء املجتمع املدين من الجنوب والشامل. وخالل فرتة خمسة 

عرش عاماً عالجت املشاريع والربامج املمنوحة قضايا ذات اهتامم املشرتك يف املنطقة األورو-متوسطية 
مام أحدث تأثرياً فعاالً عىل املستويني املؤسسايت والشعبي وأدى إىل تعزيز الحوار بني الثقافات وتشجيع 

املجتمعات يف املنطقة عىل معرفة بعضها البعض بشكل أفضل ومشاركة أنواع مختلفة من أصحاب املصلحة 
لتطوير مقاربات متكاملة.

وقد غطت املنح حلقات دراسية واجتامعات طاولة مستديرة ومبادرات تدريبية ومعارض صور وإنتاج 
فيديوهات وكتب وأحداث موسيقية وإنتاجات مرسحية ومهرجانات ومبادرات بحثية أكادميية، وهذا 

يعطي قيمة مضافة إىل املجاالت الرئيسية للمؤسسة واسرتاتيجياتها األساسية. وعىل الصعيد العاملي وصلت 
املشاريع إىل اآلالف من املجموعات املستهدفة الرئيسية ملؤسسة آنا ليند مبا يف ذلك الشباب والنساء 

واملهاجرون يف الشامل والجنوب ويف البلدات واملجتمعات الصغرية مام يؤكد قدرة املؤسسة عىل التواصل. 
وسمحت املنح بالتفاعل امللموس مع مجموعات املجتمع املدين الشعبية وتعزيز الدور املحوري للحوار بني 

الثقافات يف التعامل مع الجوانب املختلفة للمجتمعات املدنية.

وقد تم إطالق الربنامج األول للدعوة اىل تقديم العروض CFP يف عام 2006 كام تم إطالق الربنامج األحدث 
يف عام 2020، وكان يحتوي أحدهام عىل مغلف مايل إجاميل قدره 1.710.000 يورو للمنح التي ترتاوح بني 

35,000 و50,000 يورو واآلخر لتجربة مشاريع البحث بني الثقافات مبغلف مايل إجاميل قدره 90.000 يورو 
للمنح التي ترتاوح بني 20.000 و30.000 يورو.

 226,000 املستفيدون285 املشاريع املمنوحة12,050,000 يورو

جاميل املغلف املايل )-2006
)2020

)باستثناء الدعوة لتقديم 
العروض CFP لعام 2020(
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(2012-2017)(2012-2017)

الدعم اإلداري لرؤساء الشبكات

تم تصميم دعم تنسيق الشبكات )NCS( عام 2008، وهو يضمن التنسيق املنتظم للشبكات والتوحيد 
التدريجي ملنصة منسقة للمنظامت األعضاء مام يعزز بشكل فاعل الحوار بني الثقافات يف املنطقة األورو-
متوسطية، كام يوفر الدعم املايل لرؤساء الشبكات )HoNs( للتنسيق اليومي للشبكات من خالل تنظيم 

االجتامعات والتدريبات.

وقد تفاوض فريق الدعم اإلداري عام 2019 عىل إجراء تعاقد مصمم كبديل لخطة املنح الخاصة بدعم 
تنسيق الشبكات NCS. وهو يهدف إىل دعم رؤساء شبكات مؤسسة آنا ليند HoNs للتنسيق وتعزيز 

القدرات وتعبئة شبكاتهم الوطنية مع تعزيز أنشطة برامج مؤسسة آنا ليند. كام يهدف إىل ضامن التامسك 
املعزز بني أنشطة املؤسسة التي تقودها الشبكة وبرامجها اإلقليمية.

شبكة العمل بني الثقافات

تم تصميم شبكة العمل بني الثقافات NIA لتعزيز مهمة املؤسسة عىل املستوى الوطني وضامن وضوح 
واتساق اإلجراءات الوطنية بني الثقافات يف الشبكة الوطنية؛ وهي تهدف إىل معالجة التحديات بني 

الثقافات املتعلقة بالتنوع االجتامعي والثقايف الخاص بكل بلد. وقد تراوحت املنح التي أعطيت بني 9,000 
يورو و21,500 يورو.

6,444 يورو

  575,000 يورو

312 عدد اجتامعات 
الشبكات

املشاريع: تم تنفيذ 157 
مبادرة

 207 عمليات بناء 
القدرة 

املستفيدون: 24,189 
مستفيداً مبارشاً 

و169,933 مستفيداً 
غري مبارش

إجاميل املغلف املايل )-2008
)2020

إجاميل املغلف املايل )-2015
)2017

مؤسسة آنا ليند يف العمل
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اإلجراءات عرب الشبكات

تم تصميم اإلجراءات عرب الشبكات )CROSS-NETWORK ACTIONS( CNA لالستفادة من معرفة 
أعضاء شبكة مؤسسة آنا ليند وخرباتهم يف مواجهة التحديات املتعلقة بالحوار بني الثقافات عىل املستويني 

اإلقليمي ودون اإلقليمي وتعزيز كفاءات الحوار بني الثقافات بني املنظامت األعضاء يف الشبكات للمساهمة 
يف ثقافة الحوار. وتطلبت املشاريع املمولة إنشاء اتحاد من أعضاء الشبكات بإدارة رئيس مؤسسة الشبكة.

برنامج التبادل األورو-متوسطي للتعاون بني الثقافات

تم تطوير هذا الربنامج لالستفادة من برامج التبادل األورو-متوسطية السابقة ملؤسسة آنا ليند كأداة 
رئيسية للتنمية البرشية والتنظيمية املستدامة بهدف دعم منظامت املجتمع املدين لتبادل املهارات 

واملعرفة الفنية واملتعددة الثقافات ودعم التعاون بني الثقافات عىل املستوى اإلقليمي.

وقد انطلق يف عام 2012 يف إطار برنامج "دورك" وتم توسيعه بشكل أكرب يف عام 2015 كأداة رئيسية 
للتنمية البرشية والتنظيمية املستدامة. ويهدف الربنامج اىل دعم منظامت املجتمع املدين يف تبادل املهارات 

واملعرفة الفنية والثقافية ودعم التعاون بني الثقافات عىل املستوى اإلقليمي. وقد مول الربنامج إقامات 
متوسطة األجل ملمثيل املجتمع املدين يف دولة أخرى للمنطقة وفق مخطط التبادل عن طريق التوأمة يف 

صفوف املنظمة.

  570,000 يورو

املستفيدون: 99 
عضواً شاباً من 

منظامت املجتمع 
املدين )مستفيدون 

مبارشون( و11 
صحفياً كجزء من 

مكون مخصص 
للربنامج

األنشطة: تم تنفيذ 30 
مبادرة

املنظامت املرسلة 
واملضيفة: 134

املستفيدون: 2,997 
مستفيداً مبارشًة 

و41,210 مستفيداً غري 
مبارش

أفكار مشاريع 
جديدة: طور 80% 
من املشاركني أفكار 

مشاريع جديدة وأوجه 
تعاون

إجاميل املغلف املايل )-2015
)2017
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املصادر واملنشورات
املطبوعة والرقمية وعرب اإلنرتنت

أنتجت مؤسسة آنا ليند مجموعة من املنشورات الجديدة التي تركز عىل التعلم بني الثقافات وإدارة 
التنوع الثقايف ومشاركة املامرسات الجيدة يف الحوار بني الثقافات وتقديم تحليل لالتجاهات والقيم العابرة 

للثقافات.

ويُعترب تقرير آنا ليند حول "االتجاهات بني الثقافات والتغيري االجتامعي" أداة رائدة للمعرفة والعمل بشأن 
العالقات بني الثقافات يف املنطقة األورو-متوسطية، وهو يُنرش كل ثالث سنوات منذ عام 2010 ويجمع بني 
استطالع للرأي العام يجمع أكرث من 50000 صوت عرب أوروبا ومنطقة جنوب ورشق البحر األبيض املتوسط 

مع مجموعة واسعة من التحليالت بوساطة شبكة من الخرباء متعددي الثقافات.

ويف إطار برنامج Erasmus + Virtual Exchange أنتجت مؤسسة آنا ليند عام 2020 "دليل رئيس 
مجموعة لتبادل املناظرات" كدليل وأداة دعم لرؤساء مجموعات املناظرة الذين يعملون مع املنظامت 

الشبابية والجامعات.

ويف عام 2020 أنشأت مؤسسة آنا ليند "مركز موارد الحوار بني الثقافات" كنتاج لتنظيم أورو-متوسطي 
طويل األمد للموارد وحتى يكون نقطة مرجعية للموارد الخاصة بالحوار بني الثقافات يف املنطقة األورو-

متوسطية مبا يف ذلك املنشورات وأنشطة التعلم واألنشطة السمعية البرصية واألحداث والخرباء الذين 
يساهمون باملعلومات واآلراء للمشاركني يف حالة التعلم واملامرسات الجيدة لالستجابة الحتياجات 

الصحفيني واملجتمع املدين والباحثني والطالب وواضعي السياسات والجمهور ككل.

ويف عام 2019 تم نرش الدورة التدريبية عرب اإلنرتنت حول "االتجاهات بني الثقافات يف األورو- متوسط" 
كمورد تفاعيل يرتكز عىل الفيديو بغية السامح للمشاركني بتعميق املعرفة واملهارات حول العالقات والقيم 

بني الثقافات يف املنطقة ومناقشة املحتوى ورسائل الدورة الرئيسية مع أقرانهم من جميع أنحاء البحر 
األبيض املتوسط.

ومنذ عام 2019 بدأت مؤسسة آنا ليند بالنرش املنتظم ملجلة آنا ليند اإللكرتونية الفصلية وبيان أحداث 
مؤسسة آنا ليند وشبكتها ورشكائها واألنشطة والفرص الرئيسية املوجودة يف مجال الحوار بني الثقافات يف 

املنطقة.

وتم تطوير مورد رئييس للمعلمني الرسميني وغري الرسميني: "كتيب آنا ليند حول تعليم املواطنة بني 
الثقافات يف املنطقة األورو-متوسطية" الناتج عن عمل استغرق خمس سنوات وشارك فيه 300 معلم 

وخبري من جنوب وشامل البحر األبيض املتوسط وتم نرشه عام 2017. وقد أدى إىل تطوير املوارد الرقمية 
التكميلية للدول العربية باإلضافة إىل إنتاج "دليل تنفيذ التبادل االفرتايض لربامج التعلم بني الثقافات" يف 

عام 2020.

ومنذ عام 2008 دخلت مؤسسة آنا ليند يف رشاكة مع مؤسسة IEMed – رئيسة شبكة آنا ليند اإلسبانية 
لتشجيع اإلنتاج األديب من قبل الشباب ومن أجلهم – وذلك بغية إنتاج مقاالت حول القضايا الرئيسية 

للعالقات األورو-متوسطية من خالل "بحر من الكلامت" يتم اختيارها يف مسابقة دولية.
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وأطلقت مؤسسة آنا ليند مبناسبة السنة األورو-متوسطية للحوار بني الثقافات كتاب "حوار يف العمل" يف 
أثينا مبناسبة أول "حوار وزاري بني الثقافات" للمنطقة األورو-متوسطية )2008(، ويحتوي هذا الكتاب عىل 

أكرث من 1,000 دراسة حالة حوار محيل وعابر للحدود.

وشارك يف املنشور األول ملؤسسة آنا ليند "الوحدة يف التنوع" )2005( خرباء متعددو الثقافات يف تحليل 
تحديات الحوار بني الثقافات يف املنطقة، ويف عام 2006 أعدت مؤسسة آنا ليند كتاب "االتصال والتصورات 

الخاطئة" لالجتامع الوزاري األورو-متوسطي األول حول التنميط الجندري والذي عقد يف إسطنبول. ومن 
أجل املعلمني واملتعلمني أطلقت مؤسسة آنا ليند الدليل الرتبوي "كيفية التعامل مع التنوع يف املدارس" 

)2007( والذي يدعم الطالب يف اكتشاف الثقافات واملعتقدات املتنوعة. كام تعاونت مؤسسة آنا ليند يف 
إنتاج "دليل ملؤلفي كتب التاريخ املدرسية" )2011(.

واعرتافاً بالدور املتزايد لنشطاء وسائل التواصل االجتامعي يف عمل الحوار بني الثقافات دعمت مؤسسة آنا 
ليند شبكة من املدونني الشباب الرائدين يف ريادة أول مجموعة أدوات أورو-متوسطية "مدونون للحوار" 

)2011( والتي تحتوي عىل مجموعة من موارد التدريب والوصول إىل األدوات عرب اإلنرتنت.

وبالنسبة لقادة املنظامت غري الحكومية يف مجال ثقافة السالم وحل النزاعات أنشأت مؤسسة آنا ليند 
مجموعة أدوات حول "حل النزاعات والتعاون الثقايف" )2007( مع املامرسات الجيدة للمدربني وكتيب 

"استعادة الثقة وإعادة بناء الجسور" مع دراسات حاالت حول مبادرات السالم املحلية واإلقليمية )2009(. 
وبالنسبة للقادة الثقافيني فان ما نرشته مؤسسة آنا ليند للنرش "إمكانات الفنون للحوار بني الثقافات" 

)2007( يقدم أمثلة عن املنهجيات القامئة عىل الفن يف الحوار ويف مجال اإلعالم. كام تم تطوير "خريطة 
الرتجمة يف منطقة البحر األبيض املتوسط" )2011( بالرشاكة مع Transeuropéennes )فرنسا( وساهمت 

فيها مجموعة متنوعة من مؤسسات النرش والرتجمة؛ ونتيجة لذلك تم إنشاء برنامج ترجمة جديد ملؤسسة 
آنا ليند بالرشاكة مع الحكومة الفرنسية.

"دورك: دليل حول الشباب يف الحوار املحيل" هو مبادرة تنظيمية عرب اإلنرتنت حول األمناط املختلفة 
ملشاركة الشباب يف جوانب متنوعة من الحوار املحيل يف مجتمعاتهم. وجاء الدليل نتيجة دورتني تدريبيتني 

لربنامج دورك أقيمتا يف املغرب )منطقة املغرب العريب( ولبنان )منطقة املرشق(.



شبكات آنا ليند 

عرب يوروميد
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يتوىل تنسيق الشبكة حالياً: املعهد األلباين لإلعالم
ترتكز جهود الشبكة األلبانية عىل الحوار بني الثقافات عرب مجاالت حقوق اإلنسان واإلعالم والبحوث 

والتنوع والتعليم.

منذ بداية عام 2020 بُذلت جهود لتفعيل وإعادة تنشيط الشبكة التي ظلت صامتة لعدة سنوات مام أدى 
إىل 45 عضواً ناشطاً من خلفيات مختلفة؛ 30 يف منطقة تريانا )يف كل من املناطق املدنية والريفية( و15 يف 

مناطق دوريس وشكودرا وفيري وبوغراديك وفلورا. وميلك جميع هؤالء خربة يف عدة قطاعات.

كانت الشبكة األلبانية جزءاً من مؤمتر نشاط عرب الشبكات يدعى "نساء ممثالت للحوار، كيميا 2017"، 
) Kīmiyya, Women Actresses of Dialogue" 2017") وقد جمع 150 ممثالً من 12 شبكة وطنية 

لـمؤسسة آنا ليند )ألبانيا، الجزائر، البوسنة والهرسك، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، مالطا، موريتانيا، الجمهورية 
التشيكية، ليتوانيا، سلوفينيا وتونس(. وانعقد املؤمتر يف متحف السالم يف نابويل، وركز عىل دعم التدريب 

والتعليم والوصول إىل التقنيات الجديدة للنساء حتى تتمكنَّ من تسهيل الحوار بني الثقافات بشكل كامل 
والتخفيف من أسباب الرصاع يف املنطقة.

واستكشفت مبادرة "املنتدى املفتوح" )2014( قضايا الهوية الثقافية للمهاجرين األلبان يف الدول األورو-
متوسطية. وشارك األعضاء يف عام 2012 يف "شبكة البحر األبيض املتوسط: الخطوة األوىل المبيدوزا" والتي 

تضمنت بحثاً عن قضايا املهاجرين األلبان يف إيطاليا. وأطلق األعضاء شعار "العب من أجل السالم" يف إطار 
حملة مؤسسة آنا ليند "استعادة الثقة، إعادة بناء الجسور" )2009( التي تضم العديد من املدارس يف تريانا 
وتستخدم األنشطة الرياضية كوسيلة لتعزيز الحوار بني الشباب من مختلف الفئات املهمشة مثل األطفال 

األكرث حرماناً واأليتام.

وتم يف العام نفسه تنظيم االجتامع اإلقليمي ملؤسسة آنا ليند حول "آفاق التعايش بني األديان" والذي 
افتتحه رسمياً رئيس جمهورية ألبانيا باالشرتاك مع رئيس الشبكة يف تريانا. وأطلق أعضاء الشبكة األلبانية 

أيضاً منشوراً بعنوان "املرأة والدين" حول دور املرأة يف املجتمعات الدينية الرئيسية الثالث والحياة 
االجتامعية والسياسية إىل جانب حملة "نقاش الثقافات".

ألبانيا

 منظمة مجتمع مدين ممثلة 
يف املنتديات األورو-متوسطية 

ملؤسسة آنا ليند )فاليتا 2016( 
/ برشلونة 2020

إيطاليا ومرص ولبنان هي أكرث 
الدول التي تشارك منظامت 
املجتمع املدين األلبانية معها 

من خالل برنامج املنح الخاص 
مبؤسسة آنا ليند.

شاركت 52 منظمة مجتمع 
مدين يف شبكة البوسنة 

والهرسك 
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الدول الرشيكة املنظامت األلبانية املشاريع

لوكسمبورغ، البوسنة والهرسك، قربص،
جمهورية التشيك، مرص، فنلندا، اليونان،

األردن، لبنان، ليتوانيا، املغرب،
فلسطني، سلوفينيا، تونس، تركيا

 YMCA“ املركز األلباين
Tirana” - رشيك

كن صويت، 2020

إرسائيل، األردن
ملواطنة بني الثقافات يف ثالث، 2015

 الرتاث الثقايف بال
حدود )CHwB( – رشيك

السياحة البيئية - الرتاث - التعليم )EHE(: رشاكة من أجل املواطنة 
بني الثقافات يف ثالث مناطق رصاع، 2015

شبكة آنا ليند يف ألبانيا

املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين األلبانية

نظمت الشبكة األلبانية اإلجراءات الرئيسية

2 البوسنة

1 قربص

1 جمهورية التشيك

1 مرص

1 فنلندا

1 فرنسا

1 اليونان

1 إرسائيل

2 إيطاليا

2 األردن

1 لبنان

1 ليتوانيا

1 لوكسمبورغ

1 مالتا

1 املغرب

1 فلسطني

1 سلوفينيا

2 تونس

1 تركيا

الدول املشرتكة املنظامت األلبانية املنظمة املسؤولة النشاطات

فرنسا، تونس، الجزائر، مالطا،
ألبانيا، البوسنة، إيطاليا

فرنسا، تونس، الجزائر، 
مالطا، ألبانيا، البوسنة،

إيطاليا

املنتدى األلباين لتحالف 
الحضارات - رشيك

كيميا. نساء ممثالت الحوار، 2017  

ألبانيا شكودرا وتريانا املنتدى األلباين لتحالف 
الحضارات

النساء الحرفيات، الشبكة األعامل بني 
الثقافات، 2015

ألبانيا لوندر املنتدى األلباين لتحالف 
الحضارات

املنتدى املفتوح، 2014

ألبانيا وإيطاليا تريانا ولوندر املنتدى األلباين لتحالف 
الحضارات

شبكات البحر األبيض املتوسط:  الخطوة 
األوىل المبيدوزا، 2012

ألبانيا

ألبانيا هي واحدة من 29 
دولة شملها االستطالع لتقرير 

االتجاهات بني الثقافات

عضو املجلس االستشاري
 لـ آنا ليند 

بسنيك مصطفاج
AFALC رئيس

)حتى 2015(

اجتمع 250 طفالً ومراهقاً من 
عدة مدارس يف تريانا يف مرشوع 
"اللعب من أجل السالم" كجزء 

من مبادرة "استعادة الثقة، 
إعادة بناء الجسور"

قامت مؤسسة آنا ليند بتعبئة 
13 مرشوعاً من خالل حملة 

"1001 إجراء من أجل الحوار"

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند
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 Association Etoile Culturelle“ “تتوىل تنسيق الشبكة حالياً: ”جمعية نجمة أكبو الثقافية
d"Akbou” تعمل شبكة مؤسسة آنا ليند الجزائرية عىل تعزيز الحوار بني الثقافات يف مجاالت الثقافة 

والشباب والهجرة والتعليم واإلعالم.

شارك خمسة أعضاء من الشبكة الجزائرية يف نشاط عرب الشبكات يُدعى "التعليم غري الرسمي وما بني 
الثقافات يف البحر األبيض املتوسط" )2016( بقيادة املعهد اإلسباين األورويب للبحر للمتوسط. حيث شارك 

ما مجموعه 11 شبكة وطنية تابعة للمؤسسة يف تعزيز التعليم غري الرسمي وما بني الثقافات وتبادلت 
الخربات حول كيفية فهم وتعزيز التعليم غري الرسمي وما بني الثقافات يف عدة أجزاء من املتوسط. ونسقت 

الشبكة الجزائرية ورشة عمل "التأهيل االقتصادي للشابات" كجزء من النشاط العابر للشبكات "كيميا، 
نساء ممثالت للحوار" )2017( بقيادة الشبكة اإليطالية.

وشاركت أكرث من 50 شبكة عضوة يف اجتامع أورو-متوسطي تم تنظيمه مع وزارة الثقافة عام 2014 إلعداد 
دليل حول "الشباب يف الحوار املحيل". وأطلقت الشبكة أيضاً خالل هذه الفرتة إجراءات وطنية بدعم 

من مؤسسة آنا ليند بشأن "أنشطة التوعية بحقوق األطفال" و"بناء قدرات الجمعيات الجزائرية". وشارك 
أربعون مشاركاً من الجزائر وبلجيكا وإيطاليا واملغرب وبولندا يف مناقشة حول "املشاركة يف الحياة العامة" 

)2012( نظمتها مؤسسة آنا ليند؛ وشاركت الشبكة الجزائرية يف برنامج أصوات الشباب العريب من خالل 
مركز وطني قائم للمناظرة ويف برنامج "دورك: مواطنون من أجل الحوار".

وشارك أعضاء الشبكة بشكل ناشط يف حملة "1001 إجراء من أجل الحوار" من قبل مؤسسة آنا ليند 
للحوار )Actions for Dialogue" )2008 1001" للسنة األورو-متوسطية للحوار بني الثقافات مبا يف ذلك 
إطالق مبادرة "ليايل الصحراء" "Sahara Nights" املحلية. وكانت الرشاكات الرئيسية التي تم تطويرها من 
خالل برنامج املنح ملؤسسة آنا ليند هي مع منظامت املجتمع املدين يف فرنسا وإيطاليا واملغرب. واستندت 

نتائج إعالن الجزائر من أجل رؤية مشرتكة للمستقبل )2006( إىل مؤمتر "حوار شامل وجنوب البحر األبيض 
املتوسط" الذي نظمته مؤسسة آنا ليند بالرشاكة مع الحركة األوروبية الدولية ومكتبة اإلسكندرية.

الجزائر
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1 ألبانيا

7 بلجيكا

1 البوسنة

3 بلغاريا

1 دمنارك

6 مرص

1 إستونيا

1 فنلندا

18 فرنسا

5 اليونان

2 أيرلندا

1 إرسائيل

16 إيطاليا

8 األردن

1 التفيا

4 لبنان

1 ليتوانيا

1 مالطا

15 املغرب

4 فلسطني

3 بولندا

2 الربتغال

2 رومانيا

3 سلوفينيا

1 إسبانيا

9 السويد

2 هولندا

8 تونس

3 تركيا

3 األردن

الجزائر

تشارك 157 منظمة من 
منظامت املجتمع املدين يف 

الشبكة الجزائرية

تم حشد 12 مرشوعاً عن 
طريق مؤسسة آنا ليند من 

خالل حملة "1001 إجراء من 
أجل الحوار"

أعضاء املجلس االستشاري 
للمنتدى: غني مختاري )منذ 

2015(؛ مالك شبل )-2005
2008(؛ عائشة كسول )-2008

2011(؛ صربية بوقدوم )-2012
)2014

متثيل 42 منظمة من منظامت 
املجتمع املدين يف منتديات 
آنا ليند EuroMed )فاليتا 
)2016( / مرسيليا )2013((

حصل الصحفي الجزائري 
ميكيسا شقري عىل جائزة آنا 

ليند الصحفية 2011

فرنسا وإيطاليا واملغرب 
هي أكرث الدول التي تشارك 

منظامت املجتمع املدين 
الجزائرية معها من خالل 

برنامج منح آنا ليند

حرض 400 مشارك يف مؤمتر 
"حوار شامل-جنوب املتوسط" 

يف الجزائر الذي نظمته 
مؤسسة آنا ليند بالتعاون 

مع الحركة األوروبية الدولية 
واللجنة الجزائرية ومكتبة 

اإلسكندرية.

شبكة أنا ليند يف الجزائر

مشاريع رئيسية مع منظامت املجتمع املدين الجزائرية

الدول الرشيكة املنظامت الجزائرية املشاريع

املغرب، فرنسا، إسبانيا، تونس جمعية الجزائر لذوي ضحايا اإلرهاب 
اإلسالمي - رشيك

أصوات املرأة، 2020*

إسبانيا، مونتنيغرو، املغرب القارئ الصغري - رشيك انطيغونا 2.0، 2020*

مرص، التفيا، السويد، إستونيا، تونس، إيطاليا، اململكة املتحدة، 
إسبانيا، املغرب

جمعية النادي العلمي لكلية العلوم 
الطبية )نادى جمعية علمية كلية العلوم 

الطبية( – رشيك

يوروميد تعليم من دون حدود، 2015

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند
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اليونان، مالطا، املغرب، فلسطني معهد الفنانني - رشيك حياة اآلخرين، 2013

فرنسا جمعية جزائرنا - إداري األسبوع الفرنيس الجزائري للنساء )39 مزدوج(، 
2012

فرنسا AJIE – رشيك ذكرى الهجرة الجزائرية اىل مارسيليا، فيلم وثائقي، 
2010

إسبانيا، إرسائيل، الربتغال جامعة وهران - رشيك السياسات الثقافية للمدن يف سياق التنوع املرتبط 
باملهاجرين، 2010

فرنسا القارئ الصغري – إداري رساالت من دون حدود، 2010

بلجيكا جمعية نجمة اقبو الثقافية - إداري العمل حول التواصل الالعنفي والتعددية الثقافية، 
2009

إسبانيا، بلغاريا، مرص، اليونان، إيطاليا، جمعية نجمة اقبو الثقافية - رشيك حقيبة السالم للشباب األورو-متوسطي، 2009

إيطاليا، األردن، إسبانيا، تركيا، املغرب تنمية التبادل بال حدود - رشيك JAM: شباب البحر األبيض املتوسط الفني، الفن 
وسيلة للسالم، 2009

تونس، فرنسا، إيطاليا، املغرب راديو الجزائر - رشيك أمواج البحر األبيض املتوسط، 2009

فرنسا، املغرب، اململكة املتحدة CRASC - رشيك الرتجمة بني اللغات والثقافات للمعجم النقدي 
للبحر األبيض املتوسط، 2009

فرنسا، املغرب، إيطاليا كلية بنشنب - رشيك ماري نوسرتم، مغامرات جحا، 2009

فرنسا، بلغاريا، إيطاليا، املغرب، املرسح اإلقليمي لبجاية - رشيك أوديسة الدانوب 2007

رومانيا، إسبانيا جمعية ليام للموسيقى - رشيك FUNDUQ، الرتاث والبحث واإلبداع، 2007

بلجيكا، دمنارك، مرص، اليونان، املرأة يف االتصال - رشيك يوروميد كافيه، 2007

الدول الرشيكة املنظامت الجزائرية املشاريع

أهم الفعاليات التي نظمتها الشبكة الجزائرية

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

الجزائر، فنلندا، فرنسا، اليونان، أيرلندا، لبنان، 
سلوفينيا، إسبانيا، السويد، تونس، املغرب، اململكة 

املتحدة

تونس جمعية نجمة اقبو الثقافية – 
رشيك

كيميا. نساء ممثالت للحوار، 2017

فرنسا، تونس، الجزائر، مالطا، ألبانيا، البوسنة، إيطاليا فرنسا، تونس، الجزائر، مالطا، 
البانيا، البوسنة، إيطاليا

جمعية نجمة اقبو الثقافية – 
رشيك

كيميا. نساء ممثالت الحوار، 2017

املغرب، الجزائر، فرنسا، أيرلندا، األردن، لبنان، 
ليتوانيا، فلسطني، الربتغال، تونس، بلجيكا

إسبانيا جمعية نجمة اقبو الثقافية – 
رشيك

التعليم غري الرسمي وما بني الثقافات 
منطقة البحر األبيض املتوسط، 2016

الجزائر بجاعي، الجزائر، تيزي وزو، 
هوران، أنابا

جمعية نجمة اقبو الثقافية الترشيع وبناء قدرات مديري الجمعيات 
الجزائرية، 2014

الجزائر بجاية، الجزائر جمعية نجمة اقبو الثقافية – 
رشيك

تعلم مامرسة الحريات، حقوق الطفل، 
2013
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النمسا
)OIIP( يتوىل تنسيق الشبكة حالياً: املعهد النمساوي للشؤون الدولية

تضم شبكة مؤسسة آنا ليند النمساوية مجموعات فكرية ومؤسسات وهيئات إعالمية ومؤسسات 
أكادميية وتعليمية. وتهدف بشكل رئييس اىل الجمع بني منظامت املجتمع املدين وإنشاء منصة مرئية 

للتبادل الثقايف والحوار يف النمسا وزيادة الوعي حول كره األجانب والشعبوية اليمينية. وقد ركزت يف 
السنوات األخرية عىل زيادة االنتشار الجغرايف والوصول إىل الشباب وإىل املنظامت الشبابية وإدراج 

الشباب ومنظامت الشتات يف أنشطة الشبكة.

وقد نظم رئيس الشبكة عام 2020 منتدى "القوة للشباب! الشباب واملقاومة" )2020( يف فيينا، ويوفر 
هذا املنتدى مساحة لنحو 30 شخصاً معظمهم من ممثيل منظامت املجتمع املدين الشباب واألحزاب 

السياسية واملؤسسات التعليمية والحركات االجتامعية ولكن أيضاً من املواطنني ملناقشة القضايا التي تهمهم 
واالستامع إليهم. تهدف ورشتا العمل املعنونتان "الحوار بني الثقافات يف ضوء االستقطاب املتزايد - هل ما 

زال ممكناً؟" )2017( و"الكفاءات بني الثقافات" )2015( إىل مناقشة كيفية استهداف كره األجانب وتحقيق 
الحوار بني الثقافات. كام تعامل املنتديان العامان "R.E.S.P.E.K.T! نتفاوض بشأن التنوع: االختالفات 
الثقافية - ما مدى ”االختالف“ املسموح به؟" )2016( و"R.E.S.P.E.K.T! نحن نتفاوض بشأن التنوع: 

التعلم بني الثقافات - أين الفرص وحدود التنوع؟" )2016( مع كيفية ضامن التنوع.

وكانت الشبكة رائدة يف عدد من اإلجراءات املشرتكة، مثل "االضطرابات واالحتجاج والثورة: تغيري البحر 
يف املتوسط" )2013( التي ركزت عىل التبادل بني الناشطني من النساء والشباب يف جنوب املتوسط وأولئك 

املوجودين يف النمسا. كام تركزت "مسابقة مبنى املساحة العامة" عىل سلسلة من األحداث العامة مع 
مجتمعات املهاجرين والشباب. ومن أجل تعزيز التنوع اإلعالمي واالهتامم بالقضايا العاملية قام عضو 

الشبكة Intermedia 21 Association بإطالق مرشوع مع مؤسسة آنا ليند اسمه "كل يشء يف العنوان" 
"It"s all in the Headline" قام بتدريب 62 مشاركاً عىل كيفية أن يصبحوا مستهلكني إعالميني مهمني 

كجزء من حملة مؤسسة آنا ليند "استعادة الثقة، إعادة بناء الجسور" )2009(.

ويف نفس العام تم تنظيم ندوة التدريب اإلقليمية ملؤسسة آنا ليند حول "تعزيز قدرات تنمية املشاريع" 
)2009( التي جمعت 30 مشاركاً من 12 دولة أورو-متوسطية بالتعاون مع الشبكة. ويف إطار حملة آنا ليند 

األوىل عىل مستوى املنطقة "1001 إجراء من أجل الحوار" )2008( اعتمدت الشبكة إجراءات جديدة مبا 
يف ذلك "الحوار يف املامرسة" الذي نظمه املنتدى العام العاملي لحوار الحضارات وتألف من مناقشات حول 

قضايا عابرة للثقافات مثل الدين وعالقته بالسياسة.

النمسا
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5 دمنارك

1 فرنسا

2 أملانيا

4 املجر

7 إرسائيل

3 األردن

3 لبنان

2 مالطا

6 فلسطني

2 هولندا

2 تركيا

تشارك 58 منظمة من 
منظامت املجتمع املدين يف 

الشبكة النمساوية

قامت مؤسسة آنا ليند بتعبئة 
12 مرشوعاً جديداً من خالل 
حملة "1001 إجراء من أجل 

الحوار"

عضو املجلس االستشاري لـ آنا 
ليند: هايدي دومريرش )سابقاً(

متثيل 25 منظمة من منظامت 
املجتمع املدين يف منتديات 
آنا ليند EuroMed )فاليتا 
)2016( / مرسيليا )2013((

حصل الصحفي النمساوي 
مارتن تراكسل عىل جائزة آنا 

ليند للصحافة عام 2009

تعد إرسائيل وهولندا والدمنارك 
من بني الدول التي دخلت 

الشبكة النمساوية يف رشاكة 
معها من خالل برنامج منحة 

آنا ليند

النمسا هي واحدة من 29 
دولة شملها االستطالع لتقرير 

االتجاهات بني الثقافات

شبكة آنا ليند يف النمسا املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين النمساوية

الدول الرشيكة املنظامت النمساوية املشاريع

إرسائيل، اليونان، لبنان تبادل ثقايف ال حدود له – إداري ابدأ يف االستامع - املساواة بني الجنسني من منظور الشباب، 2020 *

إرسائيل، إيطاليا مركز الدراسات النمساوي للسالم وحل 
النزاعات )ASPR( – رشيك

التعلم من أوروبا لتحسني العالقات بني الثقافات يف إرسائيل، 2020 *

فلسطني يانتي - الشباب والفن وليفانتي – إداري بإمكاين تحريك رقصة املجتمع فلسطني، 2013

فلسطني، مرص، السويد، تونس، تركيا معهد البحوث بني الثقافات واملقارنة 
- رشيك

نهج متعدد الثقافات ملهارات منارصة منظامت املجتمع املدين يف 
السياسات العامة

فلسطني A.M.U.S.E. – إداري سرب القدس، 2009

دمنارك، املجر، إرسائيل، هولندا، تركيا مركز متعدد الثقافات – إداري توضيح القيم: قانون الشباب يف يوروميد، 2009

فلسطني، أملانيا، إرسائيل IICP – رشيك التحول االجتامعي يف الرصاع بني الثقافات - إرسائيل وفلسطني، 2009

فلسطني معهد البحوث بني الثقافات – رشيك اإلخوة يف السالح. التغلب عىل تأثري عنف الحرب األهلية، 2009

دمنارك، املجر، إرسائيل، هولندا، تركيا اللجنة الوطنية النمساوية لليونسكو 
- رشيك

توضيح القيم: قانون الشباب يف يوروميد، 2009

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند
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5 دمنارك

1 فرنسا

2 أملانيا

4 املجر

7 إرسائيل

3 األردن

3 لبنان

النمسا

دمنرك، املجر إرسائيل، األردن، لبنان، هولندا مركز متعدد الثقافات – إداري EMSF: اجتامعات الحوار وإدارة املعرفة، 2007

دمنرك، املجر إرسائيل، األردن، لبنان، هولندا اللجنة الوطنية النمساوية لليونسكو 
- رشيك

EMSF: اجتامعات الحوار وإدارة املعرفة، 2007

لبنان، الدمنارك، إرسائيل مركز متعدد الثقافات – إداري منتدى املدرسة األورو-متوسطية "حوار الثقافات" 2006

مالطا، فلسطني، أملانيا، إرسائيل Werkstadt Graz – رشيك MozartFest: الوصول إىل الشباب من خالل املوسيقى، 2006

فرنسا، فلسطني، األردن املركز الدويل للموسيقى واإلعالم - رشيك جائزة RMC MO للموسيقى، 2006

أهم الفعاليات التي نظمتها الشبكة النمساوية

البالد املشاركة املوقع ةلوؤسملا ةمظنملا النشاط

النمسا غراز وفيينا املعهد النمساوي للشؤون 
OIIP الدولية

R.ESP.E.K.T! - التفاوض بشأن التنوع، 
2015

النمسا فيينا املعهد النمساوي للشؤون 
OIIP الدولية

الدميقراطية! لكن كيف؟، 2014

النمسا فيينا املعهد النمساوي للشؤون 
OIIP الدولية

االضطرابات واالحتجاجات والثورة: تغيري 
البحر يف البحر األبيض املتوسط، 2013
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13

Les Nouveaux Disparus “يتوىل تنسيق الشبكة حالياً: ”املفقودون الجدد
تجمع شبكة مؤسسة آنا ليند البلجيكية بني املنظامت الناشطة يف مجاالت التعايش والتعليم والفن 

والثقافة والهجرة والشباب وحقوق اإلنسان والعالقات الدولية. وتعترب الشبكة أن الثقافة ليست فقط 
مجاالً نخبوياً بل يجب إضفاء الطابع الدميقراطي عليها ألنها ناقل للتغيري. وهي تثري التأمل واللقاءات 

وتعزز التقارب االجتامعي. وهذه هي الرسالة التي تحملها الشبكة بصوت عاٍل وواضح من خالل جميع 
املشاريع.

عام 2020 تم تنفيذ العديد من املشاريع عرب اإلنرتنت. وأطلقت الشبكة بشكل خاص "مقاهي املواطنني" 
التي تركز عىل موضوعات العنرصية والتفاعالت االجتامعية بني الشباب خالل فرتات الحبس. وكان موضوع 
"كيف تكتشف مدينتك بشكل مختلف؟" )2016( مرشوعاً أنشأ فيه العديد من أعضاء الشبكة يف الشبكة 

البلجيكية قصصاً يف مناطق مختلفة لجعل الجمهور يكتشف أماكن غري عادية. وكان عنوان "ميش للقاء 
التنوع" "Walk to Meet Diversity" عبارة عن رحلة إرشادية الكتشاف خمسة أحياء يف مدن بلجيكية 

مختلفة ودعوة الناس إىل فهم أفضل للظروف املعيشية لآلخرين.

وشاركت الشبكة البلجيكية يف نشاط عابر للشبكات "التعليم غري الرسمي وما بني الثقافات يف منطقة البحر 
األبيض املتوسط" )2016( يف تاراغونا؛ حيث ناقشت 

108 جمعيات من 12 دولة أوروبية وعربية طرقاً 
مبتكرة لفهم وتعزيز التعليم غري الرسمي يف الدول 

األورو-متوسطية وطبقتها للحصول عىل املعرفة 
واملهارات واألساليب الجديدة. وجرى يف بروكسل 
احتفال مبناسبة النسخة العارشة من جائزة الحوار 

األورو-متوسطي 2015 التي شاركت فيه 250 منظمة 
من منظامت املجتمع املدين من املنطقة وسلط 

الضوء عىل أهمية تحدي املفاهيم الخاطئة والتغلب 
عىل الصور النمطية يف املنطقة.

ونظمت الشبكة يف عام 2014 حلقة نقاش يف الربملان البلجييك حول حوار الثقافات يف املنطقة األورو-
متوسطية. ويف نفس العام شاركت الشبكة البلجيكية يف تجمع كبري حول موضوع "الفن واآللة والتعبري عن 

التحوالت االجتامعية" يف تارودانت يف املغرب )2014( موفراً مساحات لتبادل األفكار واآلراء. وقام ممثلو 
سبع دول أورو-متوسطية من خالل املناقشات وورش العمل يف املدارس ومساحات الحوار وعروض الشوارع 

واملعارض الفنية مبشاركة أفكارهم وأفضل املامرسات حول الفن والتغيري االجتامعي. وطور أعضاء الشبكة 
خالل عامي 2012 و2013 مرشوع "We Tube, Smash shots in a clip!"، وهو مسابقة فيديو لشباب 

ترتاوح أعامرهم بني 15 و20 عاماً يهدفون إىل كرس األفكار املسبقة والصور النمطية عن طريق عمل مقاطع 
فيديو. وأنتج الشباب عدداً من مقاطع الفيديو التي فيها روح الدعابة وأحياناً االستفزازية حول قضايا 

التنوع الثقايف.

بلجيكا

بلجيكا
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7 الجزائر

1 دمنارك

10 مرص

6 فرنسا

3 أملانيا

2 اليونان

1 أيرلندا

2 إرسائيل

3 إيطاليا

10 األردن

4 لبنان

1 ليتوانيا

9 املغرب

6 فلسطني

2 بولندا

1 الربتغال

1 رومانيا

1 إسبانيا

1 سوريا

5 تونس

2 تركيا

تشارك 109 من منظامت 
املجتمع املدين يف الشبكة 

البلجيكية

تعد مرص واألردن واملغرب من 
بني الدول األكرثالتي دخلت 
الشبكة البلجيكية يف رشاكة 

معها من خالل برنامج منحة 
آنا ليند

حصلت جميلة زخنيني وهوج 
دورزي عىل جائزة آنا ليند 

الصحفية يف عام 2008

عضو املجلس االستشاري لـ 
آنا ليند: ماري كلري فوبليتس 

)سابقاً(

متثيل 31 منظمة من منظامت 
املجتمع املدين يف منتديات 
آنا ليند EuroMed )فاليتا 

)2016( / برشلونة )2010((

ليونيس بيكيامن هو أحد 
األعضاء الرئيسيني يف الفريق 
الذي شارك يف كتابة “دليل 

املواطنة بني الثقافات”

بلجيكا هي واحدة من 29 
دولة شملها االستطالع لتقرير 

االتجاهات بني الثقافات

شبكة آنا ليند يف بلجيكا املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين البلجيكية

الدول الرشيكة املنظامت البلجيكية املشاريع

تونس، لوكسمبورغ، موريتانيا املختفي الجديد Asbl - الزعيم واملختفي 
الجديد Asbl - الرشيك

سوق امليالد، 2020*

املغرب، أملانيا، تركيا، اململكة املتحدة، أيرلندا  -AISBL الرابطة الدولية للنظام والجيل
- رشيك

أكادميية آنا ليند االفرتاضية، 2020 *

املغرب، أملانيا، تركيا، اململكة املتحدة، أيرلندا تفاصيل االتصال الخاصة باملفقودين 
حديثاً - رشيك

أكادميية آنا ليند االفرتاضية، 2020 *

التفيا، لوكسمبورغ، إسبانيا، مرص رشكة املختفني الجدد - رشيك الحوار بني الثقافات ملكافحة خطاب الكراهية، 2020 *

إسبانيا، املغرب رشكة ASBL للمختفني الجدد الرتبية عىل التنوع وبناء املواطنة، 2020 *

مرص، األردن، املغرب الرابطة الفنية لألنواع الفضائية MEDIMAGES: تعليم الشباب من خالل السينام، 2013

فلسطني عامل االحتامالت برملان األطفال، 2012

األردن، لبنان، سوريا  AISBL صندوق املرسح العريب الشبايب
- إداري

نقاط اللقاء 6، نقطة فالش 1، 2010

تركيا CEJI – رشيك التوفيق بني الدين والنوع االجتامعي يف الهجرة – 2010

بلجيكا

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند
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بيان أحداث مؤسسة آنا ليند 2005-2020

األردن، إرسائيل، املغرب، رومانيا URI أوروبا بلجيكا – رشيك دور التعاون بني األديان يف اندماج املهاجرين، 2010

فلسطني املرسح الفلمنيك املليك )KVS( - إداري PASS 2009، 2009

فرنسا، املغرب، تونس ميديانا - إداري مهرجان صوت املرأة األورو-متوسطي، 2009

الجزائر جامعة السالم – رشيك العمل حول التواصل الالعنفي والتعددية الثقافية، 2009

إرسائيل، األردن، فلسطني، بولندا عرب الحوار، املركز الفلمنيك للثقافة 
والتنوع - رشيك

املنتدى اإلبراهيمي األورو-متوسطي، 2009

فرنسا، املغرب، تونس أصوات املرأة – رشيك فنانات، 2009

تركيا، فرنسا، أملانيا، إيطاليا، الجبل األسود، فلسطني، 
السويد

شبكة شباب جنوب رشق أوروبا 
SEEYN - رشيك

التفاهم بني الثقافات كل يوم، 2009

الجزائر، إيطاليا، تونس جمعية تاليا غري الربحية - إداري FUNDUQ، الرتاث والبحث واإلبداع، 2007

الجزائر، الدمنرك، مرص، اليونان، إيطاليا، لبنان جمعية األنواع الفنية للفضاء - إداري يوروميد كافيه، 2007

مرص، أملانيا، األردن صندوق الشباب العريب للمرسح 
A.I.S.B.L - إداري

ترابيز، 2007

لبنان، إسبانيا، الجزائر K.U. لوفني - إداري  EUMEPAR(، شبكة أبحاث اإلدارة العامة األورو-متوسطية )شبكة
2006

اليونان، تركيا، إيطاليا، نرص، بولندا، األردن، فلسطني بيت الفتيات VZW - بيت الشباب 
كاردريج - رشيك

Med-Youth يخلقون مستقبل متوسط مستدام، 2006

فرنسا، املغرب، مرص املعهد العايل لدراسات االتصال 
االجتامعي

املدرسة الربيعية لطلبة يوروميد للصحافة، 2006

الدول الرشيكة املنظامت البلجيكية املشاريع

أهم الفعاليات التي نظمتها الشبكة البلجيكية

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

املغرب، الجزائر، فرنسا، أيرلندا، األردن، لبنان، 
ليتوانيا، فلسطني، برتغال، تونس، بلجيكا

فرنسا MEDEA - رشيك التعليم غري الرسمي وما بني الثقافات يف 
منطقة البحر األبيض املتوسط، 2016

بلجيكا بروكسل، غند، لياج وانفرز MEDEA قصائد ملقابلة التنوع الثقايف، 2015

بلجيكا، املغرب بروكسل، انفرز، غند املعهد األورويب ألبحاث التعاون 
املتوسطي والعريب األورويب

 We Tube, Smash Clichés in a Clip،
2012-2014

بلجيكا، املغرب، تونس، السويد، أيرلندا، إسبانيا، 
لوكسمبورغ

تارودان الشبكة املغربية أداة الفن والتعبري عن التحوالت 
االجتامعية، 2014

بلجيكا بروكسل MEDEA مؤمتر - حوار حول حوار الثقافات األورو-
متوسطية، 2014

البوسنة والهرسك 
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األردن، إرسائيل، املغرب، رومانيا URI أوروبا بلجيكا – رشيك دور التعاون بني األديان يف اندماج املهاجرين، 2010

فلسطني املرسح الفلمنيك املليك )KVS( - إداري PASS 2009، 2009

فرنسا، املغرب، تونس ميديانا - إداري مهرجان صوت املرأة األورو-متوسطي، 2009

الجزائر جامعة السالم – رشيك العمل حول التواصل الالعنفي والتعددية الثقافية، 2009

إرسائيل، األردن، فلسطني، بولندا عرب الحوار، املركز الفلمنيك للثقافة 
والتنوع - رشيك

املنتدى اإلبراهيمي األورو-متوسطي، 2009

فرنسا، املغرب، تونس أصوات املرأة – رشيك فنانات، 2009

تركيا، فرنسا، أملانيا، إيطاليا، الجبل األسود، فلسطني، 
السويد

شبكة شباب جنوب رشق أوروبا 
SEEYN - رشيك

التفاهم بني الثقافات كل يوم، 2009

الجزائر، إيطاليا، تونس جمعية تاليا غري الربحية - إداري FUNDUQ، الرتاث والبحث واإلبداع، 2007

الجزائر، الدمنرك، مرص، اليونان، إيطاليا، لبنان جمعية األنواع الفنية للفضاء - إداري يوروميد كافيه، 2007

مرص، أملانيا، األردن صندوق الشباب العريب للمرسح 
A.I.S.B.L - إداري

ترابيز، 2007

لبنان، إسبانيا، الجزائر K.U. لوفني - إداري  EUMEPAR(، شبكة أبحاث اإلدارة العامة األورو-متوسطية )شبكة
2006

اليونان، تركيا، إيطاليا، نرص، بولندا، األردن، فلسطني بيت الفتيات VZW - بيت الشباب 
كاردريج - رشيك

Med-Youth يخلقون مستقبل متوسط مستدام، 2006

فرنسا، املغرب، مرص املعهد العايل لدراسات االتصال 
االجتامعي

املدرسة الربيعية لطلبة يوروميد للصحافة، 2006

يتوىل تنسيق الشبكة حالياً: مركز موارد الشباب )ORC( توزال
يتمثل هدف شبكة مؤسسة آنا ليند البوسنية يف تأهيل أعضاء منظامت املجتمع املدين من خالل أنشطة 

بناء القدرات والرشاكات طويلة األجل عىل املستويني الوطني واإلقليمي. وقد ركزوا عىل الحوار بني 
الثقافات عرب مجاالت اإلعالم والفنون والنوع الجندري والرتاث وحقوق اإلنسان واالبتكار والدين والشباب 

والتعليم.

ويف بداية جائحة كوفيد-19 أطلق رئيس الشبكة شعار خليك بالبيت #Stay Home - فريق متطوعي توزال 
)2020( بهدف مساعدة املواطنني املسنني واملواطنني املعرضني للخطر. وقامت الشبكة بتنفيذ املشاريع 

اإلعالمية والشبابية التي ميولها االتحاد األورويب "تعزيز املجتمع املدين يف البوسنة والهرسك لتحديد ومراقبة 
التهديدات عرب اإلنرتنت عىل وسائل التواصل االجتامعي" )2020( و"حتى امللح يشبه السكر" )2020(. 

وكانت ورشة العمل "املرأة والصحة والعلوم" هي ورشة العمل التي نسقتها شبكة البوسنة والهرسك كجزء 
من نشاط كيميا العابر للشبكات  )2017( الذي يهدف إىل تعزيز دور النساء يف املجتمع املدين األورو-

متوسطي كفاعالت يف الحوار وزيادة مشاركتهن يف صنع القرار. وشاركت سبع شبكات يف هذا النشاط يف 
نابويل - إيطاليا.

وجمع املؤمتر الذي استمر ثالثة أيام بعنوان "منتدى B&H التابع ملؤسسة آنا ليند" يف عام 2014 أعضاء مع 
رئيس شبكة مؤسسة آنا ليند من منطقة البحر األبيض املتوسط واملنظامت غري الحكومية املحلية والقادة 

السياسيني. وتركزت ورش العمل عىل اإلعالم والرأي العام واملساواة بني الجنسني والنشاط املدين املحيل. وقد 
جرى مرشوع "التفاهم بني الثقافات كل يوم" ICU Every Day )2009/10( املطروح من قبل مؤسسة آنا 
ليند يف تركيا والبوسنة والهرسك مع عضو الشبكة SEEYN الذي لعب دوراً رائداً كرشيك رئييس. وتضّمن 
املرشوع – الذي ركز عىل تعزيز العالقات بني الثقافات من خالل عمل الشباب – 40 منظمة غري حكومية 

من خالل سلسلة من الندوات. وأطلقت الشبكة حملة توعية بدعم من شبكة مؤسسة آنا ليند بعنوان 
"الشباب: مسؤول – متسامح" )2009( ركزت عىل تعزيز مناهضة التمييز بني املجتمعات املحلية يف 20 

مدينة.

ويف العام نفسه روجت الشبكة لـ "10 مدن مفتوحة يف البوسنة والهرسك" )2009( يف مجاالت التعايش 
والتعددية الثقافية.  ونظم عرشة أعضاء من الشبكة يف مدن بانيا لوكا وبراتوناك وبوسانسيك برتوفاك 

وبريتشكو ودرفنتا وجابالنيكا وميليتيش وبريبوج وبريدور وتوزال مناقشات عامة حرضها ممثلو السلطات 
وجمعيات األقليات الوطنية واملواطنون. وكان رئيس تنظيم الشبكة أحد الرشكاء الرئيسيني يف املرشوع 

الدويل "قافلة بال حدود" "Caravan Without Borders" يف تنفيذ مرسح DRAFT يف توزال.

البوسنة والهرسك 

شاركت 46 منظمة مجتمع 
مدين يف شبكة البوسنة 

الهرسك 

تركيا والجبل األسود وإيطاليا 
وسلوفينيا هي من أكرث الدول 

التي شاركتها الشبكة من خالل 
برنامج املنح الخاص مبؤسسة 

آنا ليند.

10 منظامت مجتمع مدين 
ممثلة يف املنتديات األورو-
متوسطية ملؤسسة آنا ليند 

)فاليتا 2016( / برشلونة 2020

البوسنة والهرسك 
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بيان أحداث مؤسسة آنا ليند 2005-2020

1 البانيا

1 الجزائر

2 بلغاريا

1 قربص

1 مرص

2 فرنسا

1 أملانيا

3 إيطاليا

1 لبنان

1 مالطا

3 الجبل األسود

1 املغرب

1 فلسطني

3 سلوفانيا

1 السويد

1 تونس

8 تركيا

1 اململكة املتحدة

تم تنفيذ اإلجراء "زيادة املعرفة 
- االحتفال بالتنوع" داخل 

الكيانني يف البالد وهام اتحاد 
البوسنة والهرسك وجمهورية 

رصبسكا يف عام 2012

البوسنة والهرسك واحدة 
من 29 دولة مسح من أجل 
التقرير عىل االتجاهات بني 

الثقافات

شاركت 20 مدينة يف جميع 
أنحاء البالد يف حملة التوعية 
بعنوان "الشباب: مسؤول – 

متسامح" لتعزيز التسامح 
والعمل املتبادل ومكافحة 

التمييز بني املجتمعات املحلية

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

شبكة آنا ليند يف البوسنة والهرسك املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف البوسنة والهرسك

الدول الرشيكة منظامت البوسنة والهرسك املشاريع

لبنان، الجهورية السلوفاكية مؤسسة اإلنسانية يف العمل البوسنة 
والهرسك

الحد من التطرف وخطاب الكراهية عرب اإلنرتنت، 2020 *

السويد، سلوفينيا، إرسائيل، الجمهورية التشيكية، 
املجر، فنلندا

مركز موارد الشباب )ORC( توزال - 
رشيك

مدن متعددة الثقافات 2020 *

لبنان، إيطاليا  Priroda" Bratunac" جمعية النساء
ومنظمة أوكسفام إيطاليا يف البوسنة 

والهرسك - رشكاء

WATERranean، بناء ثقافة مائية يف منطقة البحر املتوسط، 2015

تركيا نادي الشباب تحت نفس الشمس - 
رشيك

التعلم بالفعل، 2015

قربص، مرص مركز بروين لتنمية الشباب - إداري ثقافة التنوع، 2013

بلغاريا، تركيا مرشوع املرسح - رشيك مهرجان الفنون املعارصة األورو-متوسطية الثقافة مقابل األزمة، 
2012

بلغاريا، الجبل األسود، سلوفينيا، تركيا مركز موارد الشباب )ORC( توزال - 
رشيك

مرسح قافلة بال حدود، 2010

بلغاريا، الجبل األسود، سلوفينيا، تركيا مرسح قافلة بال حدود - إداري مرسح قافلة بال حدود، 2010

تركيا، فرنسا، أملانيا، إيطاليا، الجبل األسود، فلسطني، 
السويد

شبكة شباب جنوب رشق أوروبا 
SEEYN - رشيك

ICU Everyday، 2009 ،التفاهم بني الثقافات كل يوم

أهم الفعاليات التي نظمتها شبكة البوسنة والهرسك 

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

سلوفينيا، البوسنة والهرسك، اململكة 
املتحدة، املغرب، تركيا

إيطاليا، املغرب، تركيا  )ORC( مركز موارد الشباب
توزال - رشيك

S.3 للرتبية عىل املواطنة بني الثقافات، 
2017

فرنسا، تونس الجزائر، مالطا، البانيا، 
البوسنة، إيطاليا

فرنسا، تونس الجزائر، مالطا، 
البانيا، البوسنة، إيطاليا

 )ORC( مركز موارد الشباب
توزال - رشيك

كيميا. نساء ممثالت الحوار، 2017

البوسنة فيتس وتوزال DIS مرسح الشباب مهرجان الثقافة، 2015

البوسنة والهرسك توزال، رساييفو، بنجا، لوكا  )ORC( مركز موارد الشباب
توزال - رشيك

منتدى آنا ليند البوسنة والهرسك، 2014

البوسنة والهرسك بركو، توزال مرشوع املرسح زيادة املعرفة واالحتفال بالتنوع، 2012

بلغاريا
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تتوىل تنسيق الشبكة حالياً: جمعية املبادرات الدولية للتعاون.
تهدف الشبكة البلغارية إىل تعزيز مشاركة املجتمعات املحلية يف عملية صنع القرار يف الحكم املحيل 

والتنمية االجتامعية واالقتصادية للبلد. ويعمل األعضاء بشكل أسايس عىل التكامل العرقي وحل النزاعات 
وحامية البيئة.

نرش رئيس الشبكة عام 2020 دليل العمل املجتمعي "مرشوع COOL". وقامت الشبكة عىل مدى ثالث 
سنوات بجمع املامرسات الجيدة حول مواضيع مثل التعليم غري الرسمي يف املدارس واألنشطة مع كبار 

السن وبناء الفرق والليايل بني الثقافات لدعم عمل منظامت املجتمع املدين داخل مجتمعهم املحيل. كام 
قام مرشوع مصدم الرتجمة" لعضو الشبكة ”مؤسسة الصفحة التالية“ بجمع املرتجمني والكتاب يف ورشة 

عمل وإقامة يف صوفيا )بلغاريا( يف عام 2017. ويف نهاية املرشوع، تم تقديم كتالوج مللفات تعريفية 
باملؤلفني وعينات الرتجامت إىل اللغة العربية إىل النارشين والقراء واملنظامت.

نرش رئيس الشبكة عام 2020 دليل العمل املجتمعي "مرشوع COOL". وقامت الشبكة عىل مدى ثالث 
سنوات بجمع املامرسات الجيدة حول مواضيع مثل التعليم غري الرسمي يف املدارس واألنشطة مع كبار 

السن وبناء الفرق والليايل بني الثقافات لدعم عمل منظامت املجتمع املدين داخل مجتمعهم املحيل. كام 
قام مرشوع مصدم الرتجمة" لعضو الشبكة ”مؤسسة الصفحة التالية“ بجمع املرتجمني والكتاب يف ورشة 

عمل وإقامة يف صوفيا )بلغاريا( يف عام 2017. ويف نهاية املرشوع، تم تقديم كتالوج مللفات تعريفية 
باملؤلفني وعينات الرتجامت إىل اللغة العربية إىل النارشين والقراء واملنظامت.

 Back" "وقامت الشبكة الوطنية بإطالق منصة االتصاالت "خطوة تلو أخرى: راديو الويب األورو-متوسطي
to Back: EuroMediterranean Web-Radio" ألنشطة األعضاء يف 2012/ 2013. وأرشكت املحطة 

اإلذاعية عىل اإلنرتنت مجموعات الشباب واملجتمع املدين يف الربمجة اإلعالمية بدعم من الصحفيني املدربني 
والبث عىل املستويني املحيل والدويل. كام نفذت الشبكة مجموعة مختارة من األنشطة ملبادرة مؤسسة آنا 

ليند "استعادة الثقة، إعادة بناء الجسور" )2009(. وجمع مرشوع "دروس من أجل السالم" 12 متخصصاً 
)من مدرسني وعلامء نفس ومدربني متعددي الثقافات( إلنتاج كتيب عن تدريس طرق السالم يف املدارس؛ 

وقدم نادي اليونسكو - بلغاريا مرشوع "To be a Day, To Be Peace". وحشدت الشبكة البلغارية العديد 
من اإلجراءات ودخلت يف رشاكة مع الشبكات الوطنية األخرى يف مبادرات مشرتكة كجزء من حملة آنا ليند 

"1001 إجراء من أجل الحوار" )2008(.

بلغاريا

شاركت 109 منظمة مجتمع 
مدين يف الشبكة البلغارية

أقيمت ورشة الكتابة اإلبداعية 
"بحر من الكلامت" 2010 يف 

صوفيا مع تكريم كتّاب شباب 
من جميع أنحاء املنطقة

تركيا واألردن ومرص هي من 
البلدان التي تعاونت معها 

بلغاريا من خالل برنامج املنح 
الخاص مبؤسسة آنا ليند.

قامت مؤسسة آنا ليند بحشد 
12 مرشوعاً جديداً من خالل 
حملة "1001 إجراء من أجل 

الحوار"

10 منظامت مجتمع مدين 
ممثلة يف املنتديات األورو-
متوسطية ملؤسسة آنا ليند 

)فاليتا 2016( / مرسيليا2013

اجتمع 12 متخصصاً يف عام 
2009 إلنتاج كتيب عن طرق 

تدريس السالم يف املدارس

بلغاريا
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بيان أحداث مؤسسة آنا ليند 2005-2020

3 الجزائر

3 البوسنة الهرسك

1 قربص

4 مرص

1 فرنسا

1 اليونان

1 أيرلندا

2 إرسائيل

3 إيطاليا

5 األردن

1 الجبل األسود

2 املغرب

2 فلسطني

3 بولندا

1 رومانيا

2 سلوفينيا

1 إسبانيا

2 هولندا

2 تونس

7 تركيا

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

شبكة آنا ليند يف بلغاريا

 املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف بلغاريا

الدول الرشيكة املنظامت البلغارية املشاريع

تركيا، تونس تحالف املبادرات اإلقليمية واملدنية 
)ARCI( - إداري

يوروميد، الفصل الطائر، 2020 *

مرص، تركيا مؤسسة الصفحة التالية - إداري مصدم الرتجمة 1، 2015

تونس، تركيا، قربص تحالف املبادرات اإلقليمية واملدنية 
)ARCI( - إداري

الثقافات املختلفة - القيم املشرتكة، 2015

مرص املبادرات الشبابية واملدنية يف وادي 
روز - إداري

متكني املرأة رباعي األبعاد!، 2013

املجر، بلغاريا مؤسسة املعلومات واملحافظة عىل 
الطبيعة - إداري

تحسني الوعي باألبعاد الدينية والثقافية واإلنسانية لدعم التنمية 
املستدامة، 2012

البوسنة الهرسك، تركيا وكالة البلقان للتنمية املستدامة – إداري مهرجان الثقافة األورو-متوسطية للفنون املعارصة مقابل األزمة، 
2012

البوسنة الهرسك، الجبل األسود، سلوفينيا، تركيا وكالة البلقان للتنمية املستدامة - رشيك مرسح قافلة بال حدود، 2010

فلسطني الكلية الجامعية الدولية - رشيك احرتام االتصال: تدريس آداب العمل والتواصل بني الثقافات، 2010

فلسطني معهد اإلدارة الدويل - إداري احرتام االتصال: تدريس آداب العمل والتواصل بني الثقافات، 2010

قربص، أيرلندا، إرسائيل، املغرب املدرسة االبتدائية سانت سرييل 
وميثوديوس - رشيك

تدريس ترشيح السالم ملعلمي الرياضة وإنشاء شبكة، 2009

إسبانيا، بلغاريا، مرص، اليونان، األردن، فلسطني، 
بولندا، تونس، تركيا

رابطة بلغاريا لألمم املتحدة - رشيك حقيبة السالم للشباب األورو-متوسطي، 2009

إرسائيل، األردن، تركيا لحظات آها - إداري دورة تدريبية لتعزيز القدرة بني الثقافات للشباب العاملني واملعلمني، 
2009

فرنسا، الجزائر، إيطاليا، املغرب، رومانيا، إسبانيا مؤسسة Avanstzena - رشيك أوديسة الدانوب، 2007

أهم الفعاليات التي نظمتها الشبكة البلغارية

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

بلغاريا بلوفديف سوفيا وهسكوفا الشباب املتعدد من أجل الحوار 
بني الثقافات

التحالف الوطني للعمل التطوعي 
NAVA(، 2015(

بلغاريا دول األورو-متوسط املبادرات الدولية للتعاون خطوة تلو أخرى: راديو الويب األورو-
متوسطي - املتابعة، 2013

بلغاريا دول األورو-متوسط املبادرات الدولية للتعاون خطوة تلو أخرى: راديو الويب األورو-
متوسطي، 2012

كرواتيا
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تتوىل تنسيق الشبكة حالياً: املؤسسة الوطنية لتنمية املجتمع املدين
تهدف شبكة آنا ليند الكرواتية بشكل عام اىل تأهيل منظامت املجتمع املدين الكرواتية كعوامل للتغيري 

مع الرتكيز عىل الحوار بني الثقافات يف املنطقة األورو-متوسطية من خالل تعزيز التنسيق والتعبئة 
والتنمية وكذلك دعم أعضاء الشبكة الوطنية يف تعزيز برامج وأنشطة مؤسسة آنا ليند.

شاركت الشبكة الكرواتية يف االستعدادات للمنتدى املتوسطي MedForum2020 2020 عىل مستوى عاٍل 
جداً من االستعداد - مبا يف ذلك قامئة شاملة من 441 مشاركاً من املنظامت غري الحكومية املحلية. وقد تم 

تنظيم أحداث ما قبل املنتدى يف عام 2019 يف برميوستني وزادار. وتم يف عام 2020 إجراء بحث يف شكل 
استبيان مام وفر النتائج التي دعمت بشكل أكرب االهتامم املتزايد بني منظامت املجتمع املدين ملبادرة من 

شأنها أن تركز عىل التقوية املحتملة للمجتمعات املحلية التي يرثيها مستوى أعىل من رأس املال االجتامعي 
واالبتكارات االجتامعية التي تقودها منظامت املجتمع املدين كصناع للتغيري يف املجتمعات املحلية.

ويف عامي 2012 و2014 ركزت املبادرة الفنية "القيم املشرتكة: اإلشارات ذات البعد اإلنساين" عىل تصور 
القيم اإليجابية من خالل إنتاج وعرض الفتات الطرق يف املساحات املدنية. وافتُتح معرض مؤسسة آنا ليند 
"وجوه البحر األبيض املتوسط" )2010( يف دوبروفنيك يف اجتامع لكبار مسؤويل الرشاكة األورو-متوسطية. 

وهو عمل مشرتك للشبكات الوطنية ملؤسسة آنا ليند يف كرواتيا والجبل األسود واليونان ولبنان وبلغاريا 
وقربص.

وأطلقت الشبكة يف إطار مبادرة " استعادة الثقة، إعادة بناء الجسور" )2009( عدداً من املشاريع مبا يف 
ذلك "التعاون عرب الحدود من أجل مستقبل أكرث إرشاقاً" الذي قدمته منظمة DESA يف دوبروفنيك والذي 

اشتمل عىل مناقشات وعروض تقدميية وورش عمل حول التنمية املستدامة. وعالوة عىل ذلك تم تقديم 
 Open Academy Step إجراء "املستقبل يف أيدينا" من قبل منظمة األكادميية املفتوحة خطوًة خطوة
by Step مع ست منظامت غري حكومية من كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ورصبيا 
وسلوفينيا والجبل األسود والبوسنة والهرسك بشكل مشرتك لتنفيذ تدريب ملدة ثالثة أيام لـ 150 مدرباً 

من املعلمني من أجل إقامة رشاكات جديدة وتبادل املامرسات الجيدة التي تهدف إىل متكني املساواة يف 
الحصول عىل تعليم جيد.

كرواتيا

شاركت 84 منظمة 
مجتمع مدين يف الشبكة 

الكرواتية

تم تدريب 150 مدرساً 
يف إطار مبادرة "استعادة 

الثقة، إعادة بناء 
الجسور" مع الرتكيز عىل 

بناء الرشاكة والتواصل

إرسائيل وفنلندا هي من 
البلدان التي تعاونت معها 

كرواتيا من خالل برنامج 
املنح الخاص مبؤسسة آنا 

ليند.

عرضت 10 مدن )زغرب، رييكا، بوال، 
بيرتينيا، أوميس، ديلنيس، فيليكا، 

جوريكا، دوبروفنيك وزادار( واستضافت 
معرض الصور الفوتوغرافية "وجوه البحر 

األبيض املتوسط" الذي نظمه رئيس 
الشبكة الكرواتية

23 منظمة مجتمع 
مدين ممثلة يف 

املنتديات األورو-
متوسطية ملؤسسة آنا 
ليند )فاليتا 2016( / 

مرسيليا 2013

عضو املجلس االستشاري 
ملؤسسة آنا ليند العضو: 

الربوفسور جوسكو يوزانيك

كرواتيا هي واحدة 
من 29 دولة شملها 
االستطالع من أجل 

تقرير االتجاهات بني 
الثقافات

كرواتيا
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بيان أحداث مؤسسة آنا ليند 2005-2020

1 إستونيا

2 فنلندا

1 اليونان

2 إرسائيل

1 املغرب

1 هولندا

1 تركيا

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

شبكة آنا ليند يف كرواتيا املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف كرواتيا

الدول الرشيكة املنظامت الكرواتية املشاريع

تونس، اليونان، فرنسا، اململكة املتحدة متنزه جزر الستوفو الطبيعي - رشيك نساء الجزر، محركات السياحة املستدامة، 2020 *

تركيا  Udruga ،جمعية الفلسفة الصغرية
Mala filozofija - إداري

فن الدميقراطية يف املنطقة األورو-متوسطية، 2015

السويد، مرص، إستونيا، فرنسا، إرسائيل، الجبل 
األسود، فلسطني، الربتغال، سلوفينيا، تونس

Žmergo جمعية دعونا نفعل ذلك البحر األبيض املتوسط !، 2013

اليونان، الجزائر، مرص، فرنسا، إيطاليا، األردن، 
لبنان، املغرب، فلسطني، الربتغال، تونس

معهد آفاق االقتصاد املتوسطي - إداري HYDRIA، 2012

أملانيا، إرسائيل، إسبانيا، األردن مدينة زغرب، مكتب املدينة للتعليم 
والثقافة والرياضة - إداري

امليض قدماً مع يوروميد: ندوة تدريب بني الثقافات للمعلمني 
املشاركني يف التبادل الطاليب، 2012

إرسائيل، هولندا مركز أوسييك للسالم والالعنف وحقوق 
اإلنسان - إداري

أعطني يدك للخطوة التالية: تطوير أدوات للحوار بني األعراق وبناء 
السالم، 2012

فنلندا، إستونيا، اليونان، إرسائيل، املغرب جمعية EKO LIBURNIA - إداري تسهيل الحوار السيايس يف محور البلطيق املتوسط، 2009

فلسطني مبادرة املرأة املسكونية - إداري مسارات املرأة للسالم، املؤمتر اإلقليمي، 2009

أهم الفعاليات التي نظمتها شبكة كرواتيا 

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

كرواتيا زغرب مهرجان زغرب السيناميئ 
اليهودي

مهرجان التسامح - صباح تعليمي 2015

كرواتيا عدة مواقع املؤسسة الوطنية لتنمية 
املجتمع املدين

القيم املشرتكة - العالمات ذات البعد 
اإلنساين 2، 2014

كرواتيا عدة مواقع املؤسسة الوطنية لتنمية 
املجتمع املدين

القيم املشرتكة - العالمات ذات البعد 
اإلنساين، 2012

قربص
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1 إستونيا

2 فنلندا

1 اليونان

2 إرسائيل

1 املغرب

يتوىل تنسيق الشبكة حالياً: مرسح الهواء الطلق ومركز دعم املنظامت غري الحكومية.
تعمل شبكة آنا ليند القربصية عىل تعزيز الحوار بني الثقافات داخل الجزيرة ويف املنطقة مام يؤدي يف 

الوقت نفسه إىل خلق أوجه التآزر وبناء الجسور بني املواطنني. وتنشط الشبكة يف قربص يف الحوار األورو-
متوسطي من خالل االجتامعات واملناقشات والدورات التدريبية والفعاليات ومتويل املشاريع.

نظمت الشبكة القربصية وأصدقاء أوروبا معاً مناظرة عرب اإلنرتنت بعنوان "هل تأثر التعليم بني الثقافات 
بشكل دائم بفريوس كوفيد -19؟ هدف التنمية املستدامة SDG يف األورو-متوسط" )2020( جنباً إىل جنب 
مع رؤية سياسية رفيعة املستوى عرب اإلنرتنت ملعالجة قضية التنمية املستدامة يف املنطقة األورو- متوسطية 

وكيف تتوافق خطة عام 2030 مع التعايف من فريوس كورونا.

 A:F Intercultural“ "واستضافت الشبكة حدث "تقرير مؤسسة آنا ليند حول االتجاهات ما بني الثقافات
Trends Report“ )2019( الذي أقيم يف مقر جامعة قربص ونظمت مناظرة شبابية تنظر إىل اللغة عىل 

أنها عائق أمام التواصل والصور النمطية وتأثري اللغة عىل سلوكيات الناس )2019(. وتولت يف العام نفسه 
جوزي كريستودولو )مستشارة الشؤون الجندرية لوزير الخارجية( وأنكا كليفيت )مركز سياسات اتفاقية 
EuroMedWomen- @حقوق الطفل يف األمل( متثيل قربص يف منتدى النساء األورو-متوسطيات للحوار 

forDialogueForum يف عامن.

وتم يف عام 2014 إطالق عمل متابعة الجتامع رئيس الشبكة "الحوار بني الثقافات يف األزمات: إضفاء 
صوت للمنظامت غري الحكومية". ولعبت الشبكة دوراً ناشطاً يف معرض التصوير الفوتوغرايف متعدد البلدان 
الذي أقامته مؤسسة آنا ليند لعام 2010 "وجوه البحر األبيض املتوسط". واستضافت الشبكة يف عام 2008 
ورشة عمل "بحر من الكلامت" "Sea of Words" اإلقليمية حول الكتابة اإلبداعية، حيث جمعت 30 كاتباً 
فائزاً من 24 دولة أورو-متوسطية ونسقت "أمسية الحوار" األوىل يف قلعة ليامسول مع شباب من املجتمع 

القربيص اليوناين والرتيك.

وأقيمت الدورة التدريبية اإلقليمية حول "حل النزاعات الثقافية وتطوير املشاريع" يف نيقوسيا يف عام 2007 
مبشاركة أكرث من 70 معلامً وعامالً شاباً من 32 دولة أورو-متوسطية. واستضافت مؤسسة آنا ليند بالتعاون 

مع الشبكة الوطنية عدداً من االجتامعات واملؤمترات األورو-متوسطية يف قربص ابتداًء من عام 2006 
مبنتدى شباب األورو-متوسط حول الحوار بني الثقافات واألديان.

قربص

قربص
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1 بلجيكا

2 بلغاريا

1 الجمهورية التشيكية

5 مرص

1 فرنسا

3 أملانيا

1 اليونان

1 أيرلندا

1 إرسائيل

3 إيطاليا

4 األردن

3 لبنان

4 املغرب

2 فلسطني

7 إسبانيا

1 تونس

3 تركيا

قربص هي واحدة من 29 
دولة شملها االستطالع لتقرير 

االتجاهات بني الثقافات

تدريب عىل حل النزاعات 
وتطوير املشاريع مع 70 عامالً 

شاباً ومعلامً يف نيقوسيا

يف عام 2008 استضافت 
الشبكة القربصية ورشة عمل 

حول الكتابة اإلبداعية جمعت 
الفائزين يف "بحر من الكلامت"

إسبانيا ومرص واألردن واملغرب 
هي أكرث الدول التي تعاونت 

معها الشبكة القربصية من 
خالل برنامج آنا ليند للمنح

تشارك 51 منظمة من 
منظامت املجتمع املدين يف 

الشبكة القربصية

تم حشد 17 مرشوعاً جديداً 
بواسطة مؤسسة آنا ليند من 

خالل حملة "1001 إجراء من 
أجل الحوار" مع حدث مشرتك 

رئييس يف ليلة الحوار

تم متثيل 15 منظمة من 
منظامت املجتمع املدين يف 

 EuroMed منتديات آنا ليند
)فاليتا )2016( / مرسيليا 

))2013(

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

قربص

شبكة آنا ليند يف قربص املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف قربص

الدول الرشيكة املنظامت التشيكية املشاريع

قربص معهد البحر األبيض املتوسط لدراسات 
جنس تذكري أو تأنيث

أمهات وبنات: روايات عن الجنس والعالقات، 2020 *

لبنان  )CFPA( جمعية تنظيم األرسة القربصية
- رشيك

أمهات وبنات: روايات عن الجنس والعالقات، 2020 *

األردن، لبنان أصوات برصية - رشيك فنانون مقيمون: استكشاف الفن واإلنسانية والحوار، 2020 *

أملانيا، املغرب املركز اإلعالمي للمجتمع القربيص 
 Ideogramma ICFFCYو )CCMC(

- رشيك

EuroMed Art Connection، 2015 - الفرشاة تلتقي باللحن

بلغاريا، تونس، تركيا مركز فيوترش وورلدز )معهد قربص 
للعلوم العصبية والتكنولوجيا( - رشيك

الثقافات املختلفة - القيم املشرتكة، 2015

البوسنة والهرسك، مرص  - "Neaniki Dynami" قوة الشباب
رشيك

ثقافة التنوع 2013

لبنان AEQUITAS - رشيك تحرّكوا اآلن من أجل عامالت املنازل املهاجرات يف قربص ولبنان! 
2013

تركيا، أملانيا الرابطة األوروبية للفنون املتوسطية 
- رشيك

املنطقة العازلة، 2012
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1 بلجيكا

2 بلغاريا

1 الجمهورية التشيكية

5 مرص

1 فرنسا

قربص

أهم الفعاليات التي نظمتها الشبكة القربصية

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

قربص نيكوسيا، فامغوستا وليامسول جمعية الحوار والبحوث 
التاريخية / قربص

النوع االجتامعي كعدسة مفقودة - كيفية 
إدخال تدريس النوع االجتامعي والتاريخ، 

2015

قربص نيكوسيا، ليامسول CCEIA جامعة نيقوسيا الحوار بني الثقافات يف األزمات: االستامع 
إىل املنظامت غري الحكومية، 2014

قربص نيكوسيا CCEIA جامعة نيقوسيا أيام الحوار: العيش عىل الحافة، 2012

بلجيكا، أملانيا، األردن الحركة الثقافية Epilogi - إداري املعرض املوسيقي األورو-متوسطي للشباب، 2012

فرنسا، املغرب موسيقى شجرة الزيتون - رشيك الجذور والفروع، التعاطف والتدفقات السكانية، 2010

بلغاريا، أيرلندا، إرسائيل، املغرب العبو السالم قربص - إداري تدريس ترشيح السالم ملعلمي الرياضة وإنشاء شبكة، 2009

األردن جامعة نيقوسيا - إداري بوصلة لتعدد الثقافات، 2009

لبنان، فلسطني، إسبانيا معهد البحر األبيض املتوسط لدراسات 
النوع - إداري

منتدى الشباب األورو-متوسطي لـ تعليم املواطنة بني الجنسني، 
2007

إسبانيا، مرص، إيطاليا، لبنان معهد البحر األبيض املتوسط لدراسات 
النوع - رشيك

IDEAmed2007: الهوية والتعليم عرب البحر األبيض املتوسط، 2007

لبنان، فلسطني، إسبانيا IMCS Intercollege Ltd - رشيك منتدى الشباب األورو-متوسطي لتعليم املواطنة بني الجنسني، 2007

مرص، الجمهورية التشيكية، أملانيا، األردن IMCS Intercollege LTD - رشيك برنامج دراسة اإلسالم يف أوروبا - 2006

إيطاليا، مرص، إسبانيا، تركيا مؤسسة ارتوس - رشيك Atlante Mediterraneo، 2006 :2006 طرح عام

املغرب، اليونان، مرص معهد البحر األبيض املتوسط لدراسات 
النوع - إداري

الحوار بني الثقافات حول العنف ضد املرأة، 2006

تركيا، إيطاليا، األردن مركز البحث والتطوير - إداري هجرة األدمغة املتوسطية 2006
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يتوىل تنسيق الشبكة حالياً: معهد العالقات الدولية.
تجمع شبكة آنا ليند التشيكية الجمعيات الثقافية والجامعات واملنظامت الشبابية وغريها التي تهدف 
أنشطتها إىل إلهام االنفتاح والحوار بني الثقافات. وتعمل هذه الهيئات عىل مواضيع ذات صلة ثقافياً 

وسياسياً تتعلق بالحوار بني الثقافات يف البلدان األورو-متوسطية لتعزيز النقاش العام.

شاركت الشبكة التشيكية يف عامي 2019 و2020 بشكل فعال يف مؤمتر "الحوار بني الثقافات واألديان" 
الذي نظمته واستضافته وزارة الخارجية التشيكية بهدف املساهمة يف الجهود العاملية طويلة األجل لتعزيز 

التفاهم املتبادل والتعاون املتعدد األطراف. وبدأ التعاون املثمر مع السفارات العربية يف الجمهورية 
التشيكية بشأن أول مكتبة عربية تشيكية عىل اإلطالق يف عام 2018. وتتوفر اآلن مجموعة فريدة من 

األدب الحديث عايل الجودة املكتوب باللغة العربية مع الرتجمة إىل التشيكية واإلنجليزية والفرنسية يف 
مكتبة معهد العالقات الدولية )IIR(، وهذه الرتجمة متاحة اآلن للجمهور التشييك والطالب واألجانب 

الذين يعيشون يف الجمهورية التشيكية.

كان نشاط "كن مؤثراً! تعزيز مهارات 
وسائل الحوار بني الثقافات يف أوروبا 

الوسطى والرشقية" )2017( نشاطاً عابراً 
للشبكات بقيادة رئيس الشبكة التشيكية 

بالرشاكة مع مثاين شبكات. وقد طور 
مهارات وقدرات اإلعالم واالتصال من خالل 
سلسلة من الدورات التدريبية يف التصميم 

الغرافييك وإنتاج الفيديو بهدف استخدامها 
ملواجهة قضية كراهية األجانب وجميع 

أشكال التمييز.

وتضمنت مبادرة "الجالية العربية 
واإلسالمية يف الجمهورية التشيكية ودول 

االتحاد األورويب" )2014( العديد من 
أنشطة البحث والحوار حول قضايا الهجرة. 

وتم يف عام 2012 تنفيذ سلسلة من اإلجراءات حول "تصور األحداث الثورية للربيع العريب يف الجمهورية 
التشيكية". كام نسقت الشبكة أيضاً سلسلة من األحداث الثقافية يف عام 2011 ركزت عىل املنطقة األورو-

متوسطية )"الحوار من خالل الشعور الثقايف"( مبا يف ذلك أمسية لقراءة الشعر العريب.

ونظمت الشبكة التشيكية يف عام 2009 ندوًة حول مستقبل العالقات الفلسطينية اإلرسائيلية مع معرض 
للتصوير الفوتوغرايف لـ ”جانا هنتريوفا“ ومناقشة عامة حول اإلسالم يف الجمهورية التشيكية. وتضّمن "شهر 
الحوار والنقاش" – كجزء من حملة "1001 إجراء من أجل الحوار" يف عام 2008 ملؤسسة آنا ليند – سلسلة 
من عروض األفالم العربية واملناقشات مع الشباب. وتم الرتويج ملعرض لألطفال حول "صورة العامل العريب" 

عىل الصعيد الوطني من قبل مكتب األمم املتحدة يف براغ.

الجمهورية التشيكية

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند
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1 قربص

1 دمنرك

4 مرص

1 فنلندا

1 فرنسا

2 أملانيا

8 املجر

1 إرسائيل

1 األردن

1 لبنان

1 ليتوانيا

1 املغرب

5 بولندا

4 سلوفاكيا

2 سلوفينيا

1 إسبانيا

1 السويد

3 سوريا

2 تونس

1 تركيا

7 منظامت مجتمع مدين 
ممثلة يف منتديات آنا ليند 

EuroMed )فاليتا )2016( / 
مرسيليا )2013((

يف أكتوبر 2009 نظمت 
رئيسة الشبكة يف إطار أشهر 

الثقافة العربية ندوة حول 
مستقبل العالقات الفلسطينية 

اإلرسائيلية مبشاركة املصورة 
جانا هنتريوفا.

عضو املجلس االستشاري 
لـ آنا ليند: إدوارد جومبارد 

)سابقاً(

قامت مؤسسة آنا ليند بتعبئة 
12 مرشوعاً من خالل حملة 

"1001 إجراء من أجل الحوار" 
لعام 2008، عام الحوار

تشارك 57 منظمة من 
منظامت املجتمع املدين يف 

الشبكة التشيكية

املجر وبولندا ومرص وجمهورية 
سلوفاكيا هي أكرث الدول التي 

تعاونت الشبكة التشيكية معها 
من خالل برنامج آنا ليند للمنح

يف أبريل 2010، نظم رئيس 
الشبكة جولة للفائز بجائزة 

الحوار األورو-متوسطي

جمهورية التشيك هي واحدة 
من 29 دولة شملها االستطالع 
من أجل تقرير االتجاهات بني 

الثقافات

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

شبكة آنا ليند يف جمهورية التشيك املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف جمهورية التشيك

الدول الرشيكة املنظامت التشيكية املشاريع

أيرلندا، سلوفينيا، فلسطني، مرص، أيرلندا  – AMIGA وكالة الهجرة والتكيف
رشيك

الحركة، 2020 *

السويد، البوسنة والهرسك، إرسائيل، سلوفينيا، 
املجر، فنلندا

معهد العالقات الدولية IIR - رشيك مدن متعددة الثقافات 2020 *

املجر، بولندا، جمهورية السلوفاك، سوريا املجلس التشييك للعالقات الخارجية 
- رشيك

املسلمون الذين يعيشون يف دول امللزمة، 2010

املجر، بولندا، جمهورية السلوفاك، سوريا نادي السنونو – رشيك املسلمون الذين يعيشون يف دول امللزمة، 2010

املجر، بولندا، جمهورية السلوفاك، سوريا معهد العالقات الدولية - إداري املسلمون الذين يعيشون يف دول امللزمة، 2010

مرص، فرنسا، أملانيا، لبنان مركز دراسات الرشق األوسط - رشيك ENAWU، الشبكة اإللكرتونية للتفاهم العريب الغريب، 2007

مرص، دمنرك، إسبانيا، تونس، تركيان نادي السنونو – رشيك مفرتق طرق الثقافات، 2007

مرص، أملانيا، األردن، قربص جمعية الشؤون الدولية - رشيك برنامج دراسة اإلسالم يف أوروبا 2006

الجمهورية التشيكية
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أهم الفعاليات التي نظمتها الشبكة التشيكية

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

إرسائيل، فنلندا، السويد، بولندا، 
جمهورية التشيك، املجر، سلوفينيا

إرسائيل، فنلندا، السويد، بولندا، 
جمهورية التشيك، املجر، 

سلوفينيا

معهد العالقات الدولية براغ 
)IIR( - رشيك

مدن متعددة الثقافات، 2017

جمهورية التشيك، املجر، سلوفينيا، 
بولندا، سلوفاكيا، ليتوانيا، تونس، املغرب

جمهورية التشيك، املجر، 
سلوفينيا، بولندا، سلوفاكيا، 

ليتوانيا

معهد العالقات الدولية براغ 
)IIR( - إداري

كن مؤثراً! تعزيز مهارات وسائط الحوار 
بني الثقافات يف أوروبا الوسطى والرشقية، 

2017

جمهورية التشيك براغ، أولوموك إنسان: املركز التشييك العريب 
للحوار الثقايف

التفاهم من خالل الفكاهة، 2015

جمهورية التشيك براغ، برنو، بيلزن معهد العالقات الدولية يف براغ 
)IIR(

الجالية العربية واإلسالمية يف جمهورية 
التشيك ودول االتحاد األورويب: البحث عن 

طرق التفاهم والتعاون املتبادل 2014

جمهورية التشيك براغ، بيلزن، برنو، زلني معهد العالقات الدولية يف براغ 
)IIR(

تصور أحداث الربيع العريب الثورية يف 
جمهورية التشيك، 2012

الدمنارك
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يشارك أعضاء شبكة مؤسسة آنا ليند الدمناركية يف مجاالت الفن والثقافة والتعليم والبحث واإلعالم 
واالتصال والالجئني والعمل اإلنساين والدين والحوار بني األديان وعمل الشباب والقضايا الجندرية والعمل 

يف مجال حقوق اإلنسان

وقد جمعت شبكة مؤسسة آنا ليند الدمناركية يف صيف عام 2020 أعضاءها يف اجتامع تنسيقي. ويف عام 
2017 تم تنفيذ مرشوع عبور الحدود الداخلية Crossing Borders Intern املمنوح لـمؤسسة آنا ليند 

بعنوان "الشباب إىل الشباب )Y2Y( - الدمج والدميقراطية والشمس املرشقة" خالل مهرجان الدمنارك 
Folkemøde السيايس الذي يجتذب الناس من جميع أنحاء البالد. وشاركت منظمة عبور الحدود يف خيمة 
مع منظمة RIKO ونسقت األحداث املتعلقة بالهوية والتكامل. وتم تشجيع الناس عىل مشاركة قصصهم 

 Globale" وآرائهم حول مواضيع التصنيف الدويل لألمراض. وشارك ثالثة أعضاء من املنظمة الدمناركية
Skolepartnerskaber, Danmission GAME-Denmark " )ميثلون رئيس مؤسسة الشبكة يف الدمنارك( 

يف املنتدى األورو-متوسطي 2016.

ودعمت مؤسسة آنا ليند ليلة الثقافة )2012( كجزء من الليلة السنوية لألنشطة الثقافية املجانية يف 
كوبنهاغن، وقدمت الحدث فرقة الهيب هوب املرصية "لياٍل عربية" Arabian Nights من بني فناين هيب 

هوب اآلخرين. واستضافت املدرسة الدولية للشعب ندوة بدعم من مؤسسة آنا ليند حول كيفية تطوير 
آليات مشاركة املعرفة للمنظامت العاملة يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا. كام نظم رئيس الشبكة 

ندوة مسائية ألقت الضوء عىل الفراغ اإلعالمي السوري بعروض قدمها ناشط إعالمي وصحفي سوري.

وتم تنظيم سلسلة من األحداث يف بداية عام 2011 يف إطار برنامج الرشاكة الدمناركية العربية مبا يف 
ذلك "الدومينو العريب" الذي ناقش االنتفاضات االجتامعية يف مرص وتونس ودور املنظامت غري الحكومية 

الدمناركية يف دعم عملية التحول الدميقراطي يف املنطقة العربية. ونظمت الشبكة الدمناركية كجزء من 
مهرجان "صوُر عاملي" "My World Images" يف عام 2010 بالتعاون مع مؤسسة آنا ليند مرسحية "هل 

تعرف عاملي؟" التي تضم الشباب املحيل ومعرض صور بعنوان "الحداثة يف حياتنا" مع الشباب الفلسطيني 
ومبادرة "مواعدة رسيعة" للتواصل مع مجموعات املجتمع املدين.

الدمنارك

تم حشد 12 مرشوعاً 
جديداً من قبل مؤسسة 
آنا ليند من خالل حملة 

"1001 إجراء من أجل 
الحوار"

عضو املجلس االستشاري 
ملؤسسة آنا ليند: هيل 

ايزابت ماملفيغ )-2005 
)2008

9 منظامت مجتمع مدين 
ممثلة يف املنتديات األورو-
متوسطية ملؤسسة آنا ليند 

)فاليتا 2016( / مرسيليا 
2013

الدمنارك واحد من 29 بلداً 
تم مسحها من أجل التقرير 

حول االتجاهات ما بني 
الثقافات.

إرسائيل والنمسا 
واألردن ومرص هي من 

البلدان التي تعاونت 
معها الدمنارك من خالل 

برنامج املنح الخاص 
مبؤسسة آنا ليند.

جرى 1500 حدث يف 9 مدن دمناركية شارك 
فيها أكرث من 500 فنان زائر و175 منظمة 

دمناركية خالل أحد أكرب املهرجانات الثقافية 
يف أوروبا حول الرشق األوسط تحت عنوان 

صور عن الرشق األوسط.

شاركت 52 منظمة 
مجتمع مدين يف 

الشبكة الدمناركية

الدمنارك
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بيان أحداث مؤسسة آنا ليند 2005-2020

3 الجزائر

1 النمسا

1 بلجيكا 

8 جمهورية التشيك

5 دمنارك

1 مرص

4 إستونيا

1 فنلندا

4 فرنسا

16 أملانيا

1 اليونان

1 املجر

9 إرسائيل

1 إيطاليا

6 األردن

22 لبنان

14 املغرب

5 فلسطني

15 بولندا

2 جمهورية السلوفاك

1 إسبانيا

8 السويد

11 هولندا

2 تونس

5 تركيا

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

شبكة آنا ليند يف الدمنارك املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف الدمنارك

الدول الرشيكة املنظامت الدمناركية املشاريع

لبنان، املغرب، اليونان، مرص عبور الحدود – إداري  PAGE(،( هجوم فني: فن األداء من أجل املساواة بني الجنسني
* 2020

تركيا، السويد، لبنان عبور الحدود – إداري الشباب إىل الشباب )Y2Y( - املداوالت وتبادل الخربات حول أزمة 
الالجئني واملهاجرين يف منطقة البحر األبيض املتوسط الحالية: 

تحدياتها وآثارها وفرصها، 2015

مرص، إيطاليا Råderum مكتب متنقل للفن املعارص 
- رشيك

سلة املهمالت، 2013

هولندا، أملانيا، املغرب، بولندا، جمهورية سلوفاكيا، 
تركيا

جمعية معلمي التاريخ الدمناركيني – 
رشيك

اكتشاف التنوع: نهج تكاميل تجاه تاريخ الهجرة، 2009

النمسا، املجر، إرسائيل، هولندا، تركيا UNGDOMSBYEN - رشيك صياغة القيم: الشباب يترصفون يف األورو-متوسط، 2009

النمسا، املجر، إرسائيل، األردن، لبنان، هولندا UNGDOMSBYEN - رشيك EMSF: اجتامعات الحوار وإدارة املعرفة، 2007

األردن، فرنسا، لبنان جمعية التعاون الدويل - رشيك HAKAYA: مركزية القصص للفن والحوار والحياة، 2007

مرص، الجمهورية التشيكية، إسبانيا، تونس، تركيا جنباً إىل جنب - رشيك مفرتق طرق الثقافات، 2007

بلجيكا، الجزائر، مرص، اليونان، إيطاليا، لبنان مركز الصحفي األورويب - إداري يوروميد كافيه، 2007

أملانيا، إرسائيل، فلسطني عبور الحدود - إداري تنمية املهارات اإلعالمية للحوار، 2007

األردن، السويد، مرص مدرسة الباليه املرسحية امللكية يف 
أودينس - رشيك

منصة الكوريغرافيا لتطوير الرقص، 2006

النمسا، لبنان، إرسائيل اللجنة الوطنية الدمناركية لليونسكو 
- رشيك

منتدى املدرسة األورو-متوسطية "الحوار بني الثقافات"، 2006

أملانيا، إرسائيل، فلسطني عبور الحدود - إداري شباب يعربون الحدود يتعايشون بشكل تعاوين، 2006

األردن، السويد، مرص املركز الدمناريك للثقافة والتنمية – إداري منصة الكوريغرافيا لتطوير الرقص، 2006

فنلندا، إرسائيل، فلسطني عبور الحدود، الدمنارك - إداري حوار عرب الحدود بني املعلمني، 2006

أهم الفعاليات التي نظمتها الشبكة الدمناركية

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

الدمنارك، إستونيا، أملانيا، املغرب، بولندا، 
السويد، تونس، تركيا

فنلندا Danmission - رشيك شبكات الرتبية عىل املواطنة بني الثقافات، 
2017

الدمنارك كوبنهاغن، بورنهومل املركز الدمناريك للثقافة والتنمية فن الحوار بني الثقافات، 2014

الدمنارك كوبنهاغن املركز الدمناريك للثقافة والتنمية Glo-calizing، 2012 حوار

مرص
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3 الجزائر

1 النمسا

1 بلجيكا 

8 جمهورية التشيك

5 دمنارك

1 مرص

4 إستونيا

يتوىل تنسيق الشبكة حالياً: رشكاء من أجل الشفافية
تتمثل رؤية شبكة مؤسسة آنا ليند املرصية يف تعزيز الحوار الثقايف بني املرصيني وأعضاء مؤسسة آنا 

ليند اآلخرين وأن تكون منصة لتبادل الخربات والشبكات. وهي تعطي فرصاً للمشاركة يف تطوير الشبكة 
وتستثمر يف أنشطة بناء القدرات لألعضاء.

تم تنظيم ورش عمل حول املواطنة بني الثقافات يف القاهرة )2020( واإلسكندرية )2020( واملنيا وصعيد 
مرص )2019( من قبل رئيس الشبكة املرصية مبشاركة أعضاء جدد وقدامى. وقد أنشئت نوادي مناظرات 

الشباب ألصوات الشباب املتوسطي YMV )2016( يف مرص ولبنان واملغرب بدعم مايل من مؤسسة آنا 
ليند. وتم يف اإلجامل إنشاء 11 نادياً للمناظرات الشبابية مع أكرث من 1970 مشاركاً شاباً. كام جرى تنظيم 

أكرب منتدى شباب ملؤسسة آنا ليند "ملتقى دورك" يف عام 2014 يف اإلسكندرية، وجمع أكرث من 300 
مشارك من املنطقة بأكملها. وشارك أعضاء الشبكة املرصية يف برنامج التبادل. وكان أحدهم – مركز األهرام 

للدراسات السياسية واالسرتاتيجية بالقاهرة – قد شارك يف تبادل توأمة مع املعهد البولندي للشؤون الدولية. 
وقد نرشوا قصة من صفحتني يف "األهرام املرصية: موند ديبلوماتيك" الفرنسية يصفون فيها تجربتهم 

 Ecrire" "التدريبية وعمل مؤسسة آنا ليند )2013/14(. ودعمت املؤسسة يف عام 2012 "كتابة املتوسط
Le Mediterranee" التي نظمها املركز الثقايف الفرنيس. وفازت املنظمة غري الحكومية املرصية )تنمية بال 

حدود( بالنسخة السادسة من جائزة األورو-متوسط للحوار يف عام 2011.

وبالتعاون مع الشبكة الوطنية أقيم العديد من األحداث الدولية رفيعة املستوى يف مرص بني عامي 2005 
و2010 كجزء من برنامج مؤسسة آنا ليند، وشمل ذلك "منتدى الجامعة األورو-متوسطية" مع ممثلني 

أكادمييني من أكرث من 30 دولة أورو-متوسطية يف اإلسكندرية؛ "سوق البحوث األورو-متوسطية الثاين" الذي 
نظمته EMUNI يف اإلسكندرية؛ تقديم الفائزين يف "مسابقة 101 كتاب أديب" يف معرض القاهرة الدويل 

للكتاب، ثالث نسخ من "مهرجان فرح البحر" و"أول ليلة حوار أورو-متوسطي". كام نظمت املؤسسة ندوة 
تدريبية للمعلمني حول "التنوع الديني" يف معهد غوته باإلسكندرية بالرشاكة مع مجلس أوروبا والحفل 

املوسيقي املشرتك "أمسية موسيقية" مع محمد منري وماريا ديل مار بونيت بدار األوبرا املرصية.

مرص

مرص



74
بيان أحداث مؤسسة آنا ليند 2005-2020

6 الجزائر

9 بلجيكا

2 بلغاريا

5 قربص

4 جمهورية التشيك

5 الدمنارك

4 إستونيا

21 فرنسا

11 أملانيا

11 اليونان

1 إرسائيل

38 إيطاليا

19 األردن

2 التفيا

14 لبنان

2 ليتوانيا

1 مالطا

12 املغرب

11 فلسطني

12 بولندا

3 الربتغال

1 لبنان

4 ليتوانيا

1 مالطا

23 املغرب

6 فلسطني

1 بولندا

8 الربتغال

17 فلسطني

6 بولندا

متثيل 78 منظمة من منظامت 
املجتمع املدين يف منتديات 
آنا ليند EuroMed )فاليتا 
)2016( / مرسيليا )2013((

حرض أكرث من 9000 شخص 
نسخة 2012 من مهرجان فرح 
البحر الذي أقيم يف قلعة قايت 

باي التاريخية

مرص هي واحدة من 29 دولة 
شملها االستطالع من أجل 

تقرير االتجاهات بني الثقافات

فازت منظمة "حدود التنمية" 
– وهي منظمة شبابية غري 
حكومية مقرها القاهرة – 

بجائزة يوروميد للحوار لعام 
2011

حصل كلٌّ من ماهيتاب عبد 
الرؤوف وإيثار الكتاتني وداليا 
زيادة وعيل الجوهني ومحمد 

الدهشان ومنى أبو عيىس 
وكريم الشناوي )ذكر خاص( 
عىل جائزة آنا ليند للصحافة 

بني عامي 2007 و2012

أعضاء املجلس االستشاري لـ آنا 
ليند: السفري محمد أنيس سامل 
)حالياً(؛ هدى الصدى ونيفني 

سياميكا )سابقا(

تعد إيطاليا وإسبانيا وفرنسا 
من بني الدول الرئيسية التي 

تعاونت الشبكة املرصية معها 
من خالل برنامج منح آنا ليند

تشارك 70 منظمة من 
منظامت املجتمع املدين يف 

الشبكة املرصية

قامت مؤسسة آنا ليند بتعبئة 
41 مرشوعاً جديداً من خالل 
حملة "1001 إجراء من أجل 

الحوار"

"ملتقى دورك" أول تجمع 
شبايب واسع النطاق ُعقد يف 

اإلسكندرية عام 2014

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

مرص
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6 الجزائر

9 بلجيكا

2 بلغاريا

5 قربص

4 جمهورية التشيك

5 الدمنارك

4 إستونيا

مرص

شبكة آنا ليند يف مرص املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف مرص

الدول الرشيكة املنظامت املرصية املشاريع

األردن، بولندا، إسبانيا Jovesolides مرص - رشيك كيف أراك: إنشاء مجتمعات رقمية متنوعة، 2020 *

التفيا، لوكسمبورغ، إسبانيا، بلجيكا رشكاء من أجل الشفافية – إداري الحوار بني الثقافات ملكافحة خطاب الكراهية، 2020

لبنان، املغرب، اليونان، الدمنارك  )AEFL( جمعية املحاميات املرصيات
- رشيك

 PAGE(،( هجوم فني: فن األداء من أجل املساواة بني الجنسني
* 2020

فلسطني، إيطاليا رشكاء من أجل الشفافية – رشيك بونزا برميا ميد، 2020 *

جمهورية التشيك، سلوفينيا، فلسطني، أيرلندا فنون الكاريزما للتنمية – رشيك الحركة، 2020 *

إيطاليا، سلوفينيا جذور للتنمية الثقافية – رشيك * RinF، 2020 إعادة التدوير يف املوضة

اليونان، فلسطني، إيطاليا، املغرب  )AOYE( املكتب العريب للشباب والبيئة
- رشيك

استدامة الحوار بني الثقافات من خالل فهم أعمق لطعام البحر 
األبيض املتوسط )سيدوميف(، 2020 *

اململكة املتحدة، الربتغال، تونس، فرنسا، املغرب، 
تركيا، ليتوانيا، إسبانيا

رشكاء الشفافية - HoN – رشيك اعمل من أجل الحوار وكن مواطناً تعددياً!، 2020 *

بلغاريا وتركيا صفصافة لالستشارات – رشيك مصادم الرتجمة 1، 2015

أملانيا ادران للفنون والتنمية – دار صفصافة 
للنرش - رشيك

التصور بني الثقافات للحكايات الخيالية كمركبات عابرة للحدود، 
2015

إيطاليا، إسبانيا، فلسطني، األردن جمعية حوار الشباب بني الثقافات 
)IYDA( – رشيك

I-Gender، 2015

فرنسا، فلسطني، إيطاليا وسيلة للتدريب والتطوير- رشيك EuroMed - GEM، 2015 لعبة

اليونان، فرنسا، تركيا مؤسسة مرص للشباب والتنمية – رشيك اشعر، شارك، ترصف: متكني الشباب من خالل التعلم بني الثقافات، 
2015

لبنان، إسبانيا، تركيا، األردن، اليونان، ليتوانيا، 
إستونيا

جمعية تنوير – رشيك التعبريات يف الحوار، 2015

إستونيا، التفيا، السويد، الجزائر، تونس، إيطاليا، 
اململكة املتحدة، إسبانيا، املغرب

مكتبة اإلسكندرية – رشيك يوروميد تعليم بال حدود، 2015

مرص، إسبانيا، رومانيا، فلسطني، هولندا، إستونيا، 
السويد، إسبانيا، فلسطني، تونس

اتجاه وY-PEER )شبكة تعليم األقران 
الشباب( – رشيك

#Youth4Peace: تدريب مدريب السالم األورو-متوسطيني، 2015

الدمنارك، إيطاليا مركز درب 1718 للفن املعارص والثقافة 
- إداري

املهمالت املكنزة، 2013

هولندا، بلجيكا، إستونيا، إرسائيل، إيطاليا، املغرب، 
هولندا، فلسطني، إسبانيا

اتجاه )معهد استشارات الشباب 
والتنمية( - رشيك

رواية القصص يف منارصة السالم للشباب، 2013

بلجيكا، األردن، املغرب أفالم مرص العاملية )يوسف شاهني( - 
رشيك

Apprendre aux Jeunes par le Cinéma، 2013 :الوسائط

السويد، كرواتيا، إستونيا، فرنسا، إرسائيل، الجبل 
األسود، فلسطني، الربتغال، سلوفينيا، تونس

Pugwash املرصي - رشيك دعونا نفعل ذلك البحر األبيض املتوسط!، 2013

اليونان، الجزائر، كرواتيا، فرنسا، إيطاليا، األردن، 
لبنان، املغرب، فلسطني، الربتغال، تونس

جمعية بورسعيد البلدي لحامية البيئة 
واملستهلك – رشيك

HYDRIA، 2012

أملانيا، الجزائر، املغرب، فلسطني، تركيا مركز توثيق الرتاث الحضاري والطبيعي 
- رشيك

اسرتاتيجيات القرى البيئية لتعبئة املجتمع، 2012

إستونيا جمعية أصدقاء السائحني - رشيك املواطنة واملشاركة الدميقراطية يف سياقات االنتقال السيايس، 2012

هولندا املدينة للفنون املرسحية والرقمية - 
إداري

تدريب يف شارع 3، 2012

أملانيا، إيطاليا جمعية سوهاج لرعاية األطفال ذوي 
االحتياجات الخاصة – إداري

خطوط طول الشمول والدميقراطية، 2012

إيطاليا، إرسائيل، املغرب كنانة للتنمية املجتمعية املستدامة - 
رشيك

إعادة الحجاب: استعالم عن الحجاب عرب البحر األبيض املتوسط، 
2010

إيطاليا وإسبانيا جمعية بعد البحر الثقافية – إداري مهرجان القاهرة املتوسطي األديب، أدب ومدن، 2010

فرنسا، أملانيا، لبنان، األردن، تونس كاريتاس مرص – إداري التواصل الفعال لذوي االحتياجات الخاصة، 2009

هولندا، املغرب، فلسطني، األردن مركز الدراسات األوروبية جامعة القاهرة 
- رشيك

األكادميية األورو-متوسطية للصحفيني الشباب أمسرتدام، 2009 
)EMAJ2009(
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بيان أحداث مؤسسة آنا ليند 2005-2020

مالطا اسكنديريال للثقافات والفنون – إداري اسكنديريال للثقافات والفنون، 2009

أملانيا، الجمهورية التشيكية، فرنسا، لبنان مركز الحوار بني الثقافات والرتجمة – 
إداري

ENAWU، الشبكة اإللكرتونية للتفاهم العريب الغريب، 2007

الجمهورية التشيكية، الدمنارك، إسبانيا، تونس، تركيا رئيس جمعية التنمية املستدامة - إداري مفرتق طرق الثقافات، 2007

جمهورية التشيك، أملانيا، األردن، قربص مركز الدراسات األوروبية - إداري برنامج دراسة اإلسالم يف أوروبا 2006

الدول الرشيكة املنظامت املرصية املشاريع

أهم الفعاليات التي نظمتها الشبكة املرصية

مرص القاهرة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان حاول التواصل، 2014

مرص القاهرة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان احتياجات وتحديات املجتمع املدين يف 
فرتة ما بعد الربيع العريب يف ضوء السياق 

االنتقايل الجديد، 2013

الدمنارك كوبنهاغن، بورنهومل املركز الدمناريك للثقافة والتنمية فن الحوار بني الثقافات، 2014

إستونيا
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مالطا اسكنديريال للثقافات والفنون – إداري اسكنديريال للثقافات والفنون، 2009

أملانيا، الجمهورية التشيكية، فرنسا، لبنان مركز الحوار بني الثقافات والرتجمة – 
إداري

ENAWU، الشبكة اإللكرتونية للتفاهم العريب الغريب، 2007

الجمهورية التشيكية، الدمنارك، إسبانيا، تونس، تركيا رئيس جمعية التنمية املستدامة - إداري مفرتق طرق الثقافات، 2007

جمهورية التشيك، أملانيا، األردن، قربص مركز الدراسات األوروبية - إداري برنامج دراسة اإلسالم يف أوروبا 2006
تتوىل تنسيق لشبكة حالياً: منظمة موندو غري الحكومية

تركز شبكة مؤسسة آنا ليند يف إستونيا عىل التعليم والشباب والقضايا الدينية والبحث األكادميي 
والتعاون.

ينفذ مسار منظامت املجتمع املدين اإلستونية املرشوع املمنوح ملؤسسة آنا ليند بعنوان "التعابري يف الحوار" 
Expressions in Dialogue 2017(7( الذي يهدف إىل تعميم الحوار بني الثقافات وتفكيك األحكام 
املسبقة حول مجموعات مختلفة من الناس من خالل تنفيذ إجراءات املكتبة املبارشة عىل املستويات 

املحلية. ويشارك يف كل من أحداث املكتبة املبارشة السبعة ما ال يقل عن 20 قارئاً؛ وميكن أن يشارك أكرث 
من 150 قارئاً يف األحداث املضاعفة التي وقعت يف رودس وأثينا وماجينتا وتالني وبرشلونة وروتردام. وقد 
شارك ما ال يقل عن 40 الجئاً يف هذه املكتبات املبارشة يف أدوار متنوعة، ليس فقط ككتب برشية ولكن 

كأمناء مكتبات ومسّهلني. وقادت الشبكة اإلستونية مرشوع "األورو-متوسط للتعليم بال حدود" )2016/17( 
الذي شاركت فيه مع 10 شبكات. ومولت مؤسسة آنا ليند املرشوع وتم تنفيذه يف إستونيا والتفيا والسويد 

واملغرب وتونس ومرص. وطوروا معاً أدوات وموارد ويب من أجل التعليم األورو-متوسطي بال حدود.

وشاركت الشبكة الوطنية أيضاً مع عضوة الشبكة اإلستونية راما نورت شينج نوروس ومن خالل دعم 
مؤسسة آنا ليند يف تنظيم منتدى البلطيق يف مايو 2011. وأتيحت الفرصة للشابة اللبنانية املصورة رميا 

مارون الفائزة بجائزة مؤسسة آنا ليند األورو-متوسطية عن "الحوار من خالل الفن" لعرض معرضها 
"همسات" الحائز عىل جوائز يف تالني عام 2009.

ويف إطار الحملة أطلقت الشبكة اإلستونية يف عام 2008 حدث "ربيع البحر املتوسط البلطيق" الذي جمع 
الشباب من منطقة البلطيق ومنطقة جنوب البحر األبيض املتوسط يف برنامج ورش عمل عابر للثقافات 

حول السياسات األورو-متوسطية. وأعيد إطالق النموذج بني عامي 2009 و2010. ويف عام 2008 شاركت 
الشبكة بفعالية يف حملة "1001 إجراء من أجل الحوار"، وهي حملة مؤسسة آنا ليند للسنة األورو-

متوسطية للحوار بني الثقافات.

إستونيا

11 منظمة مجتمع مدين 
ممثلة يف املنتديات 

األورو-متوسطية ملؤسسة 
آنا ليند )فاليتا 2016( / 

مرسيليا 2013

يف مايو 2010 و2011 
نظمت الشبكة اإلستونية 
الثقافية حدث "مهرجان 

ربيع البحر املتوسط 
البلطيق" بهدف تقديم 
ثقافات وطعام وتقاليد 

البحر األبيض املتوسط

تندرج مرص وإسبانيا 
والسويد بني البلدان التي 
تعاونت الشبكة اإلستونية 

معها من خالل برنامج املنح 
الخاص مبؤسسة آنا ليند.

يف أبريل 2014 ويف إطار 
"مسار الصحفي العريب" 

شاركت الصحفية اللبنانية 
سويف شاماس يف سلسلة من 
املوائد املستديرة واللقاءات 

التي نظمتها املعهد اإلستونية 
للدبلوماسية يف تالني

شاركت 25 منظمة 
مجتمع مدين يف الشبكة 

اإلستونية

تم حشد 5 مشاريع جديدة من قبل مؤسسة 
آنا ليند من خالل حملة "1001 إجراء من 
أجل الحوار" وتم إطالقها من قبل أعضاء 

الشبكة اإلستونية.

إستونيا
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بيان أحداث مؤسسة آنا ليند 2005-2020

1 الجزائر

1 كرواتيا

1 الدمنارك

5 مرص

2 فنلندا

1 أملانيا

2 اليونان

2 إرسائيل

2 إيطاليا

1 األردن

1 األردن

1 التفيا

1 لبنان

1 ليتوانيا

1 املغرب

2 املغرب

1 فلسطني

3 بولندا

1 رومانيا

1 إسبانيا

4 السويد

4 هولندا

3 تونس

2 تركيا

1 اململكة املتحدة

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

شبكة آنا ليند يف إستونيا املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف إستونيا

الدول الرشيكة املنظامت اإلستونية املشاريع

إسبانيا، املغرب، فرنسا، تونس، اليونان، فلسطني، 
موريتانيا

طفل السالم إستونيا )PCE( - رشيك التعددية الثقافية واألزمات - كوفيد-19، 2020

لبنان، إسبانيا، تركيا، األردن، اليونان، ليتوانيا، مرص املسار - إداري التعبريات يف الحوار، 2015

مرص، التفيا، السويد، الجزائر، تونس، إيطاليا، 
اململكة املتحدة، إسبانيا، املغرب

جمعية Sillamaee لرعاية الطفولة - 
إداري

يوروميد تعليم بال حدود، 2015

مرص، إسبانيا، رومانيا فلسطني، مرص، هولندا، 
السويد، إسبانيا، فلسطني، تونس

إخوان املغامرين – رشيك #Youth4Peace: تدريب مدريب السالم األورو-متوسطيني، 2015

السويد، كرواتيا، مرص، فرنسا، إرسائيل، الجبل 
األسود، فلسطني، الربتغال، سلوفينيا، تونس

مبادرة املواطنني دعونا نفعل بلدي 
إستونيا - رشيك

دعونا نفعل ذلك البحر األبيض املتوسط!، 2013

مرص املسار - إداري املواطنة واملشاركة الدميقراطية يف سياقات االنتقال السيايس، 2012

كرواتيا، فنلندا، اليونان، إرسائيل، املغرب  MTU Umarlaud التعاون اإلمنايئ
AKU - رشيك

تسهيل الحوار السيايس يف محور البلطيق املتوسط، 2009

السويد، إرسائيل، فلسطني املطربني األرثوذكس - رشيك فوكس باسيس، صوت الحرية، 2007

إيطاليا، مرص، األردن جامعة تارتو – رشيك االرتباط الجندري األورو-متوسطي، 2006

أهم الفعاليات التي نظمتها الشبكة اإلستونية

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

الدمنارك، إستونيا، أملانيا، املغرب، بولندا، 
السويد، تونس، تركيا

فنلندا املدرسة اإلستونية للدبلوماسية 
- رشيك

شبكات الرتبية عىل املواطنة بني الثقافات، 
2017

إستونيا تالني، نارفا، تارتو، هابسالو املجلس اإلستوين لالجئني - 
املجلس اإلستوين لالجئني

كراهية األجانب ليست حالً - فلنتحدث 
ونتعلم من بعضنا البعض!، 2015

إستونيا تالني وتارتو روابط أخالقية غري ربحية األسبوع العريب يف إستونيا، 2014

إستونيا تالني وتارتو روابط أخالقية غري ربحية تعزيز التعاون مع الدول العربية يف 
إستونيا، 2013

فنلندا
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1 الجزائر

1 كرواتيا

1 الدمنارك

5 مرص

2 فنلندا

1 أملانيا

2 اليونان

فنلندا
)FIME( تتوىل تنسيق الشبكة حالياً: مؤسسة املعهد الفنلندي يف الرشق األوسط

تهدف الشبكة الفنلندية بشكل رئييس اىل دعم الحوار بني الثقافات واملساهمة يف إبراز الرشاكة األورو-
متوسطية من خالل التبادالت الفكرية والثقافية واملجتمع املدين. ويتألف معظم أعضاء الشبكة الفنلندية 

من منظامت املجتمع املدين أو املنظامت العامة أو األفراد الذين يعملون يف مواضيع مختلفة تتعلق 
بالحوار الثقايف.

وقد نظمت الشبكة عدة ندوات عرب اإلنرتنت منذ بداية عام 2020 تناقش مجموعة واسعة من موضوعات 
مؤسسة آنا ليند املركزية، مع اإلشارة اىل أن العديد منها مل يركز يف السابق عىل اإلعالم والسلطة ونشاط 

الشباب املناخي والفنون االجتامعية. وكانت الندوة عىل الويب "كيفية استخدام الصور: الهجرة يف وسائل 
اإلعالم املرئية" ناجحة بشكل خاص، حيث اجتذبت جامهري جديدة من املجتمع املدين الفنلندي.

واستضافت الشبكة الفنلندية يف عام 2019 منتدى حوار إقليمي بعنوان "نحتفل بتنوعنا" مع 42 عضواً من 
10 شبكات ملؤسسة آنا ليند. وركز املنتدى الذي استغرق ثالثة أيام عىل التبادل واملناقشة من أجل منطقة 

أورو-متوسطية أكرث دمجا. وتم تنظيم النشاط العابر للشبكات "أيام شبكة آنا ليند لتعليم املواطنة بني 
الثقافات" )2017( يف هلسنيك. وكان املنتدى الذي استمر ملدة يومني حدثاً مشرتكاً لتسع شبكات وطنية 

ملؤسسة آنا ليند وعاش املشاركون تجربة واقع افرتايض تحولت فيها هلسنيك إىل منطقة رصاع، عىل غرار ما 
مرت به حلب.

وتم تنظيم مرشوع وطني كبري يف عام 
2015 وهو "تغيري املدن" من قبل 14 

عضواً يف الشبكة الفنلندية. وقد جمعت 
الندوات وورش العمل منظامت املجتمع 

املدين والباحثني والسياسيني الذين 
يعملون عىل مواضيع تتعلق باملدن 

متعددة الثقافات. وكانت فنلندا يف عام 
2014 داعامً رئيسياً للتجمع الشبايب واسع 
النطاق الوحيد ملؤسسة آنا ليند "امللتقى" 
الذي عقد يف اإلسكندرية )مرص( بحضور 
أكرث من 300 شاب قادمني بشكل رئييس 

من الجنوب. ويف نفس العام، تحدثت 
إيثار الكتاتني – الصحفية املرصية الشابة 

الحائزة عىل جوائز – يف ندوة "الدور 
املتغري لوسائل اإلعالم يف الرشق األوسط 

املعارص".

واستضافت الشبكة بالرشاكة مع رئيس الشبكة الربتغايل معرض التصوير الفوتوغرايف "عىل هذا الجانب 
والجانب اآلخر – تصورات رحلة أسبوع واحد يف إرسائيل وفلسطني" )2011(. ونسقت الشبكة يف أعقاب 

حرب غزة عام 2009 ندوة دولية يف هلسنيك بدعم مايل من مؤسسة آنا ليند ومشاركة ”مقاتلون من أجل 
السالم“ الحائز عىل جائزة مؤسسة آنا ليند للحوار. ونظم رئيس الشبكة الفنلندية الندوة التدريبية 2007 

لشبكات الشامل يف هلسنيك.

فنلندا
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بيان أحداث مؤسسة آنا ليند 2005-2020

1 الجزائر

2 كرواتيا

1 جمهورية التشيك

2 الدمنارك

3 إستونيا

1 فنلندا

1 فرنسا

1 أملانيا

3 اليونان

1 املجر

1 أيرلندا

4 إرسائيل

1 لبنان

4 املغرب

1 فلسطني

2 بولندا

2 سلوفينيا

1 إسبانيا

3 السويد

2 تونس

2 تركيا

1 اململكة املتحدة

متثيل 25 منظمة من منظامت 
املجتمع املدين يف منتديات آنا 
ليند األورو-متوسطية )فاليتا 

)2016( / مرسيليا )2013((

يف عام 2006 ويف ظل الرئاسة 
الفنلندية لالتحاد األورويب 

استضافت الشبكة االجتامع 
السنوي الرابع لرؤساء شبكة 
مؤسسة آنا ليند مع ممثيل 
املجتمع املدين من أكرث من 

30 دولة أورو-متوسطيةتعد 
املغرب وإستونيا واليونان 

والسويد من بني البلدان التي 
اشرتكت الشبكة الفنلندية معها 
من خالل برنامج منحة آنا ليند

أعضاء املجلس االستشاري لـ آنا 
ليند: السفري ريستو فيلتهايم 
)حالياً(؛ تومو ميالسو )سابقاً(

فنلندا هي واحدة من 29 
دولة شملها االستطالع لتقرير 

االتجاهات بني الثقافات

تعد املغرب وإستونيا واليونان 
والسويد من بني البلدان التي 

اشرتكت الشبكة الفنلندية معها 
من خالل برنامج منحة آنا ليند

تشارك 100 منظمة من 
منظامت املجتمع املدين يف 

الشبكة الفنلندية

أقيم مهرجان الرشق األوسط 
األول للسينام والفنون يف 

فنلندا يف عام 2014 كعمل 
مشرتك للشبكة

تم حشد 26 مرشوعاً جديداً 
بواسطة مؤسسة آنا ليند من 

خالل حملة "1001 إجراء من 
أجل الحوار"

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

فنلندا
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1 الجزائر

2 كرواتيا

1 جمهورية التشيك

2 الدمنارك

3 إستونيا

1 فنلندا

1 فرنسا

شبكة آنا ليند يف فنلندا املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف فنلندا

الدول الرشيكة املنظامت الفنلندية املشاريع

املغرب Kulttuurikameleontit ry - إداري الحوار بني الثقافات من خالل الفن: هلسنيك - تيغمرت، 2020 *

السويد، البوسنة والهرسك، إرسائيل، جمهورية 
التشيك، املجر، سلوفينيا

FIME – رشيك مدن متعددة الثقافات، 2020 *

السويد، أملانيا، لبنان املعهد الفنلندي للرشق األوسط – رشيك نحتفل بتنوعنا، 2020 *

كرواتيا، إستونيا، اليونان، إرسائيل، املغرب Kehys - منصة املنظامت غري الحكومية 
الفنلندية إىل االتحاد األورويب – إداري

تسهيل الحوار السيايس يف محور البلطيق املتوسط، 2009

كرواتيا، إستونيا، اليونان، إرسائيل، املغرب TAPRI - رشيك تسهيل الحوار السيايس يف محور البلطيق املتوسط، 2009

الدمنارك، إرسائيل، فلسطني املعهد الفنلندي يف الرشق األوسط - 
رشيك

حوار عرب الحدود بني املعلمني، 2006

أهم الفعاليات التي نظمتها الشبكة الفنلندية

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

الجزائر، فنلندا، فرنسا، اليونان، أيرلندا، 
لبنان، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، تونس، 

املغرب، اململكة املتحدة

تونس تأسيس املعهد الفنلندي يف 
 – FIME ،الرشق األوسط

رشيك

التعبري الفني بني الثقافات يف املناطق 
الهشة، 2017

إرسائيل، فنلندا، السويد، بولندا، التشيك، 
املجر، سلوفينيا

إرسائيل، فنلندا، السويد، بولندا، 
جمهورية التشيك، املجر، 

سلوفينيا

تأسيس املعهد الفنلندي يف 
 – FIME ،الرشق األوسط

رشيك

مدن متعددة الثقافات، 2017

الدمنارك، إستونيا، أملانيا، املغرب، بولندا، 
السويد، تونس، تركيا

فنلندا مؤسسة املعهد الفنلندي يف 
الرشق األوسط، FIME – إداري

شبكات الرتبية عىل املواطنة بني الثقافات، 
2017

فنلندا توركو وجوينسو وفانتا 
وهلسنيك

تأسيس املعهد الفنلندي يف 
)FIME( الرشق األوسط

تغيري املدن

فنلندا هلسنيك منتدى الثقافة والدين 
)FOKUS(

هل نحتاج إىل تدريب إمام يف فنلندا؟

فنلندا هلسنيك تأسيس املعهد الفنلندي يف 
)FIME( الرشق األوسط

مهرجان الرشق األوسط للسينام والفنون 
).M.E.F.A(

فنلندا هلسنيك تأسيس املعهد الفنلندي يف 
الرشق األوسط

ندوة: الدور املتغري لوسائل اإلعالم يف 
الرشق األوسط املعارص،2014

فنلندا، الجزائر الجزائر العاصمة CNRPAH وFIME وآنا ليند 
TAPRIو

النجم القطبي تحت سحر الجنوب، 
التحديات املشرتكة للعلوم االجتامعية 

واإلنسانية يف الجزائر وفنلندا

فنلندا توركو املؤسسة الثقافية األوروبية الربيع العريب: لقاءات ثقافية وسياسية بني 
أوروبا وشامل إفريقيا، 2011

مرص، املغرب، سوريا، فنلندا هلسنيك املنتدى االجتامعي يف فنلندا الثورة املرصية واملستقبل

فنلندا هلسنيك  TAPRIوآنا ليند و UNAOC
وجامعة هلسنيك

اإلعالم وعامل البحر األبيض املتوسط

فنلندا
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يتوىل تنسيق الشبكة حالياً منتدى نساء البحر املتوسط
تعترب الشبكة الوطنية الفرنسية مكاناً للنقاش والتبادل بني املنظامت الفرنسية والجهات الفاعلة يف الحوار 
بني الثقافات يف املنطقة األورو-متوسطية، وتتبع الشبكة الفرنسية نهجاً متعدد التخصصات بهدف تعزيز 

الرشاكة والتعاون بني أعضاء الشبكة، وإعطاء صوت ألعضائها. وهي تدعم تطوير املشاريع يف مجال 
الحوار بني الثقافات وتجميع تجارب وخربات أعضاء الشبكة.

ويف عام 2020 نظمت الشبكة "مقاهي الحوار بني الثقافات" وصاغت كتيباً بعنوان "الحوار بني الثقافات 
وعاملية الحقوق". ودعمت الشبكة مبادرة االتحاد الجوي التعليمية بعنوان "نحن والفريوس" لزيادة الوعي 

بالجائحة. وتم بدعم من الشبكة تنظيم فيلم عن "أصوات شباب املتوسط YMV" والعديد من الدورات 
التدريبية املتعلقة بالتمويل األورويب والتنقل والفرانكوفونية والتنوع يف عدة مدن.

وبني عامي 2015 و2016 قادت الشبكة العمل املشرتك "صانعو السالم" "TISSEUR-E-S de Paix" مع 
أنشطة يف العديد من املدن لخلق مساحة ملحادثات املواطنني. وكان موضوع اإلجراءات املشرتكة للشبكة 

هو "ذكاء اللغات)L"intelligence des langues 2014( مع حدثني رئيسيني: افتتاح "راكبي األمواج 
من أجل السالم" "Surfers for peace" و"عيد لغات العامل" "Fête des langues du Monde". وهناك 
أيضاً "مهرجان موسيقى بابل املتوسط" الذي بدأ عام 2006 وكان يقام كل عام حتى عام 2015 ويجمع 

موسيقيني من جميع أنحاء البحر األبيض املتوسط والعامل.

وتم يف عام 2013 تنظيم "طرق البحر ومنتدى األورو-متوسط " )Voies de la Mer)e" و"منتدى األورو-
متوسط" "EuroMed Forum" يف مرسيليا-بروفانس عاصمة الثقافة األوروبية لذلك العام بحضور أكرث من 
1000 ممثل للمجتمع املدين واملؤسسات. وأعدت الشبكة ندوة "املدينة والتنوع" "Ville et Diversite" يف 

عام 2011 يف إطار العملية املشرتكة و"سباق فرنسا للدراجات" "Tour de France" لـ "مقاتلني من أجل 
السالم" "Combatants for Peace". ونظمت مؤسسة آنا ليند بالرشاكة مع عضوها الفرنيس "التضامن 

العلامين" "Solidarité Laique" ندوة حول "الرشق األوسط: فن بناء السالم والحوار" )2009( مع ممثلني 
وفنانني يف منظامت املجتمع املدين حول القضية اإلرسائيلية الفلسطينية، وهي إحدى األحداث الرئيسية 
التي ترتبط بها الشبكة الفرنسية بانتظام. ومتثلت مؤسسة آنا ليند أيضاً يف سرتاسبورغ يف برامج تدريب 

املعلمني يف مجلس أوروبا حول "التعليم من أجل املواطنة الدميقراطية" )2006(.

فرنسا

فرنسا
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1 ألبانيا

3 الجزائر

1 النمسا

6 بلجيكا

2 البوسنة

1 بلغاريا

1 قربص

1 جمهورية التشيك

1 الدمنارك

19 مرص

1 فنلندا

5 أملانيا

4 اليونان

2 أيرلندا

1 إرسائيل

26 إيطاليا

9 األردن

20 لبنان

1 ليتوانيا

1 مالطا

1 الجبل األسود

39 املغرب

8 فلسطني

3 بولندا

1 الربتغال

1 رومانيا

1 سلوفينيا

11 إسبانيا

2 السويد

3 سوريا

20 تونس

16 تركيا

4 اململكة املتحدة

فرنسا

شارك 1،374 مشاركاً من 
46 دولة يف املنتدى األورو-

متوسطي الثاين الذي عقد يف 
مرسيليا )2013(؛ شارك 355 

شخصاً من 170 منظمة مدنية 
فرنسية؛ حرض 34 شخصاً 

منتدى فاليتا )2016(

تم حشد 86 مرشوعاً جديداً 
بواسطة مؤسسة آنا ليند من 

خالل حملة "1001 إجراء من 
أجل الحوار" لعام 2008

تشارك 199 منظمة مجتمع 
مدين يف الشبكة الفرنسية

املغرب وإيطاليا ولبنان وتونس 
من بني البلدان التي دخلت 
الشبكة الفرنسية يف رشاكة 

معها من خالل برنامج منح آنا 
ليند

حصل شني البيه )2009( وبيري 
ماري )2010( وصوت الشباب 

/ صوت الشباب )بولني بوجنيز، 
نينا هوبينت ورشيدة العزوزي 
وماريون جينارد( )2013( عىل 

جائزة آنا ليند للصحفيني

أعضاء املجلس االستشاري 
لـ آنا ليند: ماري كريستني 
ساراغوس )حالياً(؛ كارولني 

فورست )سابقاً(

يف عام 2013 ويف إطار 
"مسار الصحفي العريب" 

شارك الصحفي املرصي أحمد 
سامي يف حدث "اجتامعات 

 Rencontres" "ابن رشد
d"Averroès" الذي نظمته 
ESPACECULTURE يف 

مرسيليا

فرنسا هي واحدة من 29 دولة 
شملها االستطالع من أجل 

تقرير االتجاهات بني الثقافات

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند
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شبكة آنا ليند يف فرنسا املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف فرنسا

الدول الرشيكة املنظامت الفرنسية املشاريع

املغرب، إسبانيا، لبنان، الربتغال، إيطاليا، فلسطني، 
تركيا

أفالم نساء البحر األبيض املتوسط - 
رشيك

OLHARES DO MEDITERRÂNEO - مهرجان أفالم املرأة: 
الوعي والتمكني 2020 *

إسبانيا، املغرب، تونس، إستونيا، اليونان، فلسطني، 
موريتانيا

منتدى نساء البحر األبيض املتوسط 
)FFM( - رشيك

التعددية الثقافية واألزمات - كوفيد 19، 2020 *

املغرب، إرسائيل، األردن، فلسطني، إسبانيا، اليونان، 
اململكة املتحدة

لجنة تنسيق الخدمة التطوعية الدولية 
– إداري

متكني الشباب - تحسني القدرات ملشاريع الشباب األورو-متوسطية، 
* 2020

تونس، اليونان، كرواتيا، اململكة املتحدة منظمة الجزر الصغرية – إداري نساء الجزر، محركات السياحة املستدامة، 2020 *

اململكة املتحدة، الربتغال، تونس، املغرب، مرص، 
تركيا، ليتوانيا، إسبانيا

منتدى نساء البحر األبيض املتوسط - 
رشيك

اعمل من أجل الحوار وكن مواطناً تعددياً!، 2020 *

املغرب، الجزائر، إسبانيا، تونس منتدى نساء البحر األبيض املتوسط 
)منتدى نساء البحر األبيض املتوسط( 

– إداري

أصوات النساء، 2020 *

املغرب الرابطة الفرنسية للبيتيت ديربويار 
)AFPD( - رشيك

منصة رقمية للرتويج لثقافة العيش معا، 2020 *

تونس، لبنان، إيطاليا تاباسكو فيديو مقاومة فنون الويب، 2015

تونس، املغرب مركز بيئة البحر األبيض املتوسط - رشيك مواطنو البحر األبيض املتوسط الشباب الذين يواجهون تغري املناخ، 
2015

إيطاليا وفلسطني ومرص ADICE - جمعية تنمية املواطن 
واملبادرات األوروبية - رشيك

GEM - لعبة يوروميد

اليونان، مرص، تركيا مسارات التضامن املتوسطي - رشيك اشعر، شارك، ترصف: متكني الشباب من خالل التعلم بني الثقافات، 
2015

فلسطني، إيطاليا نفس املجموعة - رشيك كالحياة: مشاركة الخربات من خالل الفنون، 2015

املغرب، تونس بابل الدولية / Cafebabel.com - إداري يوروميد ريبورتر، 2013

تونس مبادرات التغيري فرنسا - إداري كارفور دو ديالوغ سيتوين، 2013

املغرب، تونس جمعية يفوار )منصة سيوة( - إداري مرشوع سكان مناطق الفنون إلنشاء مخترب فني متنقل يف تونس، 
2012

موريتانيا مجموعة بحوث التنمية الريفية 
وتنفيذها - إداري

مرشوع دعم لتعزيز إجراءات الحوار بني الثقافات واالجتامعي، 2012

املغرب معهد البحوث للتنمية - إداري رحلة الهجرة، 2012

الجزائر تويزا للتضامن - إداري ذاكرة الهجرة الجزائرية إىل مرسيليا، إنتاج وبث فيلم وثائقي، 2010

تونس مذاق - إداري الروسا، 2010

قربص، املغرب جمعية Musical"Isle - إداري الجذور والفروع، التعاطف والتدفقات السكانية، 2010

مرص جمعية املهرجني بال حدود - إداري جرس االبتسامات بن فرنسا ومرص، 2009

فرنسا، الجزائر، املغرب، اململكة املتحدة بيت البحر األبيض املتوسط للعلوم 
اإلنسانية - إداري

الرتجمة بني اللغات والثقافات للمعجم النقدي للبحر األبيض 
املتوسط، 2009

فرنسا، إيطاليا، لبنان، تونس، املغرب أرتيكو – إداري Medijinn، 2007 تصور

مرص، لبنان، املغرب، إسبانيا كادموس – إداري الحوار بني الثقافات يف منطقة األورو-متوسط: اسرتاتيجية جديدة 
لتشجيعه؟، 2007

الجزائر، بلغاريا، إيطاليا، املغرب، رومانيا، إسبانيا املعهد الدويل ملرسح البحر األبيض 
املتوسط – إداري

أوديسة الدانوب، 2007

الجزائر، إسبانيا، اليونان، تونس، املغرب، فرنسا منتدى نساء البحر األبيض املتوسط الفعل املؤنث، 2006

مرص، إيطاليا، تركيا أموين – إداري MELOPPE#3، التدريب عىل اإلدارة الثقافية للنساء يف منطقة 
البحر األبيض املتوسط، 2006

املغرب وبلجيكا ومرص مركز تدريب الصحفيني - إداري املدرسة الربيعية لطالب األورو-متوسط للصحافة، 2006

سوريا، إيطاليا، املغرب التبادالت الثقافية يف منطقة البحر 
األبيض املتوسط – إداري

االجتامع السابع ملدارس الفنون يف البحر األبيض املتوسط، 2006
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أهم الفعاليات التي نظمتها الشبكة الفرنسية

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

الجزائر، فنلندا، فرنسا، اليونان، أيرلندا، 
لبنان، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، تونس، 

املغرب، اململكة املتحدة

تونس منتدى نساء البحر األبيض 
املتوسط - رشيك

التعبري الفني بني الثقافات يف املناطق 
الهشة، 2017

فرنسا، تونس، الجزائر، مالطا، ألبانيا، 
البوسنة، إيطاليا

فرنسا، تونس، الجزائر، مالطا، 
ألبانيا، البوسنة، إيطاليا

منتدى نساء البحر األبيض 
املتوسط – رشيك

كيميا. نساء ممثالت الحوار، 2017

املغرب، الجزائر، فرنسا، أيرلندا، األردن، 
لبنان، ليتوانيا، فلسطني، الربتغال، تونس، 

بلجيكا

إسبانيا منتدى نساء البحر األبيض 
املتوسط – رشيك

التعليم غري الرسمي وما بني الثقافات يف 
منطقة البحر األبيض املتوسط، 2016

فرنسا مرسيليا، بربينيان، مونبلييه، 
ليل، باريس، بوردو وتاراغونا

منتدى نساء البحر األبيض 
املتوسط

نساجو السالم، 2015

فرنسا باستيا، بريست، ليون، مرسيليا، 
مونبلييه، باريس إلخ.

منتدى نساء البحر األبيض 
املتوسط

طرق البحر، تتبع-إرسال-خلق، 2013

فرنسا باستيا، بريست، ليون، مرسيليا، 
باريس، بربينيان.

منتدى نساء البحر األبيض 
املتوسط

ذكاء اللغات يف خدمة ثقافة السالم، 2013
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 Karlsruhe مركز الدراسات الثقافية والعامة يف معهد( ZAK يتوىل تنسيق الشبكة حالياً: معهد غوته مع
للتكنولوجيا(.

وقد حددت الشبكة األملانية ملؤسسة آنا ليند هدفاً لنفسها يتمثل يف مشاركة وتبادل املعرفة مع املجتمع 
املدين يف أملانيا. وهي تعزز بالتايل فهم وإبراز ثراء الثقافات يف املنطقة األورو-متوسطية. ومن األمثلة عىل 

الجوانب الرئيسية التي تم تناولها نذكر الرتاث الثقايف املشرتك والوضع السيايس الحايل والوضع الخاص 
لشباب املنطقة.

ونظم أعضاء الشبكة األملانية يف عام 2020 سلسلة من "ورش العمل التفاعلية عرب اإلنرتنت من قبل ولصالح 
أعضاء مؤسسة آنا ليند" حول موضوعات التنوع والدمج واملهارات بني الثقافات واملتعددة التخصصات 

والتعاون العابر للحدود الوطنية لزيادة تعزيز التعاون وتبادل التعلم. ورحبت "جولة املعلومات" )2019( 
إىل برلني مبنظامت املجتمع املدين من خمس شبكات تابعة ملؤسسة آنا ليند بدعوة من وزارة الخارجية 
األملانية وبالتعاون مع معهد غوته Goethe-Institut e.V. ملناقشة القضايا املتعلقة بتعاون منظامت 

املجتمع املدين.

وتم تنظيم ورشة عمل WIKA بعنوان "دور املجتمع املدين يف العالقات الثقافية" )2019( بالتعاون مع 
معهد العالقات الثقافية األجنبية )ifa( وZAK ومجموعة عمل وزارة الخارجية "املجتمع املدين" ومعهد 

غوته Goethe-Institut eV. وقد قدم الحدث الذي سبق ذلك "الشباب كفاعل مركزي للمجتمع املدين" 
 Erasmus + بالتعاون مع مؤسسة آنا ليند نقاشاً عاماً مع أصوات الشباب املتوسطي واملشاركني يف برنامج

Virtual Exchange، وهو برنامج ساهم فيه مركز ZAK كطرف ثالث.

وكان "ICD Project Lab" )2017( يف برلني أول نشاط شبايب تنظمه مؤسسة آنا ليند يف أملانيا، حيث جمع 
20 مستفيداً من برنامج التبادل لتطوير مشاريع مبتكرة. وكانت املقاهي التي تهدف إىل إرشاك الناس يف 

محادثة حول قضايا العلوم والتكنولوجيا "كافيه علوم العامل" "World Science Café" )2017( التي قدمها 
ZAK جزءاً من أنشطة KIT يف إطار مبادرة فيليب شوارتز. ويف سلسلة املحارضات قدم العلامء الهاربون 

دون أفكاراً حول أبحاثهم. وحصلت الفرقة املوسيقية باندا إنرتناشيونال )أملانيا( التي تعمل مع  واملهدَّ
موسيقيني محرتفني وهواة من دول مثل سوريا وفلسطني عىل جائزة األورو-متوسط للحوار يف عام 2016.

وكانت "أحداث املتوسط عىل الفور" "Mediterranean on the Spot" تقدم عىل أساس سنوي من 2011 
إىل 2016 سلسلة من األحداث عىل مستوى الشبكة مع مجموعة مواضيعية ترتاوح من وجهات النظر 

الفنية إىل العلمية والسياسية التي تغطي املوضوعات الحالية يف تعقيدها الكبري، وذلك بدعم من مؤسسة 
آنا ليند. وتم تقديم تقرير آنا ليند يف أملانيا )2014(، حيث كان منسق الشبكة مساهامً رئيسياً يف تحليل 
التقرير. ويف عام 2012 متت استضافة جائزة الصحفي الخاصة مبؤسسة آنا ليند يف برلني يف املقر الرئييس 

.Allianz Cultural Foundation ملؤسسة أليانز الثقافية

أملانيا

أملانيا
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1 النمسا

3 بلجيكا

1 البوسنة

2 قربص

1 الجمهورية التشيكية

4 الدمنارك

13 مرص

1 إستونيا

6 فرنسا

2 اليونان

12 إرسائيل

4 إيطاليا

6 األردن

11 لبنان

1 مالطا

1 الجبل األسود

7 املغرب

1 فلسطني

23 بولندا

6 الربتغال

3 جمهورية سلوفاكيا

1 سلوفينيا

1 إسبانيا

7 السويد

4 سوريا

1 هولندا

2 تونس

17 تركيا

4 اململكة املتحدة

متثيل 37 منظمة من منظامت 
املجتمع املدين يف منتديات )آنا 
ليند EuroMed فاليتا )2016( 

/ مرسيليا )2013((

يف عام 2010 استضاف املقر 
الرئييس ملعهد غوته يف ميونيخ 

اجتامع "تثمني التنوع وفهم 
الهجرة" واالجتامع التحضريي 

األخري ملنتدى آنا ليند األول

وتشارك يف الشبكة األملانية 
186 منظمة مجتمع مدين

فلسطني وتركيا ومرص من بني 
الدول التي دخلت الشبكة 
األملانية يف رشاكة معها من 
خالل برنامج آنا ليند للمنح

قامت مؤسسة آنا ليند بتعبئة 
45 مرشوعاً جديداً من خالل 
حملة "1001 إجراء من أجل 

الحوار"

يف عام 2010 أعد 
أعضاء الشبكة جولة 

للفائزين بجائزة 
 EuroMed Dialogue

 ”Combatants for
”Peace

أملانيا هي واحدة من 29 دولة 
شملها االستطالع من أجل 

تقرير االتجاهات بني الثقافات

أعضاء املجلس االستشاري 
ملؤسسة آنا ليند: كارولني 

روبرتسون فون تروثا )حالياً(؛ 
سونيا حجازي )حتى 2015(

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

أملانيا
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شبكة آنا ليند يف أملانيا املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف أملانيا

الدول الرشيكة املنظامت األملانية املشاريع

املغرب، تركيا، بلجيكا، اململكة املتحدة، أيرلندا االتحاد األورو-متوسطي للشباب e. V. - رشيك أكادميية آنا ليند االفرتاضية، 2020 *

السويد، فنلندا، لبنان معهد كارلرسوه للتكنولوجيا )KIT(؛ ZAK )مركز 
الدراسات الثقافية والعامة( – رشيك

نحتفل بتنوعنا، 2020 *

مرص القول املأثور A Kulturstiftung - إداري التصور بني الثقافات للحكايات الخيالية كمركبات عابرة 
للحدود، 2015

قربص، املغرب  – Radijojo الشبكة اإلعالمية العاملية لألطفال
إداري

فرشاة تلتقي مع ميلودي - يوروميد آرت كونيكشن، 2015

املغرب شبكة راديو األطفال العاملية Radijojo - إداري يوروميد كيدز، 2013

إرسائيل والسويد Addictz e.V. - رشيك ٪99 رمييكس: أوبرا هيب هوب متعددة الثقافات للتغيري 
االجتامعي، 2012

مرص، إيطاليا دياكونيشيس ويرك برمين – رشيك خطوط طول الشمول والدميقراطية، 2012

سلوفينيا، مرص، إرسائيل، فلسطني، اململكة 
املتحدة

Loesje e.V. – رشيك Loesje يعرب البحر األبيض املتوسط، 2012

قربص، بلجيكا، األردن موسيقى الشبان املوسيقية أملانيا – رشيك املعرض املوسيقي األورو-متوسطي للشباب، 2012

تركيا، قربص Uqbar e.V. – رشيك املنطقة العازلة، 2012

األردن، إرسائيل، كرواتيا، إسبانيا إدارة التعليم، مدينة ميونيخ، العالقات الدولية - 
إداري

امليض قدماً مع EuroMed، ندوة التدريب بني الثقافات 
للمعلمني املشاركني يف تبادل الطالب، 2012

الجزائر، مرص، املغرب، فلسطني، تركيا الشبكة العاملية للقرية البيئية يف أوروبا - إداري اسرتاتيجيات القرى البيئية لتعبئة املجتمع، 2012

إرسائيل، بولندا، تركيا Kreisau- إداري الهجرة، الثقافة، الهوية، 2010

لبنان، فلسطني، الربتغال، تركيا، اململكة 
املتحدة

مؤسسة هايرنيش بويل – إداري Art-Based Research، 2009 الفن القائم عىل البحث

فلسطني ، اسبانيا Bildungswerk anderes lernen e.v.. - مؤسسة 
 / Stiftung Schlewig-Holstein -هايرنيش بويل

"نصف قطر الفن" - إداري

رشاكات ثقافية: الشباب يبتكرون منظورات متعددة الثقافات 
لفلسطني ، 2009

فرنسا، لبنان، املغرب محرك السفينة Stubnitz e.v. – إداري ستوبنيز يف ميد، 2009

أملانيا Artiscenico e.v. – إداري بربر بانجور، مونولوج يف الظالم، 2009

إرسائيل، بولندا، تركيا Kreisau - إداري ترك األماكن، تشكيل األماكن، 2007

إرسائيل، إسبانيا، تركيا الجمعية األملانية للسياسة الخارجية e.v. – إداري 11th DGAP، 2007 املدرسة الصيفية الدولية

مرص، املغرب، الربتغال معهد غوته e.v. – إداري الفنون التطبيقية، التصميم يف منطقة األورو-متوسط، 2007

مرص، إيطاليا، تركيا لقاءات بني الثقافات AFS e.v - إداري تسهيل تبادل الشباب يف منطقة األورو-متوسط، 2006

أهم الفعاليات التي نظمتها الشبكة األملانية 

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

اليونان، أملانيا، لبنان، السويد، اململكة 
املتحدة

اليونان مركز الدراسات الثقافية والعامة 
)ZAK( - رشيك

أفضل مامرسة للتدريب عىل املشاريع 
االجتامعية واإلبداعية، 2017

الدمنارك، إستونيا، أملانيا، املغرب، 
بولندا، السويد، تونس، تركيا

فنلندا Goethe-Institut e.Vمعهد 
غوته،

شبكات الرتبية عىل املواطنة بني 
الثقافات، 2017

أملانيا برلني، بوخوم، هانوفر، كارلرسوه، وميونيخ 
وغريها

معهد غوته، أملانيا Mittelmeer vor Ort - NeueNach-
barschaften ) البحر األبيض املتوسط يف 

املنطقة - الجريان الجدد(، 2015

أملانيا برلني وكارلرسوه وحوايل 10 مدن أخرى يف 
جميع أنحاء أملانيا

 Studiumو ZAKمعهد غوته و
Generale

Mittelmeer vor Ort، 2014

أملانيا عدة مواقع ZAKمعهد غوته و البحر األبيض املتوسط يف عني املكان - 
الهجرة والهروب، 2012

اليونان
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اليونان
تتوىل تنسيق الشبكة حالياً: املؤسسة اليونانية للثقافة )HFC( والجمعيات املتحدة يف البلقان

تضم شبكة مؤسسة آنا ليند اليونانية أعضاء من العديد من مؤسسات املجتمع املدين من جميع أنحاء 
اليونان تغطي نطاقاً واسعاً من اإلجراءات املتعلقة بالثقافة وحقوق اإلنسان وحامية الفئات االجتامعية 

الضعيفة. وتهدف إىل بناء قدرات أعضائها وإرشاكهم يف تطوير الشبكة وتشجيع الرشاكات.

وقدمت "محادثات مؤسسة آنا ليند )"Talks 2020"( التي نظمتها الشبكة اليونانية مساحًة ملشاركة 
املخاوف واألفكار للخطط املستقبلية فيام يتعلق بالجائحة. ونظم أعضاء الشبكة اليونانية مثل املؤسسة 

اليونانية للسياسة األوروبية والخارجية ELIAMEP مناقشات عامة عرب اإلنرتنت مبا يف ذلك "فريوس كورونا 
واالتحاد األورويب" و"دمج املهاجرين االجتامعي أثناء جائحة كوفيد-19". وأعد عضو الشبكة "ايتلون" 

تقريراً عن التطوع وآثاره عىل الحياة اليومية للناس أثناء الجائحة. وتم يف عام 2019 تنظيم اجتامع 
الشبكات السنوي بالتعاون مع الشبكة اليونانية يف تسالونييك، حيث جرى تقديم إعدادات فريدة ومشاركة 

قوية استثنائية ألعضاء منظامت املجتمع املدين اليونانية. وكان رئيس الشبكة اليونانية – باإلضافة إىل 
رؤساء الشبكات يف لبنان والسويد – رشكاء يف النشاط العابر للشبكات "أفضل تدريب ملؤسسات اجتامعية 

وخاّلقة" )2017( بقيادة رئيس الشبكة يف اململكة املتحدة. 

ويف عام 2014 جمعت الشبكة وأمانة رس مؤسسة آنا ليند أعضاء شباناً من مؤسسة آنا ليند للمشاركة يف 
حدث "ريادة األعامل الخالقة، املواطنة الناشطة: فرص للشباب األورو-متوسطي" يف إطار فعاليات عاصمة 
الشباب األوروبية يف تسالونييك. واستضافت الشبكة اليونانية بالرشاكة مع شبكات بلغاريا وكرواتيا وقربص 

واليونان ولبنان والجبل األسود معرض مؤسسة آنا ليند املتعدد البلدان "وجوه البحر األبيض املتوسط" 
)2010/11( الذي ركز عىل مشاهد من الحياة اليومية يف البحر املتوسط. وتضمنت اإلجراءات الوطنية 

املشرتكة املحددة "بوصلة آنا ليند اليونانية" والتي تم نرشها عرب أربع مناطق و"الرتاث والشباب يف ظل 
األزمة" املرتبط بعاصمة الشباب األوروبية يف سالونيك.

كام قامت الشبكة استضافة الندوة التدريبية اإلقليمية ملؤسسة آنا ليند للمضاعفني يف سالونيك )2009( 
والتي ركزت عىل بناء القدرات ملشاريع الحوار بني الثقافات؛ واستضافت مؤسسة آنا ليند "اإلبداع والتنقل 

والحوار" يف رودس. كام تم متثيل الشبكة اليونانية يف مهمة "استعادة الثقة، إعادة بناء الجسور" )2009( إىل 
إرسائيل وفلسطني بعد حرب غزة. ونسقت الشبكة اليونانية مع وزارة الثقافة ليلة الحوار األورو-متوسطي 

يف أثينا مع أكرث من 2000 مشارك.

17 منظمة مجتمع مدين 
ممثلة يف املنتديات 

األورو-متوسطية ملؤسسة 
آنا ليند )فاليتا 2016( / 

مرسيليا 2013

تندرج إيطاليا واألردن 
وفلسطني ومرص بني 
البلدان التي تعاون 

املجتمع املدين اليوناين 
معها من خالل برنامج 

املنح الخاص مبؤسسة آنا 
ليند.

شاركت 118 منظمة مجتمع 
مدين يف الشبكة اليونانية

اليونان
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7 الجزائر

2 بلجيكا

1 بلغاريا

3 كرواتيا

1 قربص

1 الدمنارك

12 مرص

2 إستونيا

3 فنلندا

6 فرنسا

2 أملانيا

1 أيرلندا

1 إرسائيل

19 إيطاليا

16 األردن

9 لبنان

1 ليتوانيا

9 املغرب

2 فلسطني

12 بولندا

3 رومانيا

2 سلوفينيا

2 إسبانيا

5 السويد

2 سوريا

4 هولندا

9 تونس

9 تركيا

3 اململكة املتحدة

يف مايو 2008 أقيم حفل 
تسليم جائزة آنا ليند 

للصحفيني يف االجتامع الوزاري 
األورو-متوسطي األول حول 

الثقافة يف أثينا.

ُمنحت جائزة آنا ليند 
EuroMed Dialogue لعام 

2007 إىل رودي كراتسا 
ستافروبولو )اليونان(، النائب 
األول لرئيس الربملان األورويب

قامت مؤسسة آنا ليند بتعبئة 
21 مرشوعاً جديداً من خالل 
حملة "1001 إجراء من أجل 

الحوار"

اليونان هي واحدة من 29 
دولة شملها االستطالع لتقرير 

االتجاهات بني الثقافات

أعضاء املجلس االستشاري لـ 
Aliki Moschis- :آنا ليند

Gauget )حالياً(؛ دمييرتيس 
بريوديس )سابقاً(

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

اليونان

شبكة آنا ليند يف اليونانية

 املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف اليونان

املشاريع املشاريع املنظامت اليوناين   الدول الرشيكة

إرسائيل، النمسا، لبنان مواطنون يف العمل - رشيك ابدأ باالستامع - املساواة بني الجنسني من منظور 
الشباب، 2020 *

لبنان، املغرب، اليونان، مرص جامعة ثيساليا - رشيك هجوم فني: فن األداء من أجل املساواة بني 
* PAGE(، 2020( الجنسني

إسبانيا، املغرب، فرنسا، إستونيا، تونس، فلسطني، موريتانيا  - )USB( جمعيات البلقان املتحدة
رشيك

التعددية الثقافية واألزمات - كوفيد 19، 2020 *

املغرب، إرسائيل، األردن، فلسطني، إسبانيا، فرنسا، اململكة املتحدة كينييس إثيلونتون الخدمة املدنية الدولية 
- رشيك

متكني الشباب - تحسني القدرات ملشاريع الشباب 
األورو-متوسطية، 2020 *

تونس، فرنسا، كرواتيا، اململكة املتحدة FOTOESSA PC - اليونان - رشيك نساء الجزر، محركات السياحة املستدامة، 2020 *

مرص، فلسطني، إيطاليا، املغرب مكتب معلومات البحر األبيض املتوسط 
للبيئة والثقافة والتنمية املستدامة 

)MIO-ECSDE(

الحفاظ عىل الحوار بني الثقافات من خالل فهم 
* SIDUMEF(، 2020( أعمق لألغذية املتوسطية

إيطاليا، تركيا، تونس Theatro tsi Zakynthos - رشيك امرأة! - دافني وإيكو وآيو واآلخرون، 2015

فلسطني، تركيا، األردن، لبنان HISTORY DOC - رشيك الصفحة الرئيسية - منزل جديد، 2015

مرص، فرنسا، تركيا مدينة امللك عبد الله للتنمية االجتامعية 
للشباب - رشيك

اشعر، شارك، ترصف: متكني الشباب من خالل 
التعلم بني الثقافات، 2015

لبنان، إسبانيا، تركيا، األردن، إستونيا، ليتوانيا، مرص بيت أوروبا يف رودس - رشيك التعبريات يف الحوار، 2015

الجزائر، مالطا، املغرب، فلسطني التاريخ DOC – إداري حياة اآلخرين 2013
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7 الجزائر

2 بلجيكا

1 بلغاريا

3 كرواتيا

1 قربص

1 الدمنارك

12 مرص

اليونان

أهم الفعاليات التي نظمتها الشبكة اليونانية 

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

اليونان، أملانيا، لبنان، السويد، اململكة 
املتحدة

اليونان املؤسسة اليونانية للثقافة - 
رشيك

أفضل مامرسة للتدريب عىل املشاريع 
االجتامعية واإلبداعية، 2017

الجزائر، فنلندا، فرنسا، اليونان، أيرلندا، 
لبنان، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، تونس، 

املغرب، اململكة املتحدة

تونس املؤسسة اليونانية للثقافة - 
رشيك

التعبري الفني بني الثقافات يف املناطق 
الهشة، 2017

اليونان تسالونييك الجمعيات املتحدة يف البلقان سفراء تعليم الحوار بني الثقافات، 2015

اليونان أثينا الرابطة اليونانية ملعلوماتية 
الشباب

بوصلة آنا ليند اليونانية، 2013

اليونان سالونيك، أثينا، كاالماتا، 
كيفالونيا، رودس

املؤسسة اليونانية للثقافة الرتاث والشباب يف ظل األزمات، 2013

الجزائر، كرواتيا، مرص، فرنسا، إيطاليا، األردن، لبنان، املغرب، فلسطني، 
الربتغال، تونس

املكتب اإلعالمي املتوسطي – إداري HYDRIA، 2012

كرواتيا، إستونيا، فنلندا، إرسائيل، املغرب املركز الدويل لدراسات البحر األسود 
– رشيك

تسهيل الحوار السيايس يف محور البلطيق 
واملتوسط، 2009

إسبانيا، الجزائر، مرص، إيطاليا، هولندا، بولندا، رومانيا، تونس، تركيا الرابطة الهيلينية للمعلوماتية – رشيك حقيبة السالم للشباب األورو-متوسطي، 2009

تركيا سايكلوب برودكشن – رشيك التغلب عىل األحكام املسبقة واستعادة الثقة يف 
أقلية روما، 2009

إيطاليا، األردن، فلسطني، رومانيا، إسبانيا، تركيا، مرص شبكة أثينا للخرباء املتعاونني - إداري الجيل الثاين من املهاجرين: مواطنون بال حقوق، 
2009

مرص، فرنسا، األردن، لبنان، املغرب، إسبانيا، سوريا، تونس MOI ECSDE - رشيك الشباب العارش التغيري يف البحر األبيض املتوسط، 
2009

فلسطني، األردن، لبنان، اململكة املتحدة الرابطة الهلينية لتدريس الدراما – رشيك الدراما كسياق للتعلم، املدرسة الصيفية الدولية، 
2007

بلجيكا، الجزائر،الجزائر،، مرص، إيطاليا، لبنان En Chordais – رشيك يوروميد كافيه، 2007

إيطاليا، األردن، فلسطني، تونس أويش هيالس – إداري اتصاالت املجتمع األورو-متوسطي املستدامة، 
2007

إيطاليا، سوريا، األردن جامعة أثينا – رشيك هدايا الحرب، 2006

قربص، املغرب، مرص أنتيجون - رشيك الحوار بني الثقافات حول العنف ضد املرأة، 2006

فرنسا، املغرب، الجزائر مركز املرأة والسالم لدول البلقان - رشيك الكلمة اىل املؤنث، 2006

إيطاليا، مرص، فلسطني ANCE - رشيك السجاد الطائر، نساء عرب البحر األبيض املتوسط، 
2006

تركيا، إيطاليا، مرص شبكة أثينا للخرباء املتعاونني - إداري التبادل الثقايف من أجل تكافؤ الفرص، 2006

تركيا، إيطاليا، مرص، بولندا، بلجيكا، األردن، فلسطني SOS البحر األبيض املتوسط – إداري شباب املتوسط يخلقون مستقبل متوسط مستداماً، 
2006

مرص، تونس، املغرب، إيطاليا، األردن وزارة الداخلية ECSDE - إداري مرشوع تعليم طعام البحر األبيض املتوسط، 2006
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تتوىل تنسيق شبكة مؤسسة آنا ليند املجرية حالياً: مؤسسة Palantír Film املرئية األنرثوبولوجية. 
وقد تم تخصيص الشبكة للحفاظ عىل التنوع واالهتامم الثقايف، وشاركت يف إطالق برامج جديدة مع 

مجموعات املجتمع املدين واملسارح األكادميية يف النمسا والجمهورية التشيكية وإرسائيل واألردن ولبنان 
وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وتركيا.

قامت جامعة الخدمة العامة بنرش "عالقات االتحاد األورويب مع منطقة البحر األبيض املتوسط؛ الحوار 
والرصاعات" )2019( كجزٍء من املناهج التعليمية، وهو يحتوي عىل تاريخ موجز ملؤسسة آنا ليند كتبه 

InIn- "رئيس الشبكة. وكانت الشبكة واحدة من سبع شبكات شاركت يف نشاط "مدن متعددة الثقافات" 
Intercultural Cities" 2017( العابر للشبكات بقيادة رئيس الشبكة السلوفينية. وعزز املرشوع التبادل 
بني منظامت املجتمع املدين األورو-متوسطية يف مدن مختلفة وأقام مشاريع جديدة بني األعضاء. وكانت 

الشبكة أيضاً رشيكاً يف حملة "كن فعاالً! تعزيز مهارات الحوار بني الثقافات يف وسائل اإلعالم يف وسط 
ورشق أوروبا" )2017( بقيادة رئيس الشبكة التشيكية. ويهدف املرشوع إىل تدريب األعضاء للوصول إىل 

جامهري واسعة لتحدي التحيزات ونقص املعلومات الجيدة بشأن "اآلخر".

وأنشأ رئيس الشبكة املجرية مهرجان "الفن كوسيط" )2014، 2016( حيث ميكن لألعضاء أداء أنشطتهم 
لصالح الشباب والعائالت وجزٍء منها للجمهور األكادميي. وتم تنظيم مؤمتر مشرتك حول "الحوار والنزاعات 
يف منطقة البحر األبيض املتوسط" )2018-2014( من قبل رئيس الشبكة املجرية والربوفسورة الدكتورة آنا 

مولنار )كلية الدراسات الدولية واألوروبية، UPS( بالتعاون مع وزارة القدرات البرشية املجرية.

وشاركت الشبكة يف عام 2008 يف حملة "1001 إجراء من أجل الحوار ملؤسسة آنا ليند" واستضافت معرض 
الصور "همسات" "Les Murmurs" الذي أنتجته الفنانة اللبنانية الشابة والفائزة بجائزة الحوار األورو-
متوسطي رميا مارون. وأطلقت الشبكة العمل الوطني "طريق الحوار" بسلسلة من الحفالت املوسيقية 

والعروض الوثائقية حول القضايا العابرة للثقافات، كام أطلقت "املهرجان التفاعيل بني الثقافات" ملدة ثالثة 
أيام الذي تضمن ورش عمل لرسد القصص مع مواطنني مجريني من خلفيات ثقافية مختلفة.

ويف إطار العمل املشرتك حول الرشاكة الشبابية الذي أنشأه مجلس أوروبا واملفوضية األوروبية تم تنظيم 
نشاط الشباب "الدورة التدريبية األورو-متوسطية للناشطني املضاعفني يف تعليم حقوق اإلنسان وحل 

النزاعات" )2008( يف املجر. وقامت مؤسسة آنا ليند بتنسيق الحدث األول بعنوان "تدريب آنا ليند 
للمدربني" )2007( حول تطوير املشاريع وبناء الرشاكة. وكمتابعة للدورة التدريبية أطلقت مؤسسة آنا 

ليند منشوراتها "املامرسات الجيدة للمدربني يف حل النزاعات والتعاون الثقايف" باللغات اإلنجليزية والعربية 
والفرنسية.

املجر

10 منظامت مجتمع مدين 
ممثلة يف املنتديات األورو-
متوسطية ملؤسسة آنا ليند 

)فاليتا 2016( / مرسيليا 2013

تندرج الجمهورية التشيكية 
والنمسا وإرسائيل بني البلدان 

التي تعاون املجتمع املدين 
املجري معها من خالل برنامج 
املنح الخاص مبؤسسة آنا ليند.

شاركت 65 منظمة مجتمع 
مدين يف الشبكة املجرية

املجر
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4 النمسا

1 بلغاريا

8 الجمهورية التشيكية

2 الدمنارك

1 فنلندا

4 إرسائيل

1 إيطاليا

2 األردن

2 لبنان

1 ليتوانيا

1 املغرب

2 بولندا

2 بولندا

3 جمهورية سلوفاكيا

2 سلوفينيا

1 السويد

2 سوريا

2 هولندا

1 تونس

2 تركيا

يف عام 2008 نظمت مؤسسة 
آنا ليند دورة تدريبية 

للمضاعفني الناشطني يف 
مجال تعليم حقوق اإلنسان 

وحل النزاعات يف مركز شباب 
بودابست

عضو املجلس االستشاري 
ملؤسسة آنا ليند: حسناء 

الغاوي )حالياً(

املجر هي واحدة من 29 
دولة شملها االستطالع لتقرير 

االتجاهات بني الثقافات

تم حشد 25 مرشوعاً جديداً 
بواسطة مؤسسة آنا ليند من 

خالل حملة "1001 إجراء من 
أجل الحوار"

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

املجر

شبكة آنا ليند يف املجر املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف املجر

الدول الرشيكة املنظامت اليونانية املشاريع

السويد، البوسنة والهرسك، إرسائيل، جمهورية 
التشيك، سلوفينيا، فنلندا

مؤسسة باالنتري فيلم البرصية 
األنرثوبولوجية - رشيك

مدن متعددة الثقافات 2020 *

إرسائيل، اململكة املتحدة جمعية األنرثوبوليس – رشيك التعلم العاملي من خالل القصص الرقمية، 2020 *

لبنان االتحاد الهنغاري للحريات املدنية - 
رشيك

V-A-A، 2012 عمل منارصة الفيديو

بلغاريا وتركيا مؤسسة بان باركس - رشيك تحسني الوعي باألبعاد الدينية والثقافية واإلنسانية لدعم التنمية 
املستدامة، 2012

جمهورية التشيك، بولندا، جمهورية سلوفاكيا، 
سوريا

جامعة كورفينوس يف بودابست واملعهد 
الهنغاري للشؤون الدولية - رشيك

املسلمون الذين يعيشون يف دول فيسغراد، 2010

النمسا، الدمنارك، إرسائيل، هولندا، تركيا اللجنة املجرية لليونسكو - رشيك توضيح القيم، 2009

النمسا، الدمنارك، إرسائيل، األردن، لبنان، هولندا اللجنة املجرية لليونسكو - رشيك EMSF: اجتامعات الحوار وإدارة املعرفة، 2007

إرسائيل، إيطاليا، األردن، بولندا املتحف املجري للتجارة والضيافة - إداري بوابة مهرجان الرشق وبوابة الويب، 2007

أهم الفعاليات التي نظمتها الشبكة املجرية

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

إرسائيل، فنلندا، السويد، بولندا، 
جمهورية التشيك، املجر، سلوفينيا

إرسائيل، فنلندا، السويد، بولندا، 
جمهورية التشيك، املجر، 

سلوفينيا

مؤسسة باالنتري فيلم 
األنرثوبولوجيا املرئية - رشيك

مدن متعددة الثقافات، 2017

جمهورية التشيك، املجر، سلوفينيا، 
بولندا، سلوفاكيا، ليتوانيا، تونس، املغرب

جمهورية التشيك، املجر، 
سلوفينيا، بولندا، سلوفاكيا، 

ليتوانيا

مؤسسة باالنتري فيلم 
األنرثوبولوجيا املرئية - رشيك

كن مؤثراً! تعزيز مهارات وسائط الحوار 
بني الثقافات يف أوروبا الوسطى والرشقية، 

2017

هنغاريا بودابست مؤسسة بالنتري فيلم 
األنرثوبولوجيا املرئية

مؤمتر ومهرجان الفن كوسيط، 2015

هنغاريا كسكمت، باالتونليل، بودابست، 
ناجيفازوين

جمعية الفن للرتاث الثقايف طريق الحوار، 2013

هنغاريا بودابست مؤسسة باالنتري فيلم البرصية 
األنرثوبولوجية

املهرجان التفاعيل بني الثقافات، 2013
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يتوىل تنسيق الشبكة حالياً: مركز تريسكل للفنون )كورك( ومكتبة تشيسرت بيتي )دبلن(
 يتألف أعضاء الشبكة األيرلندية من املنظامت املهتمة بالفنون والثقافة والشباب وتعزيز السالم 

واملصالحة واملؤسسات التعليمية والتفاعلية بني األديان املنترشة يف جميع أنحاء البالد. وتركز الشبكة عىل 
املبادرات الوطنية والعابرة للمتوسط املتعلقة بحل النزاعات وثقافة السالم التي تتم بشكل رئييس يف 

مجاالت الرتبية واإلبداع الفني.

يف عام 2020 انتهت مكتبة تشيسرت بيتي وكلية ماري امياكواليت وجامعة ماينوث من تطوير أول برنامج 
متحف متعدد الثقافات للمدارس من خالل التعلم القائم عىل الهدف وموارد التعلم عرب اإلنرتنت. وتم نرش 

العديد من الكتب مثل "سباد" )"Spud" 2020( للفنانة األيرلندية Deirdre O"Mahony والذي يرتبط 
جزئياً مبشاركتها يف نشاطات مؤسسة آنا ليند يف املغرب وإقامتها الالحقة يف جيوار يف برشلونة؛ و"الحرب 

واملعاناة والنضال من أجل حقوق اإلنسان" )2020( ملخرج األفالم الوثائقية للشبكة األيرلندية بيدار كينغ؛ 
و"ربط الحياة: حوار بني املعتقدات يف أيرلندا املعارصة" )2019( للدكتورة باتريسيا كريان، وقد نتج عن 

النشاط الوطني للشبكة.

وشارك املجلس الوطني للشباب يف أيرلندا مع "الجنا" يف لبنان إلدارة "تحويل الظالل" وهو عبارة عن تبادل 
الشباب ملدة أسبوع حول تحويل الرصاع )2017-2016(. وشاركت الشبكة يف نشاطني عابرين للشبكات مع 
الشبكات األخرى ملؤسسة آنا ليند: "كيميا" وهو مؤمتر ممثالت الحوار يف نابويل ومنتدى "التعبري الفني بني 

الثقافات يف املناطق الحساسة" )2017( يف تونس. ويف حدث IEMed يف تاراغونا )2015( شارك األعضاء 
وقدموا "تعزيز منتدى التعليم غري الرسمي وما بني الثقافات". وشارك 14 عضواً من أعضاء الشبكة يف نشاط 

"الفن كأداة وتعبري عن التغيري االجتامعي" )2014( يف املغرب.

CSO Sports Against Racism Ire-  وشاركت منظمة رياضات املجتمع املدين ضد العنرصية – أيرلندا
land )SARI( يف برنامج توأمة التبادل مع املركز املغريب الدويل للتعاون بني الشامل والجنوب )2013(. 
وشارك قادة منظامت املجتمع املدين األيرلندية يف اجتامع مؤسسة آنا ليند حول الالعنف الذي عقد يف 

نابويل )2010( مع مقاتلني سابقني ونشطاء اجتامعيني وعاملني ثقافيني من املنطقة. ونظم املجلس الوطني 
األيرلندي للشباب التدريب "متويل تنمية التعليم يف عمل الشباب" )2009(. ويف سياق حملة "استعادة 

الثقة، إعادة بناء الجسور" )2008( نظم مجلس شباب أبرشية كورك سلسلة من األنشطة بعنوان "توقف 
عن إطالق األحكام عيّل" "STOP JUDGING ME!" وتضمنت اإلجراءات املشرتكة "هيب هوب نحو 

كورك"، وهو برنامج وطني لورش عمل املوسيقى للشباب، كام تضمنت "فهم اإلسالم يف التعليم األيرلندي"، 
وهو تدريب نظمه رئيس الشبكة.

أيرلندا

املغرب ولبنان وتونس والجزائر 
هي أكرث البلدان التي شاركت 

منظامت املجتمع املدين 
األيرلندية معها من خالل 

برنامج آنا ليند للمنح

15 منظمة مجتمع مدين ممثلة 
يف املنتديات األورو-متوسطية 

ملؤسسة آنا ليند )فاليتا 2016/ 
مرسيليا 2013

شاركت 60 منظمة مجتمع 
مدين يف الشبكة األيرلندية

أيرلندا
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4 الجزائر

1 بلجيكا

8 بلغاريا

2 قربص

1 فنلندا

4 فرنسا

1 اليونان

2 إرسائيل

2 األردن

1 لبنان

1 ليتوانيا

2 املغرب

3 فلسطني

3 الربتغال

2 سلوفينيا

1 السويد

2 تونس

2 اململكة املتحدة

أيرلندا واحدة من 29 دولة 
تم مسحها للتقرير حول 
االتجاهات بني الثقافات

لعبت جامعة دبلن سيتي دوراً 
نشطاً يف عام 2008 يف حملة 

"1001 إجراء من أجل الحوار" 
مبا يف ذلك جلب فرقة الهيب 

هوب الفلسطينية رام الله إىل 
دبلن.

يف عام 2013 يف دبلن ومبناسبة 
اليوم العاملي لحرية الصحافة 

نظمت مؤسسة آنا ليند 
بالتعاون مع الشبكة األيرلندية 

مؤمتر "اإلعالم والعالقات بني 
الثقافات يف منطقة البحر 

األبيض املتوسط"

عضو املجلس االستشاري 
ملؤسسة آنا ليند: آن لوتريل 

)حالياً(

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

أيرلندا

 شبكة آنا ليند يف أيرلندا املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف أيرلندا

الدول الرشيكة املنظامت اليونانية املشاريع

الدول الرشيكة املنظامت األيرلندية املشاريع

املغرب، أملانيا، بلجيكا، اململكة املتحدة، تركيا تشيسرت بيتي - رشيك أكادميية آنا ليند االفرتاضية، 2020 *

جمهورية التشيك، سلوفينيا، فلسطني، مرص Herstory - إداري؛ أكيدوا وطاولتنا 
- رشيك

الحركة، 2020 *

لبنان املجلس الوطني للشباب يف أيرلندا - 
إداري

الظالل: شباب يتعاملون مع الرصاع، 2015

املغرب إيفا الدولية - إداري عدالة فنية: مواقف عىل مكانة العدل يف الفن، 2013

قربص ، بلغاريا ، إرسائيل ، املغرب Insaka - رشيك تدريس ترشيح السالم ملعلمي الرياضة وإنشاء شبكة ، 2009

أهم الفعاليات التي نظمتها الشبكة األيرلندية

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

الجزائر، فنلندا، فرنسا، اليونان، أيرلندا، 
لبنان، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، تونس، 

املغرب، اململكة املتحدة

تونس مركز تريسكيل للفنون- رشيك التعبري الفني بني الثقافات يف املناطق 
الهشة، 2017

املغرب، الجزائر، فرنسا، أيرلندا، األردن، 
لبنان، ليتوانيا، فلسطني، الربتغال، تونس 

وبلجيكا

إسبانيا مركز تريسكيل للفنون - رشيك التعليم غري الرسمي وما بني الثقافات يف 
منطقة البحر األبيض املتوسط، 2016

أيرلندا دبلن، ليمريك، كورك، مكتبة تشيسرت بيتي الكفاءات بني الثقافات من أجل التامسك 
االجتامعي والتكامل يف أيرلندا، 2015

أيرلندا واملغرب تارودانت مركز تريسكيل للفنون الفن كتعبري وأداة للتغيري االجتامعي، 
2014

أيرلندا ليمريك ودبلن مكتبة تشيسرت بيتي فهم اإلسالم يف الرتبية األيرلندية، 2012
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يتوىل تنسيق الشبكة حالياً: معهد أورانيم الدويل
تهدف شبكة مؤسسة آنا ليند يف إرسائيل إىل تعزيز التفاهم العرقي والثقايف وتخفيف التوترات االجتامعية 

وتأهيل العبي املجتمع املدين من خالل التعاون املتوسطي واإلرسائييل- الفلسطيني. ويعمل حتى اآلن 
معظم أعضاء الشبكة اإلرسائيلية يف مجاالت التعليم والشباب والفنون والدميقراطية وحقوق اإلنسان 

والقضايا الجندرية واإلعالم والبحث.

نظمت الشبكة اإلرسائيلية اللقاء االفتتاحي يف القدس-إرسائيل كواحدة من سبعة رشكاء يف "نشاط الشبكات 
بني الثقافات العابرة للمدن" لعام 2017 بقيادة الشبكة السلوفينية، وشاركت إرسائيل يف الحدث الرئييس 

"املنتدى األورو-متوسطي الدويل" يف سلوفينيا. وعزز املنتدى التبادل بني املنظامت العاملة يف القضايا 
املشرتكة بني الثقافات يف املدن يف جميع أنحاء املنطقة األورو-متوسطية وبناء رشاكات ومشاريع جديدة بني 

رؤساء الشبكات واملنظامت األعضاء من الشبكات املعنية.

وجاءت مبادرة "املنتدى األورو-متوسطي اإلبراهيمي" لعام 2010 بقيادة شبكة إرسائيلية عضو مع رشكاء 
من بلجيكا واألردن وفلسطني وبولندا لتؤيت مثارها مع سلسلة من األنشطة التي يشارك فيها القادة الدينيون 

ومامريس األديان. وركز املنتدى عىل تعزيز العالقات املتناغمة بني املسيحيني واليهود واملسلمني. وتم أيضاً 
يف عام 2010 إطالق اإلجراءات الوطنية املشرتكة التي شملت النساء، "البيئة والفلم وإعادة املطالبة بساحة 

املدينة: االحتجاجات املدنية يف البحر األبيض املتوسط".

وعىل إثر إطالق مؤسسة آنا ليند لعام 2009 مبادرة "استعادة الثقة، إعادة بناء الجسور" طور املجتمع 
املدين اإلرسائييل مشاريع تعاون محلية وإقليمية مبا يف ذلك "النقب غري مسدود! يتعلم البدو واملواطنون 
اليهود معاً عن التنمية املستدامة" و"العودة إىل حيفا" والحدث الثقايف واسع النطاق "خط الحدود ". ويف 

إطار حملة "1001 إجراء من أجل الحوار" )2008( ركزت اإلجراءات الشعبية - مبا يف ذلك مبادرة "إرث 
جدي" - عىل معالجة قضايا الرتاث الثقايف مع الشباب.

إرسائيل

شاركت 225 منظمة مجتمع 
مدين يف الشبكة اإلرسائيلية

إرسائيل
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1 ألبانيا

1 الجزائر

9 النمسا

2 بلجيكا

2 بلغاريا

1 كرواتيا

1 قربص

1 الجمهورية التشيكية

6 الدمنارك

2 مرص

2 إستونيا

3 فنلندا

1 فرنسا

11 أملانيا

1 اليونان

4 هنغاريا

1 أيرلندا

15 إيطاليا

8 األردن

1 التفيا

2 لبنان

6 لوكسمبورغ

3 مالطا

5 املغرب

3 فلسطني

15 بولندا

5 الربتغال

1 رومانيا

1 سلوفينيا

1 إسبانيا

5 السويد

4 هولندا

6 تركيا

4 اململكة املتحدة

حصل يوآف سترين وجدعون 
ليفي وليزا جولدمان وإزهار 

بري وحجي مطر ومايراف 
زونسزين )إشارة خاصة( عىل 
جائزة آنا ليند للصحفيني بني 

عامي 2007 و2013

عضو املجلس االستشاري لـ آنا 
ليند: الربوفيسور يارا بار أون 

)حالياً(؛ أليسا سمحا جينيو 
ورون باركاي )سابقاً(

متثيل 22 منظمة من 
منظامت املجتمع 
املدين يف منتديات 

 EuroMed آنا ليند
)فاليتا )2016( / 
مرسيليا )2013((

إرسائيل هي واحدة 
من 29 دولة شملها 
االستطالع من أجل 

تقرير االتجاهات بني 
الثقافات

تم حشد 16 
مرشوعاً جديداً 

بواسطة مؤسسة 
آنا ليند من خالل 

حملة "1001 إجراء 
من أجل الحوار"

يف عام 2010 جائزة آنا ليند 
 EuroMed Dialogue:

 ”Combatants for Peace and
 Friends of the“ و ”Ecopeace

”Earth of Middle East

إيطاليا وفلسطني 
وأملانيا هي أكرث 

البلدان التي تشارك 
منظامت املجتمع 
املدين اإلرسائيلية 

معها من خالل 
برنامج آنا ليند 

للمنح

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

شبكة آنا ليند يف  إرسائيل املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف إرسائيل

الدول الرشيكة املنظامت اإلرسائيلية املشاريع

النمسا، اليونان، لبنان منظمة كيان النسوية - رشيك ابدأ باالستامع - املساواة بني الجنسني من منظور الشباب، 2020 *

النمسا، إيطاليا مركز التقدم يف مبادرات السالم – 
إداري  والتلفزيون االجتامعي اإلرسائييل 

)ISTV( - رشيك

التعلم من أوروبا لتحسني العالقات بني الثقافات يف إرسائيل، 2020 *

السويد، البوسنة والهرسك، سلوفينيا، الجمهورية 
التشيكية، هنغاريا، فنلندا

كلية الرتبية أورانيم - رشيك مدن متعددة الثقافات 2020 *

املغرب، فرنسا، األردن، فلسطني، إسبانيا، اليونان، 
اململكة املتحدة

بلدنا - جمعية الشباب العريب - رشيك متكني الشباب - تحسني القدرات ملشاريع الشباب األورو-متوسطية، 
* 2020

املجر، اململكة املتحدة جمعية لقاء األديان - رشيك التعلم العاملي من خالل القصص الرقمية، 2020 *

التفيا Merchavim معهد النهوض باملواطنة 
املشرتكة يف إرسائيل - رشيك

جهد مشرتك التفي وإرسائييل يف بناء االندماج االجتامعي من خالل 
التعليم، 2015

ألبانيا، األردن مركز البحر امليت وعرفا للعلوم 
)DSASC( - رشيك

السياحة البيئية - الرتاث – التعليم )EHE(: رشاكة للمواطنة بني 
الثقافات يف 3 مناطق نزاع، 2015

إرسائيل
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ألبانيا، األردن وحدة البيئة يف إيالت - إداري السياحة البيئية - الرتاث – التعليم )EHE(: رشاكة للمواطنة بني 
الثقافات يف 3 مناطق نزاع، 2015

اململكة املتحدة Sparkpro - إداري جرس املعيشة للحوار بني الثقافات، 2013

هولندا مؤسسة الجليل للتعليم القيم - إداري سحر التواصل غري اللفظي: فنون السريك للتغيري االجتامعي، 2012

أملانيا، السويد ActiveVision - إداري ٪99 رمييكس: أوبرا هيب هوب متعددة الثقافات للتغيري االجتامعي، 
2012

أملانيا، فلسطني عيمق شبيه - إداري من شيلوح اىل سلوان، 2010

إيطاليا، اململكة املتحدة ICAHD – إداري رفع الوعي بقضية التهجري يف إرسائيل واألرايض الفلسطينية، 2010

لوكسمبورغ، فلسطني أكتيفستيلس الجامعية - رشيك إرسائيل، فلسطني: أية أصوات، أية طرق تجديد الحوار؟ 2009

النمسا، الدمنارك، املجر، هولندا، تركيا اللجنة اإلرسائيلية لليونسكو - رشيك صياغة القيم، 2009

كرواتيا، إستونيا، فنلندا، اليونان، املغرب IPCRI إرسائيل فلسطني - رشيك تسهيل الحوار السيايس يف دول البلطيق- البحر األبيض املتوسط، 
2009

النمسا، أملانيا، فلسطني  YIFC منتدى الشباب اإلرسائييل للتعاون
- رشيك

التحول االجتامعي يف الرصاع بني الثقافات - إرسائيل وفلسطني، 2009

بلجيكا، األردن، فلسطني، بولندا جمعية لقاء األديان – إداري املنتدى األورو-متوسطي اإلبراهيمي، 2009

اململكة املتحدة شاتيل – إداري بناء منتدى القيادات الشبابية يف النقب املوحد، 2009

أملانيا، بولندا، تركيا الجامعة العربية - رشيك ترك األماكن، تشكيل األماكن، 2007

أملانيا، إسبانيا، تركيا منتدى الشباب اإلرسائييل للتعاون - 
رشيك

11th DGAP، 2007 املدرسة الصيفية الدولية

السويد، إستونيا، فلسطني الرتويج لكورال موران بيت اسحق - 
رشيك

فوكس باسيس، صوت الحرية، 2007

مالطا وفلسطني وإسبانيا مركز برييز للسالم - إداري العنوان إضاءة حاممة بيكاسو للسالم، 2007

النمسا، لبنان، الدمنارك اللجنة الوطنية اإلرسائيلية لليونسكو- 
رشيك

منتدى املدرسة األورو-متوسطية "الحوار بني الثقافات"، 2006

إيطاليا وفلسطني وإسبانيا جمعية الزمالة لخريجي الساليزيان - 
رشيك

أسبوع التعليم العاملي، 2006

أملانيا، فلسطني، إيطاليا منتدى الشباب اإلرسائييل للتعاون - 
إداري

القيادة من أجل السالم، 2006

الدول الرشيكة املنظامت اإلرسائيلية املشاريع

أهم الفعاليات التي نظمتها الشبكة اإلرسائيلية

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

إرسائيل، فنلندا، السويد، بولندا، 
جمهورية التشيك، املجر، سلوفينيا

إرسائيل، فنلندا، السويد، بولندا، جمهورية 
التشيك، املجر، سلوفينيا

معهد فان لري القدس - رشيك مدن متعددة الثقافات، 2017

إرسائيل تل أبيب، النارصة، القدس، يافت النارصة، 
طمرة، املغار، كريات شمونة

مهاباخ تاغري التحديات بني الثقافات ومتكني املجتمع، 
2015

إرسائيل القدس وتل أبيب معهد فان لري القدس استعادة ساحة املدينة: االحتجاجات 
الحرضية يف البحر األبيض املتوسط، 

2014

إرسائيل مدينة رحوفوت ومنطقة الجليل ومنطقة 
نيجف

جمعية النساء يف الصورة WEF - املرأة والبيئة والفيلم، 2012

إيطاليا
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إيطاليا
تتوىل تنسيق الشبكة حالياً: الشبكة اإليطالية للحوار األورو-متوسطي

حالياً وبعد خمس سنوات من الرتويج الناجح لعضوية جديدة قامئة عىل أساس الجودة واألدلة تضم 
الشبكة اإليطالية لـمؤسسة آنا ليند أعضاء معروفني من الجمهور متواجدين يف جميع أنحاء البالد 

ومؤهلني تأهيالً عالياً.

قامت الشبكة اإليطالية للحوار األورو-متوسطي )RIDE-APS( – وهي رئيسة شبكة مؤسسة آنا ليند يف 
إيطاليا – بتطوير أنشطة مبتكرة منذ عام 2020 بشكل مبارش أو برعايتها. ويعترب مهرجان Cerealia أفضل 

مامرسات أورو-متوسطية للشبكة اإليطالية ملدة 10 سنوات مببادراتها الرئيسية الثالث التي ترعاها.
الشبكة املقرتحة للمسارح اليونانية والرومانية القدمية يف املنطقة األورو-متوسطية والتي متت مناقشتها يف 

Scaena Mediterra-  الندوة املشرتكة بني املؤسسات "رؤية أورو-متوسطية للشباب والثقافة والتوظيف:
nea" )وزارة الخارجية اإليطالية: 12 نوفمرب 2020(.

"نساء من أجل هويات جامعية: السالم واألمن واملطبخ ذو الهوية" وإرشاك النساء اإليطاليات واملرصيات 
واألردنيات واإلرسائيليات والفلسطينيات من خالل رئيس شبكة مؤسسة آنا ليند لكل منهن )راغوزا إيبال: 

أكتوبر 2020(.

املؤمتر السنوي الثاين بني املؤسسات لبونزا برميا-املتوسط )جزيرة بونزا: من 13 إىل 14 سبتمرب 2020( 
لالحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعرشين لعملية برشلونة مع قادة مؤسسة آنا ليند وUfM وتحالف 

الحضارات التابع لألمم املتحدة ومؤسسة برميا التي أطلقت البيان األورو-متوسطي حول االستدامة. 
وستعقد ندوة املتابعة يف نوفمرب 2021 قبل الحدث السنوي الثالث )جزيرة فينتوتني، 2021(.

تم استطالع السكان اإليطاليني مرتني يف إطار مسح اتجاهات الثقافات بني مؤسسة آنا ليند يف عامي 2012 
و2016 ويتم درس تحليالت البيانات التي تم جمعها يف نسختني من تقرير آنا ليند. ويف عام 2018 تم 

تنظيم الطبعة الثالثة من التقرير يف مجلس الشيوخ اإليطايل بحضور هام للشبكة اإليطالية.

خالل قمة مرسيليا للساحلني 
اختار املشاركون كلتا 

املبادرتني الفرنسية-اإليطالية 
"سكينا ميديرتانيا: املسارح 

اليونانية والرومانية والهويات 
املتوسطية" ومرشوع االقتصاد 

الدائري يف مدن البحر 
األبيض املتوسط، حدث برميا 

املتوسطية 2020

مبناسبة آخر دعوة 
ملؤسسة آنا ليند لتقديم 
العروض قدمت الشبكة 
اإليطالية للحوار األورو-
 RIDE-APS متوسطي

مشاريع بالرشاكة مع 
رؤساء الشبكات املرصية 
واألردنية، والفلسطينية، 

واملغربية واإلرسائيلية 
والرتكية.

58 عضواً من منظامت 
املجتمع املدين من كل من 

شبكة مؤسسة آنا ليند 
اإليطالية وشبكة رؤساء 

شبكات مؤسسة آنا ليند 
التابعة للشبكة اإليطالية 
للحوار األورو-متوسطي 

RIDE-APS والتي تضم 76 
عضواً

إيطاليا
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1 ألبانيا

17 الجزائر

3 بلجيكا

3 البوسنة والهرسك

3 بلغاريا

3 قربص

1 الدمنارك

36 مرص

2 إستونيا

29 فرنسا

4 أملانيا

18 اليونان

1 هنغاريا

15 إرسائيل

1 إيطاليا

22 األردن

1 التفيا

13 لبنان

1 ليتوانيا

1 مالطا

1 الجبل األسود

27 املغرب

22 فلسطني

7 بولندا

4 رومانيا

1 سلوفينيا

23 إسبانيا

2 السويد

6 سوريا

6 هولندا

18 تونس

22 تركيا

4 اململكة املتحدة

 Annalisa الجوائز: حصلت
 Ennioو )Monfreda )2007

Remondino )2009( و
 Francesca Caferri

2012(( عىل جائزة أنا ليند 
 Teatro الصحفية؛ حصل

 )Valle Occupato )2012
عىل جائزة يورو ميد للحوار 

)2012(

تم متثيل 55 منظمة من 
منظامت املجتمع املدين 

اإليطالية يف منتديات آنا ليند 
)مرسيليا، 2013 / مالطا 2016(

أعضاء املجلس االستشاري 
ملؤسسة آنا ليند: باوال سارسينا 
)حالياً(؛ سالفاتور بونو، السفري 
لوسيو غرياتو وميشيل كاباسو 

)سابقاً(

كانت إيطاليا واحدة من 52 
دولة شملها االستطالع من أجل 
تقرير االتجاهات بني الثقافات

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

شبكة آنا ليند يف إيطاليا املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف إيطاليا

الدول الرشيكة املنظامت اإليطالية املشاريع

املغرب، إسبانيا، لبنان، فرنسا، الربتغال، فلسطني، 
تركيا

 Luki" جمعيات الرتويج االجتامعي
Bolo- - يفضل البعض كعكة / "Massa
gna Lesbian Film Festival – رشيك

OLHARES DO MEDITERRÂNEO - مهرجان األفالم النسائية: 
الوعي والتمكني، 2020 *

فلسطني فينتو دي تريا - رشيك إعادة اكتشاف وتعزيز الرتاث الثقايف الفلسطيني واإليطايل والهوية 
بعيون األطفال والفنانني، 2020 *

إرسائيل والنمسا مؤسسة أنجيلو فرامارتينو - رشيك التعلم من أوروبا لتحسني العالقات بني الثقافات يف إرسائيل، 2020 *

فلسطني، مرص الشبكة اإليطالية للحوار األورو-متوسطي 
).R.I.D.E - A.P.S(

بونزا برميا ميد، 2020 *

األردن، إسبانيا، فلسطني Arciragazzi Portici "Utopia Atta-
nasio" - رشيك

نسمع صوتك، 2020 *

مرص، سلوفينيا ComeUnaMarea Onlus * RinF، 2020 إعادة التدوير يف املوضة

مرص، فلسطني، اليونان، املغرب  CIRCOLO FESTAMBIENTE
LEGAMBIENTE(( - رشيك

استدامة الحوار بني الثقافات من خالل فهم أعمق لطعام البحر 
األبيض املتوسط )سيدوميف(، 2020 *

تونس، تركيا، اليونان  - Astragali Teatro - Eufonia scrl
إداري وجامعة سالينتو - قسم التاريخ 
واملجتمع والدراسات اإلنسانية وشبكة 

فرقة فناين األداء XENIA لتدويل 
الفنانني – رشيك

النساء! - دافني، إيكو، آيو واآلخرون، 2015
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1 ألبانيا

17 الجزائر

3 بلجيكا

3 البوسنة والهرسك

3 بلغاريا

3 قربص

1 الدمنارك

36 مرص

2 إستونيا

ITALY

تونس، لبنان، فرنسا بابلمد – إداري مقاومة فنون الويب، 2015

لبنان، البوسنة والهرسك كاليبوليس – إداري WATERranean، بناء ثقافة مائية يف منطقة البحر املتوسط، 2015

لبنان بيت زيكو - إداري والجمعية الثقافية 
أنطون ستادلر وبلدية إغليسياس - رشيك

LEB-SARD، 2015 مهرجان

إسبانيا، مرص، فلسطني، األردن Giosef Regno - رشيك I-Gender، 2015

فرنسا، فلسطني، مرص CE.S.I.E مركز الدراسات واملبادرات 
األوروبية - إداري

EuroMed - GEM، 2015 لعبة

مرص، التفيا، السويد، الجزائر، تونس، إستونيا، 
اململكة املتحدة، إسبانيا، املغرب

مؤسسة Mondinsieme التابعة لبلدية 
Reggio Emilia - رشيك

يوروميد تعليم بال حدود، 2015

فلسطني، فرنسا جمعية Dancewoods الثقافية - رشيك كالحياة: مشاركة الخربات من خالل الفنون، 2015

تونس مؤسسة Cinemovel - إداري Med-Itinérante: املرأة والسينام عىل طريق الحوار االجتامعي، 
2013

إرسائيل، مالطا، إسبانيا الخدمة املدنية الدولية - إداري عرب البحر، 2013

الجزائر الهيئة الوطنية لحامية ومساعدة الصم 
إنوس أونلوس - إداري

لغة اإلشارة كعنرص من عنارص اإلدماج االجتامعي للنساء والشباب 
الصم، 2012

املغرب جمعية فرق امرأة - إداري الحوار بني الثقافات بني إيطاليا واملغرب )الخروج من حوار العنف 
القائم عىل النوع االجتامعي(، 2012

فلسطني، اململكة املتحدة تياترو ديل أرجني – إداري تنوع التمثيل. مرشوع املرسح متعدد الثقافات لالجئني السياسيني 
والشباب، 2012

املغرب جمعية "أورالندو" – إداري يوجد هنا: املواطنة )املواطنة( للمهاجرات املغربيات، 2010

إرسائيل، مرص، املغرب املتوازيات -معهد شامل غرب األورو-
متوسطي - إداري

إعادة الحجاب: استعالم عن الحجاب عرب البحر األبيض املتوسط، 
2010

إرسائيل، مرص، املغرب الخدمة املدنية الدولية - إداري من خالل رحالت الهجرة الصحراوية والبحرية نحو مدن البحر األبيض 
املتوسط، 2010

إرسائيل، املغرب، فلسطني، إسبانيا الدائرة الثقافية األفريقية - إداري www.Euromedradio.org، 2009 بوابة

مرص وليتوانيا وتركيا مؤسسة فرص املعونة - إداري منظور الحقوق، 2009

الجزائر، األردن، إسبانيا، تركيا، املغرب جمعية االرتباط الثقايف - إداري جام: شباب البحر األبيض املتوسط الفني، الفن وسيلة للسالم، 2009

لبنان، إسبانيا، تركيا جمعية بابل ميد - إداري أن تبلغ من العمر 20 عاماً يف البحر املتوسط، 2007

فرنسا، املغرب، تونس مركز التدريب املهني - إداري الغذاء والثقافات يف تجربة الهجرة، 2007

إرسائيل، فلسطني، إسبانيا التطوع الدويل للتنمية - إداري أسبوع التعليم العاملي، 2006

مرص، إسبانيا، تركيا، قربص جمعية امازالب الثقافية - إداري طرح عام "06. أتالنتي ميديرتانيو، 2006

تونس، فرنسا، لبنان مركز التثقيف الصحي والتقنيات الصحية 
املناسبة - إداري

دورة املرأة املتوسطية حول التنمية، 2006

مرص، إستونيا، األردن مركز الدراسات واملبادرات األوروبية 
- إداري

الرابطة األورو-متوسطية للجنس، 2006

تونس، إسبانيا، فلسطني لوناريا - إداري تلفزيون زالب، 2006
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أهم الفعاليات التي نظمتها الشبكة اإليطالية

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

فرنسا، تونس، الجزائر، مالطا، ألبانيا، 
البوسنة، إيطاليا

فرنسا، تونس، الجزائر، مالطا، ألبانيا، 
البوسنة، إيطاليا

مؤسسة مخترب البحر املتوسط 
أونلس )FLM( - رائدة

كيميا نساء ممثالت للحوار، 2017

إيطاليا بالريمو ونابويل مركز سايبس الدويل لتعزيز 
التعليم والتنمية

IMAP Intercultural MAP ملدينتك، 
2015

إيطاليا البندقية ونابويل مؤسسة البحر األبيض املتوسط، 
Paralleli، Fispmed

شبكات البحر األبيض املتوسط. الخطوة 
الثانية: نحو هوية متوسطية مشرتكة، 

2013

إيطاليا، تونس، ألبانيا المبيدوزا وأماكن أخرى ARCI شبكات البحر األبيض املتوسط: الخطوة 
األوىل: المبيدوزا، 2012

األردن
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األردن
)RIIFS( يتوىل تنسيق الشبكة حالياً املعهد املليك للدراسات الدينية

تضم الشبكة األردنية أعضاء يف العاصمة وعدة محافظات عاملة يف العديد من القطاعات. ويكمن الهدف 
يف تعزيز قبول التعددية والتنوع الثقايف واالحرتام املتبادل بني املجتمعات واألديان واملعتقدات واالعرتاف 

بحكم القانون والحريات األساسية يف املنطقة األورو-متوسطية.

عقد "منتدى املرأة األورو-متوسطية للحوار" )2019( يف عامن ونظمته مؤسسة آنا ليند بالتعاون مع رئيس 
الشبكة األردنية. ويهدف الحدث إىل الرتويج لصور متعددة ومتجددة للنساء كوكيالت لتعزيز الحوار بني 
الثقافات يف املنطقة. والتقى صاحب السمو املليك األمري الحسن بن طالل يف عام 2018 بالدكتور الرشيف 

املدير التنفيذي ملؤسسة آنا ليند ومجموعة أعضاء من الشبكة األردنية ومديري املؤسسات واألكادمييني 
 E"Erasmus + Virtual Exchange" الرشكاء. وشاركت املنظامت الشبابية األردنية والجامعات يف برنامج

7)2017(، حيث قدمت طريقة مسهلة للشباب لالنخراط يف التعلم بني الثقافات.

واستهدفت الورشة التدريبية "الفنون: لغة للحوار" )2017( مجموعة من الشباب من مختلف أنحاء 
وبلديات األردن مبا يف ذلك مجموعة من الالجئني. وتم تعريف املشاركني مبفهوم الحوار وإدارة التنوع. 

وأثريت مسألة ثقافة الحوار والسالم والالعنف. وتم اختيار األردن بدعم مايل من مؤسسة آنا ليند من بني 
تونس واملغرب لتنفيذ فعاليات "نوادي املناظرات الوطنية ألصوات شباب املتوسط" )2016(.

وتم تنظيم اجتامع "متكني الشبكة" )2012( يف إطار برنامج "دورك: مواطنون من أجل الحوار". وكانت 
الشبكة رائدة يف برنامج "املواطنة الفاعلة" مع أنشطة يف عامن وعجلون ومخيامت جرش والزعرتي واملفرق. 

ويف عام 2011 نظمت الشبكة أول عمل مشرتك لها هو مهرجان "ألوان بلدنا" بالتعاون مع أعضاء الشبكة 
تحت رعاية صاحب السمو املليك األمري الحسن بن طالل. ونظمت مؤسسة آنا ليند يف نفس العام أول "لقاء 

أورو-متوسطي رفيع املستوى لقادة التلفزيون" يف البحر امليت يف األردن.

ويف عامن يف بداية عام 2007 نظمت مؤسسة آنا ليند بالرشاكة مع الشبكة التدريب الوطني للمنظامت غري 
الحكومية وهيئات املجتمع املدين. وعقدت يف العام نفسه ندوة حول الوعي اللغوي للثقافات وورشة عمل 

تدريبية للمعلمني حول كيفية استخدام التدريس الجديد عن التنوع الديني يف الفصل الدرايس. وخالل 
نفس هذه الفرتة شاركت منظامت أعضاء أيضا يف برنامج منح مؤسسة آنا ليند ويف بناء رشاكات جديدة يف 

أكرث من 30 دولة أورو-متوسطية ويف إطالق مبادرات حوار.

األردن
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1 ألبانيا

8 الجزائر

3 النمسا

9 بلجيكا

5 بلغاريا

3 قربص

1 الجمهورية التشيكية

5 الدمنارك

20 مرص

2 إستونيا

9 فرنسا

5 أملانيا

15 اليونان

2 هنغاريا

1 أيرلندا

8 إرسائيل

22 إيطاليا

11 لبنان

4 ليتوانيا

1 مالطا

8 املغرب

14 فلسطني

18 بولندا

8 الربتغال

2 رومانيا

7 جمهورية سلوفاكيا

1 سلوفينيا

1 إسبانيا

10 السويد

3 سوريا

3 هولندا

9 تونس

14 تركيا

2 اململكة املتحدة

إيطاليا ومرص وفلسطني هي 
أكرث البلدان التي تشارك 
منظامت املجتمع املدين 

األردنية معها من خالل برنامج 
منحة آنا ليند

تم متثيل 44 منظمة من 
منظامت املجتمع املدين يف 

 EuroMed منتديات آنا ليند
)فاليتا )2016( / مرسيليا 

))2013(

تشارك 122 منظمة مجتمع 
مدين يف الشبكة األردنية

تم تعبئة 18 مرشوعاً جديداً 
بواسطة مؤسسة آنا ليند من 

خالل حملة "1001 إجراء من 
أجل الحوار"

األردن هو واحد من 29 دولة 
شملها االستطالع من أجل 

تقرير االتجاهات بني الثقافات

يف عام 2013 فاز األردين ربيع 
نجم الدين النارص وبيت 

 )HTM( الحكايات واملوسيقى
بجائزة الحوار األورو-متوسطي.

شارك 25 مشاركاً أردنياً 
يف تدريبات “دورك لبناء 

القدرات”

حرض 25 معلامً من 20 دولة 
"ورشة تدريب املعلمني" حول 
"كيفية استخدام مواد تعليمية 

جديدة حول التنوع الديني 
يف الفصل الدرايس" يف عامن 

)2007(

أعضاء املجلس االستشاري لـ آنا 
ليند: السفرية رويدا املعايطة 
)حالياً(؛ طاهر نشأت مرصي 

)سابقاً(

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

األردن

شبكة آنا ليند يف األردن املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف األردن

الدول الرشيكة املنظامت األردنية املشاريع

بولندا ومرص وإسبانيا منتدى الشباب األردين لالبتكار - رشيك كيف أراك: إنشاء مجتمعات رقمية متنوعة، 2020 *

إيطاليا وإسبانيا وفلسطني )AWMC( مركز اإلعالميات العربيات نسمع صوتك 2020

املغرب، إرسائيل، فرنسا، فلسطني، إسبانيا، اليونان، 
اململكة املتحدة

الفضاء من أجل التنمية املستدامة - 
رشيك

متكني الشباب - تحسني القدرات ملشاريع الشباب األورو-متوسطية، 
* 2020

قربص، لبنان )RIIFS( املعهد املليك للدراسات الدينية فنانون مقيمون: استكشاف الفن واإلنسانية والحوار، 2020 *

إيطاليا ومرص وفلسطني وإسبانيا أتجرأ عىل التنمية املستدامة – رشيك I-Gender، 2015

فلسطني، تركيا، اليونان، لبنان مركز اإلعالميات العربيات )مركز 
اإلعالميات العربيات( - عضو اللجنة 
التوجيهية ملؤسسة آنا ليند األردنية - 

رشيك

منزل جديد، 2015
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1 ألبانيا

8 الجزائر

3 النمسا

9 بلجيكا

5 بلغاريا

3 قربص

1 الجمهورية التشيكية

5 الدمنارك

20 مرص

األردن

لبنان، إسبانيا، تركيا، إستونيا، اليونان، ليتوانيا، مرص  JORDAN Youth Innovation
Forum )JYIF( امللتقى األردين لإلبداع 

الشبايب - رشيك

التعبريات يف الحوار، 2015

ألبانيا، إرسائيل iGREENs - رشيك السياحة البيئية - الرتاث – التعليم )EHE(: رشاكة للمواطنة بني 
الثقافات يف 3 مناطق نزاع، 2015

الربتغال أنا أتجرأ - رشيك الشتات - توعية حول الهجرات يف منطقة البحر األبيض املتوسط، 
2015

رومانيا قادة الغد بطولة املناظرة واملناظرة العامة: من رومانيا إىل األردن، 2013

مرص، التفيا، فلسطني، إسبانيا مركز الرشق والغرب لتنمية املوارد 
البرشية

التعاون اإللكرتوين للشباب يف الحوار بني الثقافات، 2012

بلجيكا، إرسائيل، املغرب، رومانيا مبادرة األديان املتحدة )URI( - - إداري دور التعاون بني األديان يف اندماج املهاجرين، 2010

هولندا، مرص، املغرب، فلسطني  AWMC– مركز اإلعالميات العربيات
- رشيك

األكادميية األورو-متوسطية للصحفيني الشباب أمسرتدام، 2009

لبنان، إيطاليا، مرص، هولندا مرسح البلد - رشيك رد الفعل الراقص: أصول التدريس يف الرقص املعارص يف منطقة 
األورو-متوسطية، 2009

إرسائيل، بلجيكا، فلسطني، بولندا مركز روح الشباب - رشيك املنتدى األورو-متوسطي اإلبراهيمي، 2009

سلوفينيا، إيطاليا، أملانيا، األردن، فلسطني، بولندا، 
سوريا

جسور من أجل السالم - رشيك ميديتريانيوم يونايتد، 2009

مرص، فرنسا، أملانيا، لبنان، تونس أفراد العائلة واألصدقاء من ذوي 
االحتياجات الخاصة- رشيك

التواصل الفعال لذوي االحتياجات الخاصة، 2009

إيطاليا، الجزائر، تركيا، إسبانيا، املغرب مركز روح الشباب - رشيك جام: شباب البحر األبيض املتوسط الفني، الفن وسيلة للسالم، 2009

األردن، مرص، فرنسا، األردن، لبنان، السويد منتدى التعليم العريب - إداري استكشاف: استكشاف التنقل، 2009

النمسا، الدمنارك، املجر، إرسائيل، لبنان، هولندا أصدقاء اآلثار والرتاث - رشيك EMSF: اجتامعات الحوار وإدارة املعرفة، 2007

فلسطني، اليونان، لبنان، اململكة املتحدة منتدى التعليم العريب - رشيك الدراما كسياق للتعلم، املدرسة الصيفية الدولية، 2007

املجر، إرسائيل، إيطاليا، بولندا املعهد الوطني للموسيقى - رشيك بوابة مهرجان الرشق وبوابة الويب، 2007

الدمنارك، فرنسا، الدمنارك منتدى التعليم العريب - إداري هاكايا: مركزية القصص للفن والحوار والحياة، 2007

قربص، تركيا، إيطاليا مركز الدراسات االسرتاتيجية - رشيك هجرة األدمغة املتوسطية، 2006

مرص، جمهورية التشيك، أملانيا، قربص املعهد املليك للدراسات الدينية - رشيك برنامج دراسة اإلسالم يف أوروبا، 2006

اليونان، تركيا، إيطاليا، مرص، بولندا، بلجيكا، 
فلسطني

ECO-  أصدقاء األرض يف الرشق األوسط
PEACE - رشيك

شباب املتوسط يخلقون مستقبل متوسط مستداماً، 2006

اململكة املتحدة وتركيا وبولندا وإسبانيا وإيطاليا 
ومرص وفرنسا واملغرب

ملتقى أصدقاء الثقافة األردين / 
AS.HAB - إداري

قوس قزح للموسيقى، 2006

أهم الفعاليات التي نظمتها الشبكة األردنية

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

املغرب، الجزائر، فرنسا، أيرلندا، األردن، 
لبنان، ليتوانيا، فلسطني، الربتغال، تونس، 

بلجيكا

إسبانيا املعهد املليك للدراسات الدينية 
- رشيك

التعليم غري الرسمي وما بني الثقافات يف 
منطقة البحر األبيض املتوسط، 2016

األردن عامن، قرية الزعرتي، املفرق، 
كاراكند مادبا

املعهد املليك للدراسات الدينية اإلعالم واملوسيقى من أجل مجتمع سلمي 
وشامل، 2015

األردن ملح ودانة وزعرتي )املفرق( املعهد املليك للدراسات الدينية برنامج املواطنة الفاعلة )الجزء الثاين(، 
2014

األردن عجلون وضانا ومحمية ضانا 
الطبيعية وشفا بدران.

املعهد املليك للدراسات الدينية ألوان بلدنا: األردن بعيوين، 2012
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تتوىل تنسيق الشبكة حالياً: منتديات برنو الالتفية شبكة تعاون املنظامت غري الحكومية النسائية
تعمل الشبكة الالتفية التابعة ملؤسسة آنا ليند يف مجاالت الثقافة واإلعالم والتعليم والشباب. ويوجد 

تنوع كبري يف األنشطة املختلفة التي تنظمها الشبكة والتي تسمح للمجتمع الالتفي مبواجهة الحوار بني 
الثقافات وتجربته داخل املنطقة األورو-متوسطية؛ وعالوة عىل ذلك تركز الشبكة معظم األنشطة عىل 

التعاون املستقبيل املحتمل يف مجال الثقافة واإلعالم والشباب والتعليم.

وقد مولت مؤسسة آنا ليند مرشوع "الدمج االجتامعي من خالل التعليم" )2017( لشبكة التفيا وإرسائيل. 
وتولت تدريب ما يقارب 300 مضاعف مع الرتكيز عىل تطوير كفاءاتهم االجتامعية واملدنية يف التعليم 
الرسمي وغري الرسمي. ونظمت شبكة التفيا الوطنية يف عام 2014 للمرة الرابعة مهرجان "عىل الساحل 

اآلخر للبحر األبيض املتوسط". وكان الهدف من املهرجان زيادة الوعي يف املجتمع حول التنوع الثقايف يف 
املنطقة األورو-متوسطية وتعزيز التعاون بني املجتمع املدين يف التفيا ودول جنوب البحر األبيض املتوسط. 

وشمل املهرجان عروضاً للرقص وورش عمل ودروس لغة ورقص ومعارض وأمسيات سينامئية وحفالت 
موسيقية ومناقشات ومحارضات ولقاءات مع خرباء حول الوضع الحايل يف املنطقة.

وتم تنظيم "منتدى تعاون الجوار" )2012( إلعالم منظامت املجتمع املدين يف التفيا بفرص التعاون مع 
البحر األبيض املتوسط واملنطقتني األخريني املجاورتني لالتحاد األورويب. ونظمت شبكة التفيا دورتني 
تدريبيتني بعنوان "افعل ذلك مع األورو- متوسط Do it with EuroMed I / II" "1/2" ملجموعات 

الشباب من جميع أنحاء البالد. ويف عام 2010 نفذت الشبكة الالتفية التابعة ملؤسسة آنا ليند زيارة دراسية 
/ مسابقة سفر بعنوان "1001 وجه من البحر األبيض املتوسط".

التفيا

التفيا هي واحدة من 29 دولة 
شملها االستطالع من أجل 

التقرير حول االتجاهات بني 
الثقافات

تم حشد 6 مشاريع 
جديدة بواسطة مؤسسة 
آنا ليند من خالل حملة 

"1001 إجراء من أجل 
الحوار"

شاركت 42 
منظمة مجتمع 
مدين يف شبكة 

التفيا

مرص واألردن وتونس 
هي أكرث الدول التي 

تعاونت منظامت 
املجتمع املدين 

الالتفية معها من 
خالل برنامج مؤسسة 
آنا ليند الخاص باملنح

متثلت 5 منظامت مجتمع 
مدين يف منتدى آنا ليند 2013 

يف مرسيليا، وحرض املنتدى 
املتوسطي يف فاليتا 2016 ثالثة 

مشاركني من ثالث منظامت 
مجتمع مدين مبا يف ذلك رئيس 

الشبكة

يف ديسمرب 2013 نظمت 
وكالة الربامج الدولية للشباب 

– رئيسة الشبكة الالتفية 
– تدريباً حول الدميقراطية 

واملواطنة ومشاركة الشباب يف 
رشم الشيخ.

عضو املجلس االستشاري 
ملؤسسة آنا ليند: كارينا 

بيرتسون

التفيا
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1 الجزائر

3 مرص

1 إستونيا

1 الكيان الصهيوين

1 إيطاليا

2 األردن

1 ليتوانيا

1 املغرب

1 فلسطني

1 إسبانيا

1 السويد

2 تونس

1 اململكة املتحدة

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

شبكة آنا ليند يف التفيا املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف التفيا

الدول الرشيكة املنظامت الالتفية املشاريع

مرص، لوكسمبورغ، إسبانيا، بلجيكا شبكة تعاون املنظامت غري الحكومية 
النسائية )WNCNL( – رشيك

الحوار بني الثقافات ملكافحة خطاب الكراهية، 2020 *

إرسائيل وكالة الربامج الدولية للشباب )رئيس 
الشبكة( - إداري وحركة أوروبية – التفيا 

)Eiropas Kustība Latvijā( – رشيك

جهد مشرتك التفي-إرسائييل يف بناء االندماج االجتامعي من خالل 
التعليم، 2015

مرص، إستونيا، السويد، الجزائر، تونس، إيطاليا، 
اململكة املتحدة، إسبانيا، املغرب

 R"RADOŠAS INICIĀTIVAS
CENTRS" مركز املبادرة اإلبداعية" 

– رشيك

يوروميد تعليم بال حدود، 2015

األردن، مرص، فلسطني، إسبانيا الشباب ضد اإليدز – رشيك التعاون اإللكرتوين للشباب يف الحوار بني الثقافات، 2012

أهم الفعاليات التي نظمتها الشبكة الالتفية

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

التفيا ريغا، جورماال، كوسا، ليباجا، 
سالدوس، جيلجافا، بافيلوستا، 

دوغافبيلس وفيسيت

وكالة الربامج الدولية للشباب التنوع الثقايف يف العمل، 2015

التفيا ومرص واألردن ريجا، سيسيس، سالدوس، فاملريا، 
جيلجافا، دوبييل

وكالة برامج الشباب الدولية عىل الساحل اآلخر للبحر األبيض املتوسط، 
2014

التفيا، األردن، تونس، إرسائيل، السويد، 
مرص

ريغا، سيسيس، زاويب، فاملريا، 
دوغافبيلس، فابويل، سالدوس، 

دوبيل، جيلجافا وأوزولنييك، 
جورماال، آيزبوت، ليباجا

وكالة برامج الشباب الدولية عىل الشاطئ اآلخر للبحر األبيض املتوسط، 
2013

التفيا
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تتوىل تنسيق الشبكة حالياً: اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو
تعترب الشبكة اللبنانية ملؤسسة آنا ليند متنوعة للغاية يف أشكالها )منظامت غري حكومية وجامعات 

ومدارس وبلديات( وتركيبتها السكانية )من جميع املناطق اللبنانية( ومجاالت عملها )الثقافة والتعليم 
والبيئة والفنون والحوار والالجئون وما إىل ذلك(، وهي تنظم األنشطة والندوات وورش العمل يف مجاالت 

الرتبية والعلوم والثقافة واملعلومات.

شارك رئيس الشبكة اللبنانية يف ثالثة أنشطة عابرة للشبكات: "أفضل مامرسة للتدريب عىل املشاريع 
االجتامعية واإلبداعية" )2017( و"التعبري الفني وبني الثقافات يف املناطق الحساسة" )2017( و"التعليم 

غري الرسمي وما بني الثقافات يف منطقة البحر األبيض املتوسط" )2016(. وتعاونت الجمعية اللبنانية 
للتاريخ مع EuroClio )منظمة مجتمع مدين رئيسية( وجمعية الحوار التاريخي والبحوث )قربص( يف 

تنفيذ مرشوع "التعلم عن ماضيك" )2017( املمول من قبل مؤسسة آنا ليند. وتم نرش األنشطة التعليمية 
باللغة اإلنجليزية والعربية واليونانية والرتكية. وأسس عضو جمعية الشبكة اللبنانية "سبيل-السبيل" مراكز 

مناظرات الشباب بدعم مايل من مؤسسة آنا ليند يف إطار برنامج أصوات الشباب املتوسطي )2016(.

ونالت رشكة زقاق املرسحية )منظمة مجتمع مدين لبنانية( والجمعية الثقافية اللبنانيتان جائزة األورو-
متوسط لعام 2014. وقد طورتا نهجاً محدداً للتدخالت النفسية واالجتامعية للعالج بالدراما واملرسح 

امللتزم اجتامعياً وتوفري تعليم الفنون ملجموعات متنوعة. وتم تبادل توأمة بدعم من برنامج التبادل الخاص 
مبؤسسة آنا ليند بني جمعية Art السلوفينية وجمعية WILL اللبنانية )2013(. وقامتا بإنشاء برنامج دعم 
نفيس لـ 3،000 طفل سوري الجئ تم تنفيذه بنجاح. وأُقيم تدريب "دورك – تعليم من أجل املواطنة بني 

الثقافات" يف بريوت عام 2013.

ونظمت الشبكة اللبنانية يف عام 2010 سلسلة من التظاهرات الثقافية ترمي اىل تعبئة املجتمع املدين 
ملبادئ التنوع. ويف عام 2009 نظمت مؤسسة آنا ليند بالرشاكة مع الشبكة اللبنانية يف مجال التعليم 

ورشة عمل تدريبية للمعلمني حول "تحديات التنوع يف املدرسة يف املنطقة األورو-متوسطية" وتدريباً حول 
"تدريس التنوع الديني يف بريوت". وأقامت الفائزة بجائزة األورو- متوسط 2008 رميا مارون معرضاً بعنوان 

"همسات" "The Whispers" يف بريوت عام 2009 برعاية وفد االتحاد األورويب. ونظمت الشبكة تحت 
رعاية وزارة الثقافة "ليلة حوار الفنون الثقافية" مع أكرث من 400 مشارك )2009(. وأطلقت مؤسسة آنا 

ليند أنشطة تدريبية للمجتمع املدين اللبناين حول بناء القدرات/ وإقامة الشبكات ومرشوع كتابة االقرتاح 
)2006/2007(. وتم إطالق أعامل وطنية بدعم من مؤسسة آنا ليند تضمنت "مختلفون لكن موحدون: 

التجربة اللبنانية" التي نفذت يف عدة مناطق من البلد و"املساحة الحرضية: مشاركة الحياة اليومية" التي 
ركزت عىل مشاركة املجتمع.

لبنان

لبنان
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4 املجر

3 النمسا

4 بلجيكا

1 البوسنة والهرسك

4 قربص

1 الجمهورية التشيكية

5 الدمنارك

14 مرص

2 إستونيا

1 فنلندا

22 فرنسا

11 أملانيا

9 اليونان

2 هنغاريا

3 أيرلندا

2 إرسائيل

13 إيطاليا

12 األردن

2 ليتوانيا

10 املغرب

4 فلسطني

12 بولندا

2 الربتغال

6 سلوفينيا

1 إسبانيا

11 السويد

3 سوريا

3 هولندا

6 تونس

14 تركيا

7 اململكة املتحدة

حرض 200 شخص افتتاح 
معرض عام 2009 لرميا مارون 
املصورة الفائزة بجائزة آنا ليند 
EuroMed للحوار لعام 2008

حرض 16 مشاركاً ورشة عمل 
الكتابة اإلبداعية "بحر من 

الكلامت" يف بريوت عام 2010

فرنسا وتركيا ومرص 
هي البلدان التي 

تعمل الشبكة اللبنانية 
اآلن يف رشاكة معها 
من خالل برنامج آنا 

ليند للمنح

حصلت ندى عبد 
السالم وصويف 

شامس ورانيا أبو زيد 
عىل جائزة آنا ليند 

للصحفيني بني عامي 
2011 و2013

تشارك 140 منظمة 
مجتمع مدين يف 
الشبكة اللبنانية

حرض 13 مشاركاً من العديد من 
منظامت املجتمع املدين مبا يف 

 MEDForum منتدى HoN ذلك
يف فاليتا 2016

عضو املجلس االستشاري 
للمؤسسة: مروة حلواين 

عكاري )حالياً(. أنطوان مرسة 
)سابقا(

لبنان هو واحد من 
29 دولة شملها 

االستطالع من أجل 
تقرير االتجاهات 

بني الثقافات

الفائزة بجائزة الحوار األورو-
متوسطي: رشكة زقاق املرسحية 
والجمعية الثقافية ورميا مارون

لبنان

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند
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شبكة آنا ليند يف لبنان املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف لبنان

الدول الرشيكة املنظامت اللبنانية املشاريع

إرسائيل، اليونان، النمسا هيا بنا - رشيك ابدأ باالستامع - املساواة بني الجنسني من منظور الشباب، 
* 2020

املغرب، إسبانيا، الربتغال، فرنسا، إيطاليا، 
فلسطني، تركيا

 à Part جمعية بريوت السينامئية والفرقة املوسيقية
Productions - رشيك

OLHARES DO MEDITERRÂNEO - مهرجان أفالم 
املرأة: الوعي والتمكني، 2020 *

البوسنة والهرسك، جمهورية سلوفاكيا خدمة Aie - رشيك الحد من التطرف عرب اإلنرتنت وخطاب الكراهية، 2020 *

قربص مجموعة األبحاث والتدريب عىل التنمية - العمل 
)CRTD-A( - رشيك

أمهات وبنات: روايات عن الجنس والعالقات، 2020 *

الدمنارك، املغرب، اليونان، مرص هافن للفنانني - رشيك  PAGE(،( هجوم فني: فن األداء من أجل املساواة بني الجنسني
* 2020

األردن، قربص منتدى الثقافة والحوار التنموي FDCD - رشيك فنانون مقيمون: استكشاف الفن واإلنسانية والحوار، 2020 *

هولندا، فلسطني ألف - تحرك من أجل حقوق اإلنسان - رشيك حوار بني الثقافات بني قادة شباب من لبنان وفلسطني وهولندا 
ملواجهة التمييز القائم عىل حرية الدين واملعتقد، 2020 *

السويد، أملانيا، فنلندا اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو - رشيك نحتفل بتنوعنا، 2020 *

تونس، إيطاليا، فرنسا ما شاء الله - رشيك مقاومة فنون الويب، 2015

إيطاليا، البوسنة والهرسك  / )AFDC( جمعية الغابات والتنمية والحامية
لبنان - رشيك

مايئ، بناء ثقايف للمياه يف منطقة البحر املتوسط، 2015

أيرلندا  )ARCPA( مركز املوارد العريب للفنون الشعبية
- رشيك

الظالل: شباب يتعاملون مع الرصاع، 2015

هولندا  )LACR( الجمعية اللبنانية للحقوق املدنية
الجمعية اللبنانية للتاريخ - رشيك

التعرف عىل ماضيك. دروس التاريخ للمواطنة بني الثقافات يف 
املنطقة األورو-متوسطية، 2015

فلسطني، تركيا، األردن، اليونان مرسح إسطنبويل - جمعية الفنانني الصغرى - رشيك الصفحة الرئيسية - منزل جديد، 2015

إستونيا، إسبانيا، تركيا، األردن، اليونان، ليتوانيا، 
مرص

حوار من أجل الحياة واملصالحة - رشيك التعبريات يف الحوار، 2015

الدمنارك، تركيا، السويد  Fondation libanaise pour la paix civile
Permanente )املؤسسة اللبنانية للسلم األهيل 

الدائم( - رشيك

الشباب إىل الشباب )Y2Y( - املداوالت وتبادل الخربات حول 
األزمة الحالية للالجئني واملهاجرين يف منطقة البحر األبيض 

املتوسط: تحدياتها وآثارها وفرصها، 2015

قربص جمعية عامل - إداري تحرّكوا اآلن من أجل عامالت املنازل املهاجرات يف قربص ولبنان، 
2013

فرنسا، إيطاليا، فلسطني، الربتغال الجمعية التعاونية للفنون والرتبية - خيال - إداري رحالت اإلمياءة 7، البحث عن الربيع، 2012

املجر جمعية عامل - إداري V-A-A، 2012 عمل منارصة الفيديو

أملانيا املؤسسة العربية للصورة - إداري Re-Place بريوت، 2010

هولندا الجمعية اللبنانية للحقوق املدنية - إداري امللتقى الثقايف املخصص لنبذ العنف يف املنطقة العربية، 2010

أملانيا، فلسطني، الربتغال، تركيا، اململكة 
املتحدة

مرشوع بحث 98 أسبوع - رشيك الفن القائم عىل البحث // بحث قائم عىل الفن، 2009

مرص، فرنسا، أملانيا، األردن، تونس الزورق - رشيك التواصل الفعال لذوي االحتياجات الخاصة، 2009

األردن، مرص، فرنسا، األردن، لبنان، السويد املركز العريب للتدريب املرسحي – رشيك استكشاف: استكشاف التنقل، 2009

فرنسا، إيطاليا، املغرب، فلسطني، تركيا املرشق اليومي- رشيك تحقيق الصحايف: الصحافة الثقافية واالستفسارات يف البحر 
املتوسط، 2009

بولندا Stowarzyszenie Integracji Kultury - إداري مدن فينيكس، ورش عمل فنية ومعارض يف وارسو وبريوت، 
2009

إيطاليا، مرص، األردن، هولندا املركز العريب للتدريب املرسحي - إداري رقص رد الفعل: بيداغوجيا الرقص املعارص يف يوروميد، 2009

فرنسا، إيطاليا، بولندا، سوريا مؤسسة أديان - إداري فهم األديان، 2009

مرص، جمهورية التشيك، فرنسا، أملانيا مركز الدراسات االسرتاتيجية للرشق األوسط – 
رشيك

ENAWU، الشبكة اإللكرتونية للتفاهم العريب الغريب، 2007

األردن، الدمنارك، األردن املركز العريب للتدريب املرسحي - رشيك حكايا: مركزية القصص يف الفن، الحوار والحياة، 2007
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أهم الفعاليات التي نظمتها الشبكة اللبنانية

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

اليونان، أملانيا، لبنان، السويد، اململكة 
املتحدة

اليونان اللجنة الوطنية اللبنانية 
لليونسكو - رشيك

أفضل مامرسة للتدريب عىل املشاريع 
االجتامعية واإلبداعية، 2017

الجزائر، فنلندا، فرنسا، اليونان، 
أيرلندا، لبنان، سلوفينيا، إسبانيا، 
السويد، تونس، املغرب، اململكة 

املتحدة

تونس اللجنة الوطنية اللبنانية 
لليونسكو - رشيك

التعبري الفني بني الثقافات يف املناطق 
الهشة، 2017

املغرب، الجزائر، فرنسا، أيرلندا، 
األردن، لبنان، ليتوانيا، فلسطني، 

الربتغال، تونس، بلجيكا

إسبانيا اللجنة الوطنية اللبنانية 
لليونسكو - رشيك

التعليم غري الرسمي وما بني الثقافات يف 
منطقة البحر األبيض املتوسط، 2016

لبنان لبنان جمعية السبيل مكتبات عامة ضد رهاب األجانب

لبنان لبنان اللجنة الوطنية اللبنانية 
لليونسكو

الفضاء الحرضي: عامل التضامن واالتحاد 
واملشاركة يف حياتنا اليومية، 2014

لبنان بريوت، طرابلس، البقاع، زحلة اللجنة الوطنية اللبنانية 
لليونسكو

مختلفون لكن متحدون، التجربة 
اللبنانية، 2012

إسبانيا، قربص، مرص، إيطاليا مدرسة القديس فرنسيس لآلباء الكبوشيني - رشيك IDEAmed2007: "الهوية والتعليم عرب البحر األبيض 
املتوسط"، 2007

فلسطني، اليونان، األردن، اململكة املتحدة املركز العريب للتدريب املرسحي - رشيك الدراما كسياق للتعلم، املدرسة الصيفية الدولية، 2007

إيطاليا، تونس، فرنسا مركز الدراسات االسرتاتيجية للرشق األوسط - رشيك دورة املرأة املتوسطية حول التنمية، 2006

النمسا، الدمنارك اللجنة اللبنانية لليونسكو - رشيك منتدى املدرسة األورو-متوسطية "الحوار بني الثقافات"، 2006

فرنسا، مرص، إيطاليا شباب املرسح والسينام - إداري RAMI  "Rencontres Arts et Multimedia Inter-  منصة
national"، 2006
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تتوىل تنسيق الشبكة حالياً: مجموعة تطوير التنوع
تجمع الشبكة الليتوانية ملؤسسة آنا ليند املنظامت التي ترتاوح من الجامعات واملجتمع املدين إىل 

املؤسسات الحكومية والعامة. وتكمن أهدافها الرئيسية يف: تعزيز قدرات الشبكة والثقة والتعاون بني 
األعضاء من خالل زيادة االنخراط واملشاركة والدعم املؤسسايت لألعضاء. وتهدف الشبكة أيضاً إىل أن 

تصبح منصة معرتفاً بها مؤسساتياً ألولئك الذين يرغبون يف بناء تعاون مع رشكاء من الجنوب.

تنظم الشبكة الليتوانية خالل اجتامعاتها محادثات الضيوف التي تحفز التعلم واملناقشات. وتحدث كامل 
أحامدا يف عام 2020 عن "العرق والتمييز العنرصي يف أوروبا املعارصة/ التنقل يف العنرصية يف ليتوانيا 

)رحلة شخصية(". وركز حديثه عىل مفهوم العرق وكيف ميكن للمجتمع املدين اكتشاف ومعالجة قضية 
العنرصية وغريها من أشكال التمييز. ونجح رئيس الشبكة يف ترتيب أفضل تدريب لعام 2020 ألعضائها 

"InterCap - تطوير القدرات معاً" )التعلم عن الهجرة واألمن والتنمية املستدامة يف عامل مرتابط(.

وأصبحت "أيام الثقافة العربية" التي تنظمها الشبكة الليتوانية منذ عام 2012 حدثاً سنوياً تقليدياً للشبكة 
يشارك فيه املزيد من األعضاء كل عام. وال يحدث هذا عادة يف فيلنيوس فقط ولكن أيضاً يف املدن الصغرية. 
ويكمن الهدف الرئييس يف التحول نحو غنى الثقافة العربية وكذلك التنوع وتقديم ذلك من منظور العرق 

والفن. ويجتمع الفنانون واملحارضون والصحفيون والكتاب وممثلو الحكومة واملوسيقيون خالل أيام 
الحدث إىل متثيل ثقافتهم من سوريا وفلسطني واملغرب وعامن واململكة العربية السعودية والعراق والهند، 

ويعترب منتدى الثقافة العربية للمنظامت غري الحكومية – والذي هو عضو يف شبكة مؤسسة آنا ليند – 
املنظمة الرائدة لهذا الحدث.

وكانت "األبواب املفتوحة للمعرفة" )2016( مرشوعاً مشرتكاً شارك فيه أكرث من 10 أعضاء من الشبكة 
الليتوانية وركز عىل تثقيف املعلمني وأعضاء املجتمع املدين. وتم تنظيم املرشوع يف أربع مدن ليتوانية؛ 

وانضم أكرث من 200 مشارك إىل املؤمتر وأنشطة املرشوع املختلفة.

وساهمت الشبكة بفعالية يف حمالت مؤسسة آنا ليند عىل مستوى املنطقة مبا يف ذلك "1001 إجراء من 
أجل الحوار" و"استعادة الثقة، إعادة بناء الجسور" و"بحر من الكلامت" وأشياء أخرى عديدة. وتضمنت 
أنشطة الحملة مبادرة "بحر الصداقة" التي جمعت السلطات املحلية الليتوانية واإلرسائيلية والفلسطينية 

مع الرتكيز عىل التعاون الثقايف وتطوير منصة الحوار "للتسامح"

ليتوانيا

تم حشد 5 مشاريع جديدة 
من قبل مؤسسة آنا ليند من 

خالل حملة "1001 إجراء من 
أجل الحوار"

املغرب واألردن ومرص 
وتونس هي أكرث البلدان 
التي تشاركت منظامت 

املجتمع املدين الليتوانية 
معها من خالل برنامج 

املنح الخاص مبؤسسة آنا 
ليند

شاركت 59 منظمة 
مجتمع مدين يف 
الشبكة الليتوانية

ليتوانيا



113

1 الجزائر

1 بلجيكا

1 الجمهورية التشيكية

4 مرص

1 إستونيا

1 فرنسا

1 اليونان

1 املجر

1 أيرلندا

1 إيطاليا

4 األردن

1 التفيا

2 لبنان

1 مالطا

4 املغرب

1 فلسطني

2 بولندا

2 الربتغال

1 رومانيا

1 جمهورية سلوفاكيا

1 سلوفينيا

1 إسبانيا

4 تونس

2 تركيا

1 اململكة املتحدة

ُمثلت 4 منظامت مجتمع 
مدين يف منتدى آنا ليند 2013 
يف مرسيليا؛ حرض 6 مشاركني 
من منظامت املجتمع املدين 

 HoN املختلفة مبا يف ذلك
منتدى MEDForum يف فاليتا 

2016

ُعقد االجتامع السنوي 
لرؤساء الشبكات وحفل 

 EuroMed توزيع جوائز
يف فيلنيوس يف نوفمرب 

2013

يف عام 2009 نظم رئيس 
الشبكة الليتوانية حلقة دراسية 

تدريبية بعنوان "ليتوانيا يف 
السياق األورويب املتوسطي" يف 
إطار العمليات املشرتكة لخطة 

التنمية االسرتاتيجية للشبكة

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

شبكة آنا ليند يف ليتوانيا املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف ليتوانيا

الدول الرشيكة املنظامت الليتوانية املشاريع

اململكة املتحدة، الربتغال، تونس، فرنسا، مرص، 
تركيا، املغرب، إسبانيا

مركز شباب بابلوناس - HoN – رشيك اعمل من أجل الحوار وكن مواطناً تعددياً!، 2020 *

لبنان، إسبانيا، تركيا، األردن، اليونان، إستونيا، مرص املعهد القومي لالندماج االجتامعي - 
رشيك

التعبريات يف الحوار، 2015

املغرب، الجزائر، مرص، فرنسا، إيطاليا، ليتوانيا، 
الربتغال، رومانيا، اململكة املتحدة

Euro-  جمعية املبادرات االجتامعية
gemslt - رشيك

برنامج املواطنني الشباب املنخرطني، 2012

بولندا، املغرب  Związek Harcerstwa Polskiego na
Litwie – رشيك

مدن املهاجرين، 2010

األردن االتحاد الليتواين للصناعيني – إداري تشجيع التواصل بني الجمعيات األهلية املنظمة الليتوانية واألردنية، 
2010

مرص، التفيا، تونس كلية كليبيدات لألعامل – رشيك مدرسة البلطيق الصيفية الدولية: لقاءات بني الثقافات يف أوروبا 
الرشقية ومنطقة البحر األبيض املتوسط، 2009

إيطاليا وتركيا ومرص األفكار العاملية – رشيك منظور الحقوق، 2009

مالطا، األردن، تونس صندوق االبتكار االجتامعي – رشيك وايز: مشاركة بقيادة النساء يف املشاريع األوروبية، 2006

أهم الفعاليات التي نظمتها الشبكة الليتوانية

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

جمهورية التشيك، املجر، سلوفينيا، 
بولندا، سلوفاكيا، ليتوانيا، تونس، املغرب

جمهورية التشيك، املجر، 
سلوفينيا، بولندا، سلوفاكيا، 

ليتوانيا

االتحاد الليتواين للصناعيني 
- رشيك

كن مؤثراً! تعزيز مهارات وسائط الحوار 
بني الثقافات يف أوروبا الوسطى والرشقية، 

2017

املغرب، الجزائر، فرنسا، أيرلندا، األردن، 
لبنان، ليتوانيا، فلسطني، الربتغال، تونس، 

بلجيكا

إسبانيا االتحاد الليتواين للصناعيني 
- رشيك

التعليم غري الرسمي وما بني الثقافات يف 
منطقة البحر األبيض املتوسط، 2016

ليتوانيا أليتوس، سياولياي، كاوناس، 
فيلنيوس

االتحاد الليتواين للصناعيني أبواب مفتوحة للمعرفة، 2015

ليتوانيا فيلنيوس، كاوناس، سياولياي، 
كيدايني

املركز الثقايف يف العمل أيام الثقافة العربية، 2014

ليتوانيا بريستوناس وكاليبيدا وفيلنيوس املركز الثقايف يف العمل أيام الثقافة العربية، 2012

ليتوانيا
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يتوىل تنسيق الشبكة حالياً: املركز الثقايف للقاء أباي دو نومينسرت )CCRN( ومستقبلنا املشرتك
تنظم شبكة مؤسسة آنا ليند يف لوكسمبورغ واملنطقة الكربى اجتامعات بني األعضاء وفعاليات لبناء 

القدرات للمجتمع املدين، فضالً عن املنتديات العامة متعددة الثقافات. ويدعم األعضاء بعضهم بعضاً يف 
أنشطتهم ويصممون مشاريع مشرتكة جديدة يف مجال الحوار بني الثقافات.

اقرتحت الشبكة يف املرحلة التحضريية للمنتدى األورو-متوسطي 2020 نشاطني يتم تطبيقهام عرب اإلنرتنت 
بسبب جائحة كوفيد-19: "رسالة إىل صديق" و"مشاركة القيم". حيث يدعو املرشوع األول الجميع لكتابة 

رسالة إىل شخص مجهول بإحدى اللغات الرسمية الثالث ملؤسسة آنا ليند. ويجمع املرشوع الثاين الناس 
حول أهم قيمهم ويشجعهم عىل وضعها موضع التنفيذ بشكل مشرتك. ونظمت الشبكة يف عام 2019 

منتدى متعدد الثقافات يبني "إمكانات تعاون املجتمع املدين العابر للحدود الوطنية دعامً لحرية التعبري". 
وكان الهدف الرئييس هو التخطيط للعمل عرب الشبكات بعنوان "كن صويت" ودعوة جميع أعضاء مؤسسة 

آنا ليند لتسجيل بيانات ألشخاص من دول أخرى من أجل تعزيز الحق يف حرية التعبري العابرة للحدود 
الوطنية.

استضاف منتدى )IndignaCtion" )2012" خالل ثالثة أيام ما يقارب 70 شاباً من منارصي الربيع العريب 
وحركات الغاضبني يف أوروبا قادمني من 20 دولة أوروبية وعربية. وكان "Med Home" عبارة عن مفهوم 

إذاعي مبتكر للشبكة تم إنشاؤه حول املشاريع املحلية والوطنية يف منطقة األورو-متوسط مع الرتكيز عىل 
الحوار بني الثقافات. وقام البث اإلذاعي الذي يُنقل عىل موجات راديو ARA بتسليط الضوء عىل املواهب 

الشابة يف املنطقة األورو-متوسطية التي تنتمي إىل مجاالت ثقافية مختلفة فضالً عن املشاريع الداعمة 
للحوار بني الثقافات وترويج ظهوره وتعزيزه واستدامته. وجمع منتدى "التنوع املشرتك" )2011( ممثلني 

من الجنسيات الفرنسية والبلجيكية واألملانية ولوكسمبورغ.

ولعبت الشبكة يف سياق حملة "1001 إجراء من أجل الحوار" )2008( دوراً رائداً من خالل تنظيم شهر من 
املناقشات الحوارية واألنشطة الثقافية. وأدى مرشوع )"Eldorado of the Medusa" 2010( إىل تحضري 
مرسحية يف املدرسة الثانوية تتناول موضوع الهجرة. وشاركت الشبكة يف تنظيم االجتامع األول للمدونني 

الشباب األورو-متوسطيني )2009( مع مؤسسة آنا ليند بالتعاون مع نشطاء وسائل التواصل االجتامعي من 
18 دولة أورو-متوسطية.

لوكسمبورغ

اجتمع 20 مدوناً من 18 
دولة أورو-متوسطية يف 

تدريب تفاعيل للمدونني 
ملدة يومني حول الحوار 

بني الثقافات

تم حشد 15 مرشوعاً 
جديداً بواسطة مؤسسة 
آنا ليند من خالل حملة 

"1001 إجراء من أجل 
الحوار"

شاركت 18 منظمة 
مجتمع مدين يف شبكة 

لوكسمبورغ

لوكسمبورغ
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1 إرسائيل

1 فلسطني

1 املغرب

ُمثلت 4 منظامت من 
املجتمع املدين يف منتدى 

آنا ليند 2010 الذي عقد يف 
برشلونة؛ حرض 3 مشاركني 

من مختلف منظامت 
املجتمع املدين مبا يف ذلك 

 MEDForum منتدى HoN
يف فاليتا 2016

اجتمع حوايل 70 شاباً 
من منارصي الربيع 

العريب وحركات الغاضبني 
يف أوروبا يف "منتدى 

 IndignaCtion"
 )2012(2

يف مايو 2009، نظم 
رئيس شبكة لوكسمبورغ 

نشاطاً تشغيلياً 
مشرتكاً بعنوان "مؤمتر 
SALSALUX09" يف 
سياق مخطط الدعم 
االسرتاتيجي الوطني

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

املشاريع ملنظامت لوكسمبورغ الدول الرشيكة

سوق امليالد، 2020*  - Avicenne Pole Europe جمعية
رشيك

تونس، بلجيكا، موريتانيا

الحوار بني الثقافات ملكافحة خطاب الكراهية، 
*2020

مستقبلنا املشرتك Asbl - رشيك التفيا، مرص، إسبانيا، بلجيكا

إرسائيل - فلسطني: أية أصوات وأية طرق لتجديد 
الحوار؟ - سلسلة مؤمترات ومعرض للصور 2009

لجنة لسالم عادل يف الرشق األوسط إرسائيل، فلسطني

أهم الفعاليات التي نظمتها شبكة لوكسمبورغ

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

لوكسمبورغ لوكسمبورغ مركز نيومونسرت آيب لالجتامعات 
الثقافية

أهالً يف الجنة

لوكسمبورغ لوكسمبورغ مركز نيومونسرت آيب لالجتامعات 
الثقافية

األسبوع الثقايف املغريب، 2013

لوكسمبورغ واملغرب لوكسمبورغ وترودانت مركز نيومونسرت آيب لالجتامعات 
الثقافية

تنوعاتنا متشابهة، 2013

لوكسمبورغ لوكسمبورغ مركز نيومونسرت آيب لالجتامعات 
الثقافية

IndignaCtion يف قلب لوكسمبورغ، 
2012

شبكة آنا ليند يف لوكسمبورغ املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف لوكسمبورغ

لوكسمبورغ
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آخر رئيس ملؤسسة الشبكة: مجموعة جميناري
قادت الشبكة املالطية التابعة ملؤسسة آنا ليند وشاركت يف العديد من برامج الحوار بني الثقافات 

الجديدة التي متولها مؤسسة آنا ليند.

يف عام 2019 نظمت كل من MEDAC ومؤسسة آنا ليند والتحالف العاملي للقيادة-نادي مدريد أول 
 MEDAC ندوة حول القيادة اإلقليمية يف إطار أصوات الشباب املتوسطي. وأقيمت يف عام 2017 مدرسة

الصيفية يف مالطا مام وفر فرصة فريدة للحوار السيايس أمام 35 مندوباً عربياً وأوروبياً شاباً مختاراً تم 
تحديدهم من خالل دعوة بالتعاون الوثيق مع EEAS ومنتدى الشباب األورويب وأصدقاء أوروبا. واجتمع 

املندوبون الشباب الذين تم اختيارهم ملناقشة القضايا االجتامعية والثقافية نيابة عن مجتمعاتهم.

وُعقدت النسخة الثالثة من املنتدى األورو-متوسطي )2016( عشية رئاسة مالطا األوىل لالتحاد األورويب. 
وحرض املنتدى 680 من قادة املجتمع املدين من الـ 42 دولة للمنطقة األورو-متوسطية ووسائل إعالم 

دولية وصانعو السياسات وكبار املسؤولني من الرشكاء املؤسسيني الرئيسيني ملؤسسة آنا ليند، وقد دعمته 
شبكة مالطا التابعة ملؤسسة آنا ليند التي حشدت املتطوعني لتنظيم الحدث الذي استضافته وزارة الشؤون 

الخارجية يف مالطا. وبعد املنتدى انعقد االجتامع الخامس عرش لرؤساء الشبكات يف إطار رئاسة االتحاد 
األورويب. ونظمت الشبكة يف نفس السنة تجربة املكتبة الحية يف حدائق روميو رومانو. حيث "استعار" 
الزوار برشاً مبثابة "كتب برشية" إلجراء محادثات ال ميكنهم الوصول إليها عادًة مام يتيح التبادل مع "ما 

يسمى اآلخرين".

وتضمنت األنشطة التي شارك فيها أعضاء مؤسسة آنا ليند من املنطقة وتم متويلها من قبل مؤسسة آنا 
ليند كالً من "MozartFest: الوصول إىل الشباب من خالل املوسيقى" و"WISE: مشاركة بقيادة النساء 
يف املشاريع األوروبية" و"حاممة السالم" التي نظمتها الشبكة املالطية. ويف عام 2009 قامت مؤسسة آنا 

ليند وهيئة السياحة يف مالطا بتنظيم الحفل املوسيقي "بصوت واحد" الذي جمع 34 موسيقياً من فلسطني 
وإرسائيل مع بعضهم )غزة وإبيلني وبيت لحم والقدس وتل أبيب(. ونظمت مؤسسة آنا ليند يف العام 
نفسه يف مالطا أول ندوة تدريب إقليمي يف مجال االتصاالت لقادة مشاريع الربامج متعددة الثقافات 

وطويلة األمد مبشاركة خرباء اإلعالم األورو-متوسطي.

وكانت "الحفلة املوسيقية للحوار بني الثقافات" التي تضمنت عروضاً مع موسيقيني من خلفيات مهاجرة 
كفريق واحد مع فنانني محليني آخرين واحدًة من 15 مرشوعاً تم إطالقها يف إطار حملة "1001 إجراء 

للحوار" ملؤسسة آنا ليند )2008( التي تتوالها الشبكة. واجتمع خرباء أكادمييون وطالب من أكرث من 30 
دولة يف املنطقة يف منتدى الجامعة األورو-متوسطية )2006( الذي كانت مؤسسة آنا ليند رشيكاً فيه 

ونظمته بالتعاون مع جامعة مالطا.

مالطا

تم حشد 14 مرشوعاً 
جديداً من قبل مؤسسة 
آنا ليند من خالل حملة 

"1001 إجراء للحوار"

إرسائيل وفلسطني 
والنمسا هي أكرث الدول 

التي تعاونت معها 
منظامت املجتمع املدين 
من خالل برنامج املنح 
الخاص مبؤسسة آنا ليند

شاركت 31 منظمة 
مجتمع مدين يف 
الشبكة املالطية

مالطا
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1 ألبانيا

1 الجزائر

3 النمسا

1 البوسنة

2 مرص

1 فرنسا

2 املانيا

1 اليونان

4 إرسائيل

2 إيطاليا

1 األردن

1 ليتوانيا

1 املغرب

4 فلسطني

2 إسبانيا

2 تونس

1 تركيا

1 اململكة املتحدة

عضو املجلس االستشاري 
ملؤسسة آنا ليند: الدكتور 

نوربرت بوتيغا )حالياً(؛ 
الربوفيسور غودفري أ. 

بريوتا )سابقاً(

تم متثيل 7 منظامت من 
املجتمع املدين يف منتدى آنا 

ليند 2013 يف مرسيليا؛ حرض 94 
مشاركاً من العديد من منظامت 
 HoN املجتمع املدين مبا يف ذلك
منتدى MEDForum يف فاليتا 

2016

حرض 18 ممثالً عن 
منظامت املجتمع 

املدين االجتامع 
االتصايل األول 

ملؤسسة آنا ليند يف 
عام 2009

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

مالطا

الدول الرشيكة املنظامت املالطية املشاريع

اليونان، الجزائر، املغرب، فلسطني مؤسسة Aditus - رشيك حياة اآلخرين، 2013

إرسائيل وإيطاليا وإسبانيا مجموعة Geminarie - رشيك عرب البحر، 2013

اململكة املتحدة، مرص، تركيا Inizjamed - رشيك األدب عرب الحدود يف البحر األبيض املتوسط، 2012

مرص Oil Qlugh - رشيك إسكندريال للثقافات والفنون، 2009

إرسائيل، فلسطني، إسبانيا حركة يوروميد - رشيك العنوان إضاءة حاممة بيكاسو للسالم، 2007

فلسطني، أملانيا، إرسائيل، النمسا معهد البحر األبيض املتوسط بجامعة 
مالطا - رشيك

MozartFest: الوصول إىل الشباب من خالل املوسيقى ، 2006

األردن، ليتوانيا، تونس مؤسسة سيدات األعامل مالطا وايز: مشاركة بقيادة النساء يف املشاريع األوروبية، 2006

فلسطني، أملانيا، إرسائيل، النمسا مؤسسة النهضة الثقافية MozartFest: الوصول إىل الشباب من خالل املوسيقى ، 2006

أهم الفعاليات التي نظمتها شبكة مالطا

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

فرنسا، تونس، الجزائر، مالطا، البانيا، 
البوسنة، إيطاليا

فرنسا، تونس، الجزائر، مالطا، 
البانيا، البوسنة، إيطاليا

مجموعة Geminarie – رشيك كيميا. ممثالت للحوار، 2017

مالطا حمرون Geminarie مجموعة رسم خرائط التنقل يف املنطقة األورو-
متوسطية، 2014

مالطا عدة مواقع Geminarie مجموعة التمثيل املحيل والتواصل بني الثقافات من 
خالل الفن واملوسيقى، 2012

شبكة آنا ليند يف مالطا املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف مالطا
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يتوىل تنسيق الشبكة حالياً: نادي اليونسكو من أجل الثقافة يف موريتانيا
تعترب الشبكة املوريتانية ملؤسسة آنا ليند أحدث شبكة وطنية. وهي تهدف اىل تعزيز التنوع الثقايف 

كعامل دافع للسالم والتنمية. كام تركز الشبكة عىل تعزيز التسامح الديني.

يف عام 2020 حرّكت الجائحة الشبكة لزيادة الوعي عن الفريوس من خالل حشد املتطوعني بروح املواطنة، 
وقام املتطوعون كجزء من حملة التوعية ومكافحة فريوس كورونا برتكيب أجهزة لغسل اليدين وتثقيف 

الناس حول تقنيات غسل اليدين واالحتياطات التي يجب اتخاذها لتجنب التلوث املحتمل.

ونظمت الشبكة املوريتانية نشاطني رئيسيني حتى اآلن: "تعليم حقوق اإلنسان" و"ما هي الدروس 
املستفادة من الربيع العريب يف موريتانيا: مكان ودور الشباب والنساء يف هيئات صنع القرار من أجل تنمية 

شاملة أفضل يف موريتانيا" )2014(. وشاركت الشبكة الوطنية بدعم مايل من مؤسسة آنا ليند يف إطالق 
مبادرة جديدة بعنوان "أيام التنوع" )2011(. وشارك ثالمثائة طالب من جامعة نواكشوط يف مناقشات 

املؤمتر، واجتمع يف األمسيات 2000 شخص من بينهم شابات ومثقفون وطالب للتفكري يف التنوع الثقايف 
والوحدة الوطنية.

ويف إطار املنتدى املتوسطي األول ملنتدى مؤسسة ليند للحوار بني الثقافات الذي عقد يف برشلونة يف مارس 
2010 شاركت الشبكة املوريتانية يف املكونات الرئيسية للمنتدى مبا يف ذلك نقاشات الحوار حول "أغورا" 

ومكونات "املدينة" املتعلقة بتبادل أفضل املامرسات مع مجموعات من املجتمع املدين يف 43 دولة يف 
املنطقة األورو-متوسطية.

موريتانيا

شارك 2000 شابة ومثقف 
و300 طالب وطالبة من 

جامعة نواكشوط يف "أيام 
التنوع"

تم متثيل 11 منظمة 
مجتمع مدين موريتانية 

يف منتدى آنا ليند 2013 
يف مرسيليا؛ وحرض 4 

مشاركني من العديد من 
منظامت املجتمع املدين 

مبا يف ذلك رئيس الشبكة 
الذي حرض منتدى 

املتوسط يف فاليتا 2016

شاركت 44 منظمة 
مجتمع مدين يف 

الشبكة املوريتانية

يف عام 2012 شاركت املنظمة 
املوريتانية "رابطة رؤساء بلدية  
وبرملانيي الغرغل" يف املرشوع 

العابر للحدود الوطنية 
"مرشوع دعم تعزيز اإلجراءات 

من أجل الحوار بني الثقافات 
والحوار االجتامعي" املدعوم 

من برنامج املنح الخاص 

شارك 11 مشاركاً 
موريتانياً يف تدريبات 
"دورك: بناء القدرات"

يف إطار مخطط تطوير دعم 
الشبكة نظمت الشبكة 

املوريتانية نشاطني رئيسيني 
هام "تعليم حقوق اإلنسان" 

)2012( و"ما هي الدروس 
املستفادة من الربيع العريب يف 

موريتانيا" )2014(

موريتانيا
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موريتانيا هي واحدة 
من 29 دولة شملها 
االستطالع من أجل 

التقرير الخاص 
باالتجاهات بني الثقافات

الدول الرشيكة املنظامت املوريتانية املشاريع

تونس، بلجيكا، لوكسمبورغ نادي اليونسكو للثقافة يف موريتانيا - 
رشيك

سوق امليالد، 2020*

إسبانيا، املغرب، فرنسا، إستونيا، اليونان، فلسطني، 
تونس

مكتبة الفتحات الجنوبية )LVS( - رشيك التعددية الثقافية واألزمات - كوفيد 19، 2020 *

أهم الفعاليات التي نظمتها الشبكة املوريتانية

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

موريتانيا نواكشوط الجمعية املوريتانية للنهوض 
بقانون القادة – إداري

- تشجيع التبادل الثقايف بني شباب دار 
النعيم بنواكشوط 2015

موريتانيا نواكشوط وزارة الثقافة والشباب 
والرياضة

مكانة ودور الشباب والنساء يف هيئات 
صنع القرار، 2014

موريتانيا نواكشوط ونواذيبو أمربود التثقيف يف مجال حقوق اإلنسان، 2012

شبكة آنا ليند يف موريتانيا املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف موريتانيا

موريتانيا
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تتوىل تنسيق الشبكة حالياً: مؤسسة موناكو ميدتريانيه
تُعترب شبكة مؤسسة آنا ليند يف موناكو واحدة من األصغر سناً بني الشبكات الوطنية للمؤسسة. وتهدف 

الشبكة بشكل رئييس إىل تعزيز األنشطة داخل إمارة موناكو وتعزيز ظهورها كمجال للحياد داخل الرشاكة 
األورو-متوسطية.

قام سعادة السيد روبرت فيون سفري موناكو لدى سلوفينيا واملقيم يف روما بتمثيل صاحب الجاللة يف مؤمتر 
مؤسسة آنا ليند حول "الرتجمة للحوار" )2016( الذي استضافته مؤسسة آنا ليند يف بورتوروز. واجتمع ما 
يقارب 100 من الخرباء واملمثلني الثقافيني املشاركني يف مجال الرتجمة لتحليل الدور الرئييس الذي تلعبه 

الرتجمة يف معالجة التحديات االجتامعية والثقافية الناشئة يف منطقة البحر األبيض املتوسط. وكان الهدف 
عرضاً ومناقشًة ودعوًة لصالح الرتجمة كأداة مركزية للحوار بني الثقافات. واختتم املؤمتر بإصدار إعالن 

رسمي يهدف إىل زيادة الوعي عن الرتجمة بني الحكومات وواضعي السياسات بحيث ميكن من اآلن 
فصاعداً أن تحتل أولوية يف السياسات الوطنية والدولية.

وأقيم يف موناكو ملدة ثالث سنوات الحفُل الدويل لجائزة آنا ليند للصحفي لقاء إعداد التقارير عرب الثقافات 
بعد أن قامت مؤسسة آنا ليند ورئيس شبكتها بتأمني الدعم السيايس واملايل من إمارة موناكو يف عام 2009. 

وافتتح صاحب الجاللة أول حفل لتوزيع جوائز الصحفيني يف موناكو مبشاركة أكرث من 200 شخص بينهم 
إعالميون وممثلون عن املجتمع املدين من ضفتي البحر األبيض املتوسط. وتم توسيع الربنامج يف السنوات 

التالية ليشمل اجتامع لجنة التحكيم الدولية وفئات جوائز جديدة ورشاكات إعالمية دولية مع محطتَي 
يورونيوز والعربية التلفزيونيتني.

وشهد عام 2009 أيضاً إطالق إجراءات جديدة من قبل الشبكة بدعم مايل من مؤسسة آنا ليند مبا يف ذلك 
االجتامع "لقاء الدوليني" "Recontre Internationaux". وسهلت مؤسسة آنا ليند يف عام 2010 إطالق 

تعاون جديد بني دار البلدية يف موناكو ومكتبة اإلسكندرية يتمحور حول اإلرسال املنتظم للكتب من مكتبة 
لويس نوتايت إىل املكتبة.

موناكو

موناكو
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تم متثيل 8 شباب من 
مدن البحر األبيض 

املتوسط يف معرض الصور 
"MEDPEOPLE"

تم متثيل 5 منظمة 
مجتمع مدين يف منتدى 

آنا ليند 2010 الذي عقد 
يف برشلونة

نظمت يف موناكو ندوة 
مواضيعية بعنوان "نظرة 
إىل العامل" يف عام 2009 
يف سياق خطة التنمية 

االسرتاتيجية الوطنية

يف عام 2009 أقيم أول حفل 
توزيع جوائز آنا ليند للصحفيني 

يف موناكو

انعقد اجتامع يوروميد 
"MEDPEOPLE" يف عامي 

2012 و2014 يف إطار مخطط 
التطوير االسرتاتيجي للشبكة

شاركت 20 منظمة 
من منظامت املجتمع 

املدين يف شبكة 
موناكو

متت دعوة أندريه أزوالي، الرئيس السابق 
ملؤسسة آنا ليند إىل موناكو يف يونيو 2009 

لتكرميه وعرض فيلم وثائقي ظهر فيه 
لدوره يف عملية السالم يف كامب ديفيد.

أهم الفعاليات التي نظمتها شبكة موناكو

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

موناكو موناكو مؤسسة موناكو املتوسطية MEDPEOPLE، 2012

موناكو مونتي كارلو مؤسسة موناكو املتوسطية MEDPEOPLE، 2012

موناكو
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تتوىل تنسيق الشبكة حالياً: وزارة الثقافة الوطنية
تركز شبكة مؤسسة آنا ليند يف الجبل األسود عىل األنشطة يف مجاالت التموضع لتطوير الثقافة واإلبداع 

الفني وتعزيزهام إىل جانب دعم املشاريع واملؤسسات الثقافية. كام تهدف اىل تطوير الحوار بني 
الثقافات يف املنطقة األورو-متوسطية وتحسني التسامح واالحرتام املتبادل بني الثقافات والشبكات الدولية 

للمنظامت غري الحكومية واملؤسسات واألفراد.

نظمت وزارة الثقافة يف عام 2016 اجتامعاً لشبكة الجبل األسود يف "نادي الغالريي" التابع ملركز الفن 
املعارص وقدمت برنامج االتحاد األورويب لتمويل املشاريع يف مجاالت الثقافة واملواطنة. وقامت وزارة 

الثقافة بالتعاون مع شبكة الجبل األسود الوطنية بتنظيم لوحة "التعبريات الثقافية لهويات األقليات" كجزء 
من خطة عمل الحكومة االسرتاتيجية -2013 2018. وتناولت املناقشة مشاكل التموضع االجتامعي والثقايف 

والجاميل واالنتقال من الهوامش إىل مركز تعابري األقليات فضالً عن إثارة االهتامم بها وإلهامها يف مجال 
الثقافة والفن األوسع.

وقام مرشوع "مساحات التنوع - املساحة العامة كمجال للحوار بني الثقافات وتعزيز القيم االجتامعية" 
)2014( الذي نفذته املنظمة غري الحكومية Expeditio بتعزيز القيم االجتامعية يف األماكن العامة للمدن 

يف ألبانيا واألردن والجبل األسود. وتضمنت أنشطة املرشوع ورش عمل إبداعية للشباب وتدخالت يف 
األماكن العامة وإصدارات مشرتكة وزيارات دراسية إىل بلدان املرشوع. وتضمنت األنشطة الوطنية للشبكة: 

"إيحاء متوسطي" وهو برنامج ورش عمل للفنون الجميلة بقيادة مشاهري الفنانني من الجبل األسود 
مكرسني لتطوير التعبري املعارص للقادة املبدعني الشباب يف السياق اإلقليمي؛ و"العمل الفني للحوار بني 
الثقافات والدمج االجتامعي للشبيبة 4" ويتضمن مجموعة من التدريبات الرتبوية غري الرسمية للقادة 
الشباب. وتألفت هذه املجموعة من ورش عمل موسيقية بني الثقافات وتدريب عىل الكتابة اإلبداعية 

ومناقشات وورش عمل مع الرتكيز عىل مجاالت الحوار بني الثقافات واالندماج االجتامعي والتنوع.

وقامت NOVA – وهي منظمة غري حكومية من الجبل األسود – بتنفيذ مرشوع "رسم خارطة نسائية 
للنساء املتوسطيات" Penelopolis - Podgorica 2013 بالتعاون مع Koza Visual من إسطنبول. وتم 
تصور مجموعة أنشطة املرشوع عىل أنها إعادة رسم خرائط نسائية للخرائط الثقافية ملدن البحر األبيض 
املتوسط من خالل البحث واملعارض واإلقامات الفنية. وبالرشاكة مع شبكات مؤسسة آنا ليند يف بلغاريا 

وكرواتيا وقربص واليونان ولبنان والجبل األسود استضافت الشبكة اليونانية معرض مؤسسة آنا ليند املتعدد 
البلدان "وجوه البحر األبيض املتوسط" )2010/11(، الذي ركز عىل مشاهد من الحياة اليومية يف البحر 

األبيض املتوسط.

الجبل األسود

حرض حوايل 100 مشارك 
معرضاً للصور بعنوان 

"وجوه من البحر 
املتوسط" تم إجراؤه يف 
الجبل األسود يف أبريل 

ومايو 2010

كانت البوسنة والهرسك 
وفرنسا وتركيا من بني 

أكرث الدول التي تشاركت 
منظامت املجتمع املدين 

يف الجبل األسود معها 
من خالل برنامج املنح 

الخاص بآنا ليند

شاركت 50 منظمة 
مجتمع مدين عضو يف 

شبكة الجبل األسود

الجبل األسود
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2 البوسنة والهرسك

1 بلغاريا

2 فرنسا

1 املانيا

1 إيطاليا

1 لبنان

1 فلسطني

1 سلوفانيا

1 السويد

2 تركيا

شارك حوايل 130 من القادة 
الشباب من مختلف بلديات 

الجبل األسود يف األحداث 
والدورات التدريبية وورش العمل 

واملناقشات التي تم تنظيمها يف 
إطار النشاط الوطني "العمل 

الفني للحوار بني الثقافات والدمج 
االجتامعي للشبيبة 4" يف عام 

2014

تم متثيل 5 منظامت يف 
منتدى آنا ليند 2013؛ 
حرض 3 مشاركني من 
العديد من منظامت 
املجتمع املدين مبا يف 
ذلك HoN منتدى 

MEDForum يف فاليتا 
2016

تم اختيار إيليا ديوروفيتش 
كمرشح نهايئ للمسابقة األدبية 
لعام 2010 "بحر من الكلامت" 

مع قصته "Stutterer"؛ بينام 
فاز يف عام 2011 بالجائزة 
الثانية عن القصة القصرية 

"THC and LCD". ويف إصدار 
 Dragana 2012 تم اختيار

Tripkovic كواحدة من 
املتأهلني للتصفيات النهائية 
 ،"Peach Pickers" بقصتها

وفازت بالجائزة الثالثة يف عام 
"Water City" أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند2013 بقصة

الدول الرشيكة املنظامت املالطية املشاريع

الجزائر، إسبانيا، املغرب Club Créatif Café Europe - رشيك أنتيغونا 2.0، 2020 *

فرنسا، لبنان مركز EXPEDITIO للتنمية املكانية 
املستدامة - إداري

أماكن التنوع، األماكن العامة كميدان للحوار بني الثقافات وتعزيز 
القيم االجتامعية، 2013

السويد، كرواتيا، مرص، إستونيا، فرنسا، إرسائيل، 
فلسطني، الربتغال، سلوفينيا، تونس

جمعية االزدهار الدميقراطي - زيد - 
رشيك

دعونا نفعل ذلك البحر األبيض املتوسط!، 2013

تركيا  NOVA جمعية مركز الثقافة النسوية
- إداري

بينيلوبوليس / بودغوريك، 2012

بلغاريا، البوسنة والهرسك، تركيا، سلوفينيا الشباب من أجلك - رشيك مرسح قافلة بال حدود، 2010

البوسنة والهرسك، فرنسا، أملانيا، إيطاليا، فلسطني، 
السويد

ADP - ZID - رشيك ICU Every Day، 2009 ،التفاهم بني الثقافات كل يوم

أهم الفعاليات التي نظمتها شبكة الجبل األسود

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

الجبل األسود بار، تيفات، بيلو بوليي، 
نيكسيك، بلييفليا،

وزارة الثقافة يف الجبل األسود ما الذي يجمعنا معاً - ورش عمل متعددة 
الثقافات للشباب يف الجبل األسود، 2015

الجبل األسود تيفات، بار، بييلو بوليي، كوتور وزارة الثقافة يف الجبل األسود العمل الفني للحوار بني الثقافات والدمج 
االجتامعي للشبيبة 4، 2014

الجبل األسود بيجيلو بولج، ستينجي، 
بدغوريكا

وزارة الثقافة يف الجبل األسود إلهام البحر األبيض املتوسط، 2013

شبكة آنا ليند يف الجبل األسود املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف الجبل األسود

الجبل األسود
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تتوىل تنسيق الشبكة حالياً: جمعية العمل سوية من أجل التعليم واإلمناء والتواصل بني الثقافات
تعمل الشبكة املغربية ملؤسسة آنا ليند بنشاط عرب مجاالت مثل التعليم واملساواة بني الجنسني واإلعالم 
والثقافة والشباب، وتدعم بقوة الرشاكات والتعاون مع أعضاء الشبكة اآلخرين وخاصًة يف مجال الفنون 

والثقافة.

تم تنظيم مؤمتر وطني رفيع املستوى يف عام 2020 ملناقشة دور منظامت املجتمع املدين يف "جدول أعامل 
التنمية املستدامة" تلته سلسلة من املؤمترات عرب اإلنرتنت بعنوان "تأثري جائحة كوفيد -19 عىل منظامت 

املجتمع املدين والحقوق االقتصادية واالجتامعية للمرأة". وتم تنظيم أربع ورش عمل بني عامي 2018 
و2019 للتعامل مع مسألة كيفية دعم عمل املجتمع املدين وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة وتقرير آنا 

ليند 2018. ودارت خالل الفرتة نفسها مناقشات تركز عىل الشباب مثل "الشباب والحوار السيايس وتعليم 
املواطنة".

وتم يف عام 2017 تنظيم النشاط عرب الشبكات، "S .3 لتعليم املواطنة بني الثقافات" يف طنجة بالرشاكة مع 
أربع شبكات؛ ويف عام 2016 تم االنتهاء من مرشوع "صندوق الثقافة" بالرشاكة مع 25 شبكة. ونظمت 

الشبكة املغربية بدعم من السلطات املحلية واالتحاد األورويب مرشوع "الفنون واآلالت والتعبريات من أجل 
التحول االجتامعي" وذلك يف تارودانت يف عام 2014 مبشاركة أكرث من 120 مشاركاً من 62 منظمة عضو 

من سبع دول أورو-متوسطية. وتم يف املغرب تنظيم أنشطة تركز عىل الشباب مثل اللقاء األول ملبادرة 
دورك "الشباب يف السياسة" )2013( كام جرى إطالق "أصوات الشباب العريب" )2012(.

ونظمت الشبكة خالل عام 2011 أنشطة إقليمية مشرتكة يف طنجة: أولها بالرشاكة مع شبكة مؤسسة آنا 
ليند اإلسبانية تحت عنوان "بناء الجسور فوق املضيق" لتعزيز التعاون بني أعضاء املنتدى؛ وتم تنظيم 
النشاط الثاين "املدن والتنوع" مع الشبكة الفرنسية مع الرتكيز عىل أنشطة التوعية الثقافية يف تتوان 

وأوجدة. كام نظمت مؤسسة آنا ليند دورات تدريبية إقليمية يف الرباط جمعت 25 مشاركاً من 20 دولة 
)2009(، واجتمع باحثون أورو-متوسطيون يف خوريبغة من أجل "املرأة والهجرة والتنمية" )2010(.

وتم يف عام 2008 عقد املؤمتر اإلقليمي حول "حرية الصحافة" 2010 بالتعاون مع شبكة الصحفيني األورو-
متوسطيني، ونظمت شبكات مؤسسة آنا ليند املغربية واإلسبانية وجمعية األمم املتحدة يف إسبانيا "مؤمتر 

الرشاكة األورو-متوسطية" و"التحالف الفتي للحضارات" ولقاء CADMOS األورو-متوسطي يف طنجة حول 
حل النزاعات. وأطلقت الشبكة املغربية يف عام 2008 أيضاً 15 نشاطاً جديداً يف إطار "1001 إجراء من أجل 

الحوار".

املغرب
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16 الجزائر

7 بلجيكا

1 البوسنة والهرسك

2 بلغاريا

1 كرواتيا

4 قربص

1 الجمهورية التشيكية

2 الدمنارك

14 مرص

2 إستونيا

3 فنلندا

39 فرنسا

5 أملانيا

7 اليونان

1 املجر

3 أيرلندا

5 إرسائيل

27 إيطاليا

9 األردن

1 التفيا

10 لبنان

5 ليتوانيا

3 املغرب

4 فلسطني

5 بولندا

6 الربتغال

4 رومانيا

3 جمهورية سلوفاكيا

2 سلوفينيا

3 إسبانيا

12 السويد

3 سوريا

2 هولندا

14 تونس

9 تركيا

6 اململكة املتحدة

املناقشة الوطنية األوىل 
لعام 2010 يف املنطقة 

العربية حول تقرير 
االتجاهات بني الثقافات

املغرب هو واحد 
من 29 دولة شملها 

االستطالع من أجل تقرير 
االتجاهات بني الثقافات

تم متثيل 39 منظمة مجتمع 
مدين مغربية يف منتدى آنا 

ليند 2013 يف مرسيليا. حرض 
19 مشاركاً من العديد من 

منظامت املجتمع املدين 
مبا يف ذلك HoN منتدى 

MEDForum يف فاليتا 2016

فرنسا والجزائر ومرص وتونس 
هي أكرث البلدان التي شاركت 

منظامت املجتمع املدين املغربية 
معها من خالل برنامج آنا ليند 

للمنح

عضو املجلس االستشاري 
ملؤسسة آنا ليند: آسيا بن علوي 

)حالياً )
ملياء رايض )سابقاً(

شاركت 292 منظمة 
مجتمع مدين يف 
الشبكة املغربية

شارك 32 مغربياً 
يف تدريبات 
"دورك لبناء 

القدرات"

حصلت الصحفية املغربية 
ليىل غاندي عىل جائزة آنا 
ليند للصحفيني لعام 2013

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

املغرب
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شبكة آنا ليند يف املغرب املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف املغرب

الدول الرشيكة املنظامت املغربية املشاريع

الربتغال، إسبانيا، لبنان، فرنسا، إيطاليا، 
فلسطني، تركيا

جمعية الثقافة السمعية البرصية والتعليم - 
)ACEA( - رشيك

OLHARES DO MEDITERRÂNEO - مهرجان أفالم 
املرأة: الوعي والتمكني، 2020 *

تركيا، أملانيا، بلجيكا، اململكة املتحدة، أيرلندا جمعية التحرك سوياً - رشيك أكادميية آنا ليند االفرتاضية، 2020 *

فنلندا أصدقاء مهرجان قافلة تيغمرت - رشيك الحوار بني الثقافات من خالل الفن: هلسنيك - تيغمرت، 
* 2020

لبنان، الدمنارك، اليونان، مرص مرشوع Soar )PS( - رشيك  PAGE(،( هجوم فني: فن األداء من أجل املساواة بني الجنسني
* 2020

إسبانيا، تونس، فرنسا، إستونيا، اليونان، 
فلسطني، موريتانيا

جمعية التحرك سوياً )AAE( - رشيك التعددية الثقافية واألزمات - كوفيد 19، 2020 *

فرنسا إرسائيل، األردن، فلسطني، إسبانيا، 
اليونان، اململكة املتحدة

جمعية مواقع البناء والثقافات - رشيك  EuroMed تحسني القدرات ملشاريع - EMpowering Youth
للشباب، 2020 *

اليونان، مرص، فلسطني، إيطاليا النادي املغريب للبيئة والتنمية )CMED( - رشيك استدامة الحوار بني الثقافات من خالل فهم أعمق ألغذية البحر 
األبيض املتوسط )سيدوميف(، 2020 *

إسبانيا، الربتغال جمعية منتدى نساء الريف )AFFA-RIF( وجمعية 
AZIR لحامية البيئة - رشيك

تحسني التامسك االجتامعي ألرايض البحر األبيض املتوسط حول 
املياه، 2020 *

اململكة املتحدة، الربتغال، تونس، فرنسا، مرص، 
تركيا، ليتوانيا، إسبانيا

التحرك سوياً - إداري اعمل من أجل الحوار وكن مواطناً تعددياً!، 2020 *

فرنسا، الجزائر، إسبانيا، تونس جمعية التحرك سوياً - رشيك أصوات النساء، 2020 *

فرنسا الجمعية املغربية لألطفال - إداري منصة رقمية للرتويج لثقافة العيش معاً، 2020 *

الجزائر، الجبل األسود، إسبانيا FOMEJE( )AS- )املنتدى املتوسطي للشباب 
TICUDE( جمعية Thissaghnasse للثقافة 

والتنمية - رشيك

أنتيغونا 2.0، 2020 *

إسبانيا، بلجيكا التحرك سوياً من أجل التعليم والتنمية والتفاعل 
بني الثقافات - رشيك

الرتبية عىل التنوع وبناء املواطنة، 2020 *

إسبانيا L"OBSERVATOIRE - مركز الفنون والبحوث 
– رشيك

NACMM - خريطة التنقل الثقايف لشامل إفريقيا - منصة عىل 
اإلنرتنت - ورش عمل عامة - معرض، 2015

فرنسا، تونس املركز املتوسطي للبيئة والتنمية /CMED - رشيك مواطنو البحر األبيض املتوسط - الشباب الذين يواجهون تغري 
املناخ، 2015

هولندا MCS )Mouvement Cercle Souffles( - رشيك هارد أند سول، 2015

مرص، التفيا، السويد، الجزائر، تونس، إيطاليا، 
اململكة املتحدة، إسبانيا، إستونيا

منتدى الشباب والطفولة املتوسطي - رشيك يوروميد تعليم بال حدود، 2015

أملانيا، قربص جمعية الشباب للثقافة والتنمية - رشيك فرشاة تلتقي مع ميلودي - أوروميد آرت كونيكشن، 2015

ألبانيا، األردن جمعية Meditalents - - إداري املتأملني، 2013

فرنسا جمعية املرسح الثقايف البدوي - إداري اللقاءات الفنية األورومتوسطية 2013

املغرب، الجزائر، مرص، فرنسا، إيطاليا، ليتوانيا، 
املغرب، الربتغال، رومانيا، اململكة املتحدة

جمعية التحرك سوياً - إداري برنامج املواطنني الشباب املنخرطني، 2012

فرنسا سينامتك طنجة - إداري طنجة شاهدتها السينام، 2010

الجزائر، إيطاليا، فرنسا جمعية Tiuoizi – رشيك ماري نوسرتم، مغامرات جحا، 2009

الربتغال وتركيا Cie 11.ORG - رشيك نهج معارص بني الشامل والجنوب للرقص التقليدي، 2009

فرنسا جمعية الستار الذهبي للفنون املرسحية – رشيك املرسح يف البحر األبيض املتوسط، البلقان، 2009

كرواتيا، إستونيا، فنلندا، اليونان، إرسائيل GERM - رشيك تسهيل الحوار السيايس يف محور البلطيق املتوسط، 2009

تونس، الجزائر، فرنسا، إيطاليا املدرسة العليا للفنون البرصية مبراكش - رشيك أمواج البحر األبيض املتوسط، 2009

فرنسا، لبنان، إيطاليا، فلسطني، تركيا املجلة األسبوعية - رشيك تحقيق صحفي: الصحافة الثقافية واملسوح يف منطقة البحر 
األبيض املتوسط، 2009

إيطاليا، فرنسا، تونس مؤسسة الرشق – الغرب - رشيك الغذاء والثقافات يف تجربة الهجرة، 2007

فرنسا، إسبانيا، تركيا جمعية Timitar - رشيك بابل ميد ميوزيك، 2007
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أهم الفعاليات التي نظمتها شبكة املغرب

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

سلوفينيا، البوسنة والهرسك، اململكة 
املتحدة، املغرب، تركيا

إيطاليا، املغرب، تركيا املركز الدويل لتعاون جنوب 
الشامل – CICSN - عضو

S.3 للرتبية عىل املواطنة بني الثقافات، 
2017

الجزائر، فنلندا، فرنسا، اليونان، 
أيرلندا، لبنان، سلوفينيا، إسبانيا، 
السويد، تونس، املغرب، اململكة 

املتحدة

تونس املركز الدويل لتعاون جنوب 
الشامل – CICSN - عضو

التعبري الفني بني الثقافات يف املناطق 
الهشة، 2017

الدمنارك، إستونيا، أملانيا، املغرب، 
بولندا، السويد، تونس، تركيا

فنلندا املركز الدويل لتعاون جنوب 
الشامل – CICSN - عضو

شبكات الرتبية عىل املواطنة بني 
الثقافات، 2017

جمهورية التشيك، املجر، سلوفينيا، 
بولندا، سلوفاكيا، ليتوانيا، تونس، 

املغرب

جمهورية التشيك، املجر، سلوفينيا، بولندا، 
سلوفاكيا، ليتوانيا

املركز الدويل لتعاون جنوب 
الشامل – CICSN - عضو

كن مؤثراً! تعزيز مهارات وسائط 
الحوار بني الثقافات يف أوروبا الوسطى 

والرشقية، 2017

املغرب، الجزائر، فرنسا، أيرلندا، 
األردن، لبنان، ليتوانيا، فلسطني، 

الربتغال، تونس، بلجيكا

إسبانيا املركز الدويل لتعاون جنوب 
الشامل – CICSN - عضو

التعليم غري الرسمي وما بني الثقافات يف 
منطقة البحر األبيض املتوسط، 2016

املغرب مراكش واملغرب جمعية التحرك سوياً املغرب، مملكة األلف ماملك، 2015

املغرب تارودانت CICSN فن اآلالت والتعبري عن التحوالت 
االجتامعية، 2014

املغرب وإسبانيا شفشاون، الحسيمة، الدار البيضاء CICSN الهوية والرتاث واملواطنة ملوقف املطالبة 
بثقافة التغيري من خالل العمل، 2013

املغرب، الربتغال، أيرلندا، أملانيا مراكش CICSN الدميقراطية التشاركية واملجتمع املدين 
واالمتيازات الدستورية الجديدة، 2013

فرنسا، الجزائر، بلجيكا، املغرب املدرسة الوطنية للهندسة املعامرية - رشيك مهندسات معامريات يف أوروبا ومنطقة البحر األبيض املتوسط، 
2007

قربص، اليونان، مرص مركز الدراسات والبحوث الخاصة باملرأة - رشيك الحوار بني الثقافات حول العنف ضد املرأة، 2006

فرنسا، بلجيكا، تونس مؤسسة ثالث ثقافات البحر األبيض املتوسط – 
رشيك

حوار الفالسفة يف البحر األبيض املتوسط، 2006

تونس، فرنسا، بولندا جمعية تعامن - رشيك Pinhole وحوار الفنانني األورو-متوسطيني الشباب ، 2006

املغرب



128
بيان أحداث مؤسسة آنا ليند 2005-2020

Het Grote Midden Oosten آخر رئيس ملؤسسة الشبكة: منصة
تضم الشبكة الهولندية ملؤسسة آنا ليند أعضاء من جميع أنحاء البالد وتركز عىل التعليم.

مولت مؤسسة آنا ليند يف عام 2017 مرشوع "شباب من أجل السالم: تدريب املدربني األورو-متوسطيني 
للسالم" الذي تم تنسيقه من قبل األمانة الدولية لبناة السالم UNOY بالرشاكة مع ستة أعضاء من 

UNOY وأربع منظامت أخرى لبناء السالم بقيادة الشباب يف منطقة األورو-متوسط. وقد بدأ مرشوع بناء 
القدرات هذا بدورات تدريبية عرب اإلنرتنت، وقام 20 مدرباً بتحسني مهاراتهم يف التدريب والتسهيل مع 

الرتكيز بشكل خاص عىل تحويل النزاع وبناء السالم والحوار بني الثقافات. وإضافة إىل ذلك قاموا بتدريب 
شباب آخرين من بناة السالم يف مجتمعاتهم. ونجحوا يف إنشاء شبكة من املدربني للحوار بني الثقافات 

وتحويل النزاعات، حيث وضعوا 11 خطة عمل لتصميم األنشطة املحلية تم تطويرها أثناء وبعد تدريب 
املدربني ونرشوا محتوى حملة "شباب من أجل السالم" مبا يف ذلك منشورات فيسبوك والتغريدات ومنشور 

املدونة والصور والفيديو.

وتم يف عام 2009 تنظيم أول "أكادميية للصحفيني الشباب األورو-متوسطيني" بدعم من مؤسسة آنا ليند 
ومعهد غوته. وأطلقت الشبكة مؤمتراً يف يوم اليونسكو للتنوع بعنوان "وصفة سالم من أجل الحوار: تشكيل 
مجتمعات متنوعة من خالل الثقافة والشباب والتعليم" بتمويل من منح مؤسسة آنا ليند. ونتج عن مبادرة 

املتابعة "التواصل من خالل اإلبداع" سلسلة من املنتجات السمعية والبرصية التي تهدف إىل عرض كيف 
ميكن للفنون أن تجمع الناس من خلفيات ثقافية متنوعة. وتضمنت برامج أخرى حصلت عىل الدعم من 
خالل دعوة مؤسسة آنا ليند لتقديم االقرتاحات "ما وراء عاملنا: قائد التبادل املتوسطي" و"رسد القصص يف 

منارصة السالم للشباب".

ويف إطار حملة "1001 إجراء من أجل الحوار" من ِقبل مؤسسة آنا ليند )2008( أطلقت الشبكة الهولندية 
سلسلة من اإلجراءات تركز بشكل أسايس عىل القضايا املتعلقة مبجموعات األقليات واندماج املهاجرين. 

ونظمت مؤسسة آنا ليند بدعم من الحكومة الهولندية وبالرشاكة مع مؤسسة الثقافة األوروبية ورشة 
عمل إقليمية لقادة الشباب حول "تسوية النزاعات من خالل التعاون الثقايف" )2007(. وكانت إحدى نتائج 

ورشة العمل التي ضمت 24 مشاركاً من 22 دولة أورو-متوسطية هي نرش وإطالق دليل مؤسسة آنا ليند 
للمدربني بعنوان "حل النزاعات والتعاون الثقايف".

هولندا

هولندا هي واحدة 
من 29 دولة شملها 
االستطالع من أجل 

التقرير حول االتجاهات 
بني الثقافات

كان األردن ومرص 
وفلسطني الدول التي 

أكرث الدول التي شاركت 
منظامت املجتمع املدين 

الهولندية معها من خالل 
برنامج منح آنا ليند

شاركت 65 منظمة 
مجتمع مدين يف 

الشبكة الهولندية

هولندا
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4 الجزائر

5 النمسا

1 بلجيكا

2 بلغاريا

4 الدمنارك

14 مرص

2 إستونيا

2 أملانيا

2 اليونان

2 املجر

3 إرسائيل

7 إيطاليا

14 األردن

3 لبنان

5 املغرب

1 فلسطني

13 بولندا

3 رومانيا

4 سلوفاكيا

3 إسبانيا

7 السويد

2 سوريا

2 هولندا

4 تونس

5 تركيا

تم متثيل 11 منظمة من 
منظامت املجتمع املدين يف 

منتدى آنا ليند 2013 يف 
مرسيليا؛ حرض 7 مشاركني من 
العديد من منظامت املجتمع 

املدين مبا يف ذلك HoN منتدى 
MEDForum يف فاليتا 2016

تم إنتاج دليل املدربني 
حول "حل النزاعات 

والتعاون الثقايف" يف عام 
2007 بدعم من وزارة 

الخارجية يف هولندا

قامت مؤسسة آنا 
ليند بتعبئة 39 

مرشوعاً جديداً من 
خالل حملة "1001 

إجراء من أجل 
الحوار"

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

الدول الرشيكة املنظامت الهولندية املشاريع

فلسطني، لبنان PAX - إداري حوار بني الثقافات بني قادة شباب من لبنان وفلسطني وهولندا 
ملواجهة التمييز القائم عىل حرية الدين واملعتقد، 2020 *

لبنان EUROCLIO - الرابطة األوروبية 
ملعلمي التاريخ )رئيس الشبكة( - إداري

التعرف عىل ماضيك، دروس التاريخ للمواطنة بني الثقافات يف 
املنطقة األورو-متوسطية، 2015

املغرب ساندر فرانكني فيلم - إداري هارد أند سول، 2015

مرص، إسبانيا، رومانيا، فلسطني، مرص، إستونيا، 
السويد، إسبانيا، فلسطني، تونس

قصبة نوف – مرشوع – ووكالة 
استشارات - رشيك

#Youth4Peace: تدريب مدريب السالم األورو-متوسطيني، 2015

مرص، إسبانيا، رومانيا، فلسطني، مرص، إستونيا، 
السويد، إسبانيا، فلسطني، تونس

الشبكة املتحدة لبناة السالم الشباب 
- إداري

#Youth4Peace: تدريب مدريب السالم األورو-متوسطيني، 2015

بلجيكا، مرص، إستونيا، إرسائيل، إيطاليا، املغرب، 
هولندا، فلسطني، إسبانيا

الشبكة املتحدة لبناة السالم الشباب 
- رشيك

رواية القصص يف منارصة السالم للشباب، 2013

تركيا Coolpolitics - إداري ما وراء عاملنا: التبادل املتوسطي، 2012

لبنان IKV Pax Christi - رشيك امللتقى الثقايف املخصص لنبذ العنف يف املنطقة العربية، 2010

مرص، سوريا أعامل الرقص روتردام الرقص عىل الحافة: تحفيز الوعي الثقايف، 2010

مرص، سوريا الرقص عىل الحافة - إداري الرقص عىل الحافة: تحفيز الوعي الثقايف، 2010

مرص، املغرب، فلسطني، األردن SICA )مركز األنشطة الثقافية الدولية( 
- رشيك

األكادميية األورو-متوسطية للصحفيني الشباب أمسرتدام، 2009

مرص، فلسطني، األردن، املغرب EUNIC هولندا - رشيك األكادميية األورو-متوسطية للصحفيني الشباب أمسرتدام، 2009

لبنان، إيطاليا، مرص، األردن مؤسسة جراند كرو - رشيك عمل انعكايس للرقص: أصول التدريس يف الرقص املعارص يف املنطقة 
األورو-متوسطية، 2009

لبنان، إيطاليا، مرص، األردن الرقص عىل الحافة – رشيك رد الفعل الراقص: أصول التدريس يف الرقص املعارص يف املنطقة 
األورو-متوسطية، 2009

النمسا، الدمنارك، املجر، إرسائيل، تركيا كلية بورتا موسانا – رشيك توضيح القيم: قانون الشباب يف منطقة األورو-متوسط، 2009

إسبانيا، الجزائر، مرص، اليونان، إيطاليا، فلسطني، 
بولندا، تونس، تركيا

الشبكة املتحدة لبناة السالم الشباب 
– رشيك

حقيبة السالم للشباب األورو-متوسطي، 2009

شبكة آنا ليند يف هولندا

 املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف هولندا

هولندا
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إسبانيا، الجزائر، بلغاريا، مرص، إيطاليا، فلسطني، 
رومانيا، تونس، تركيا

ثقافة كالش 4U - إداري حقيبة السالم للشباب األورو-متوسطي، 2009

مرص، املغرب، فلسطني، األردن معهد غوته أمسرتدام – إداري األكادميية األورو-متوسطية للصحفيني الشباب أمسرتدام، 2009

فلسطني مؤسسة الحياة عىل األرض – إداري جولة القدس 2009

الدمنارك، أملانيا، املغرب، بولندا، جمهورية سلوفاكيا، 
تركيا

EUROCLIO - إداري اكتشاف التنوع. مقاربة تكاملية نحو تاريخ الهجرة، 2009

النمسا، الدمنارك، املجر، إرسائيل، األردن، لبنان كلية بورتا موسانا – رشيك EMSF: اجتامعات الحوار وإدارة املعرفة، 2007

األردن وفلسطني والجمهورية السلوفاكية خياطة املوسيقى يف الرشق األوسط – 
رشيك

سيمفوين للجميع، 2007

األردن وفلسطني والجمهورية السلوفاكية ترسيخ الحياة عىل األرض - إداري سيمفوين للجميع، 2007

الدول الرشيكة املنظامت الهولندية املشاريع

أهم الفعاليات التي نظمتها شبكة هولندا

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

هولندا، النمسا تري أبيل والهاي وأمسرتدام ستيفن ستيجر إعادة تعريف الصناديق، 2015

هولندا الهاي UNOY بناة السالم وصفة سالم من أجل الحوار: تشكيل 
مجتمعات متنوعة من خالل الثقافة 

والشباب والتعليم ، 2013

هولندا أمسرتدام EUROCLIO جمعية التواصل من خالل الفن، 2013

فلسطني
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فلسطني
يتوىل تنسيق الشبكة حالياً: مركز القدس للمرأة

تضم شبكة فلسطني التابعة ملؤسسة آنا ليند منظامت من مجاالت التعليم والثقافة والتكنولوجيا وحقوق 
اإلنسان واملنظامت الشبابية والنساء واملزيد من القطاعات من 16 منطقة جغرافية فلسطينية مختلفة من 

غزة والقدس الرشقية والضفة الغربية. وتعترب أكرب شبكة ملؤسسة آنا ليند يف جنوب املتوسط.

جرى إطالق برنامج إيراسموس + التبادل االفرتايض )EVE( يف رام الله وغزة )2019( من قبل الدكتور نضال 
الجيويس مدير املكتب الوطني إيراسموس + يف فلسطني. وحرض الحدث 150 أكادميياً يف رام الله و92 

أكادميياً يف غزة. وشاركت اثنتان من منظامت املجتمع املدين الفلسطينية األعضاء يف الشبكة الفلسطينية يف 
"جولة املعلومات" )2019( بدعوة من وزارة الخارجية األملانية وبالتعاون مع معهد غوته اإللكرتوين. وركز 

االجتامع عىل تعزيز أساليب التعاون بني منظامت املجتمع املدين. وشاركت شبكة واحدة عضو يف التدريب 
اإلقليمي للمدربني يف تعليم املواطنة بني الثقافات )2019( يف قربص.

وتنشط املنظامت الشبابية التابعة لشبكة مؤسسة آنا ليند فلسطني يف تنفيذ برنامج أصوات الشباب 
املتوسطي )2020-2018( وسلَفها أصوات الشباب العريب )YAV( )2015-2018(. وكانت محاور النقاش 

املعنية التي متثل معظم املحافظات الفلسطينية نشطة للغاية يف األنشطة ذات الصلة بالربنامج عىل 
الصعيدين الوطني واإلقليمي. وفازت باملركز األول يف مسابقة املناظرات اإلقليمية التي شهدت أول مشاركة 

لفلسطني أقيمت يف تونس عام 2016، وفازت الفرق الفلسطينية باملركز األول عىل املسار العريب واملركز 
الثالث عىل املسار اإلنجليزي.

ويف عامي 2010 و2011 ركزت األنشطة املشرتكة للشبكة التي انطلقت يف فلسطني عىل دورتني تدريبيتني 
لبناء القدرات لألعضاء يف غزة والضفة الغربية. وشملت املبادرات الوطنية األخرى "استخدام املرسح يف 

تعزيز حقوق اإلنسان" وسلسلة من األحداث الثقافية التي أقيمت يف جميع أنحاء قطاع غزة والضفة 
الغربية حول الحوار بني الثقافات. وشارك األعضاء الفلسطينيون يف ثالثة أنشطة محلية و13 مبادرة إقليمية 

يف إطار مبادرة عام 2009 "استعادة الثقة، إعادة بناء الجسور". وكان جزء من هذه املبادرة مهرجاناً 
مرسحياً ملدة أسبوع يف مدن غزة وبيت لحم والخليل وجنني يتناول قضايا مثل اإلغاثة االجتامعية وتقرير 

املصري غري العنيف والتعايش. وتم إطالق 25 إجراًء جديداً يف إطار "1001 إجراء من أجل الحوار" )2008(. 
وشاركت الشبكة يف تنظيم مؤمتر الفيديو "العيش من غزة" الجتامع منصة املجتمع املدين األورو-متوسطية 

يف مرسيليا يف عام 2008. واجتمع أعضاء الشبكة الفلسطينية يف اإلسكندرية عام 2005 يف اجتامع مشرتك 
مع أعضاء مرصيني لبناء القدرات حول تطوير املشاريع الدولية.

فلسطني
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1 الجزائر

6 النمسا

5 بلجيكا

3 بلغاريا

3 الدمنارك

12 مرص

1 إستونيا

10 فرنسا

22 أملانيا

10 اليونان

1 أيرلندا

15 إرسائيل

21 إيطاليا

17 األردن

11 لبنان

1 ليتوانيا

12 لوكسمبورغ

3 مالطا

5 املغرب

5 بولندا

4 الربتغال

1 رومانيا

3 جمهورية سلوفاكيا

14 إسبانيا

3 السويد

11 هولندا

6 تونس

12 تركيا

8 اململكة املتحدة

3 سوريا

14 هولندا

9 تونس

14 تركيا

2 اململكة املتحدة

تم حشد 30 مرشوعاً 
جديداً بواسطة مؤسسة 
آنا ليند من خالل حملة 

"1001 إجراء من أجل 
الحوار"

تم متويل 13 نشاطاً إقليمياً من 
خالل مبادرة "استعادة الثقة، 

إعادة بناء الجسور"

شارك 26 مشاركاً فلسطينياً يف 
دورة: دورات تدريبية لبناء 

القدرات

فلسطني هي واحدة من 29 
دولة شملها االستطالع من أجل 
تقرير االتجاهات بني الثقافات

أملانيا وإيطاليا وإرسائيل وإسبانيا 
واألردن هي أكرث البلدان التي 

تشارك منظامت املجتمع املدين 
الفلسطينية معها من خالل 

برنامج آنا ليند للمنح

حصلت منظمتان من 
منظامت املجتمع املدين 

عىل جائزة آنا ليند األورو-
متوسطية: يف عام 2009، 

وحصلت املنظمة الفلسطينية 
اإلرسائيلية املشرتكة "مقاتلون 

من أجل السالم" ويف عام 
2010 عىل جائزة منظمة 
أصدقاء إيكوبيس للرشق 
األوسط التي تم تأسيسها 

باالشرتاك مع خرباء البيئة من 
فلسطني واألردن وإرسائيل

320 منظمة مجتمع 
مدين منخرطة يف 

الشبكة الفلسطينية

نظمت مؤسسة آنا ليند 
مهرجان املرسح ملدة أسبوع 

يف سبتمرب 2009 يف مدن غزة 
وبيت لحم والخليل وجنني

حرض 14 مشاركاً من 
العديد من منظامت 

املجتمع املدين منتدى 
MEDForum يف فاليتا 

2016

حصلت أسامء الغول عام 
2011 وهيام حسن عام 

2013 عىل جائزة آنا ليند 
الصحفية

أعضاء املجلس االستشاري 
ملؤسسة آنا ليند: تريي 

س. بوالتة )حالياً(؛ أسعد 
األسعد )2005-2008(

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

فلسطني
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1 الجزائر

6 النمسا

5 بلجيكا

3 بلغاريا

3 الدمنارك

12 مرص

1 إستونيا

10 فرنسا

22 أملانيا

الدول الرشيكة املنظامت الفلسطينية املشاريع

ألبانيا، البوسنة والهرسك، قربص، جمهورية التشيك، 
مرص، فنلندا، اليونان، األردن، لبنان، ليتوانيا، 
املغرب، لوكسمبورغ، سلوفينيا، تونس، تركيا

نادي جبل النار الريايض - رشيك كن صويت، 2020 *

املغرب، إسبانيا، لبنان، فرنسا، إيطاليا، الربتغال، 
تركيا

 SHASHAT WOMAN CINEMA
- رشيك

OLHARES DO MEDITERRÂN * EO - مهرجان أفالم املرأة: 
الوعي والتمكني، 2020

إسبانيا، املغرب، فرنسا، إستونيا، اليونان، تونس، 
موريتانيا

مركز القدس للمرأة )JCW( – رشيك التعددية الثقافية واألزمات - كوفيد 19

إيطاليا معهد تامر للرتبية املجتمعية إعادة اكتشاف وتعزيز الرتاث الثقايف الفلسطيني واإليطايل والهوية 
بعيون األطفال والفنانني، 2020 *

إيطاليا ومرص مركز القدس للمرأة – رشيك بونزا برميا ميد، 2020 *

جمهورية التشيك وسلوفينيا وأيرلندا ومرص مركز القدس للمرأة – رشيك الحركة، 2020 *

األردن وإيطاليا وإسبانيا LOESJE PALESTINE - رشيك نسمع صوتك، 2020 *

املغرب، إرسائيل، األردن، فرنسا، إسبانيا، اليونان، 
اململكة املتحدة

املركز الفلسطيني لإلعالم والبحوث 
والتنمية )PCMRD( - رشيك

متكني الشباب - تحسني القدرات ملشاريع الشباب األورو-متوسطية، 
* 2020

مرص، اليونان، إيطاليا، املغرب جمعية الحياة الربية يف فلسطني 
)PWLS( – رشيك

استدامة الحوار بني الثقافات من خالل فهم أعمق لطعام البحر 
األبيض املتوسط )سيدوميف(، 2020 *

هولندا، لبنان املركز الفلسطيني للسالم والدميقراطية 
)PCPD( - رشيك

حوار الثقافات بني قادة الشباب من لبنان وفلسطني وهولندا ملكافحة 
التمييز القائم عىل حرية الدين واملعتقد، 2020 *

إيطاليا، مرص، إسبانيا، األردن الجيل الجديد - رشيك I-Gender، 2015

اليونان، تركيا، األردن، لبنان جمعية صانعي األفالم الفلسطينية 
الشباب - رشيك

الصفحة الرئيسية - منزل جديد، 2015

فرنسا وإيطاليا ومرص جهود للمجتمع - التنمية الريفية EuroMed - GEM، 2015 لعبة

إيطاليا، فرنسا مركز الحارة للمرسح والقائد الفني كالحياة: مشاركة الخربات من خالل الفنون، 2015

مرص، إسبانيا، رومانيا، فلسطني، مرص، إستونيا، 
السويد، إسبانيا، هولندا، تونس

YaLa القادة الشباب واملعهد الرتبوي 
العريب Open Windows - )تابع لباكس 

كريستي( – رشيك

# Youth4Peace: تدريب مدريب السالم األورو-متوسطيني ، 2015

السويد مركز الحارة للمرسح والفنون - إداري بعيني فقط، 2013

النمسا، مرص، السويد، تونس، تركيا معهد سيفيتاس – إداري نهج متعدد الثقافات ملهارات منارصة منظامت املجتمع املدين يف 
السياسات العامة، 2012

هولندا  Open Windowsاملعهد العريب الرتبوي
- )تابع لباكس كريستي( - إداري

ريادة ثقافية يف فلسطني، 2012

فرنسا مركز الصداقة الفلسطينية للتنمية - 
إداري

تعزيز قدرات الصحفيات والكاتبات، 2010

إرسائيل، لوكسمبورغ جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية - 
رشيك

إرسائيل، فلسطني: أي أصوات، ما هي طرق تجديد الحوار؟ 2009

اململكة املتحدة جمعية كامدن أبو ديس )دار الصداقة( 
- رشيك

قصص من أمهاتنا )لقاءات لنساء فلسطينيات وبريطانيات(، 2009

إرسائيل، بلجيكا، األردن، بولندا مدرسة زهور األمل الثانوية - رشيك املنتدى األورو-متوسطي اإلبراهيمي، 2009

النمسا PFF - منتدى شباب السالم والحرية 
- رشيك

سرب القدس، 2009

النمسا معهد سيفيتاس - إداري اإلخوة يف السالح، التغلب عىل تأثري العنف للحرب األهلية، 2009

النمسا، أملانيا، إرسائيل مفتاح - إداري التحول االجتامعي يف الرصاع بني الثقافات - إرسائيل وفلسطني، 2009

فرنسا، إرسائيل، إيطاليا مركز وئام لحل النزاعات - رشيك لدي حلم، 2007

السويد، إستونيا، إرسائيل مجموعة ندى الرشق للفنون، فلسطني 
- رشيك

فوكس باسيس، صوت الحرية، 2007

إرسائيل، مالطا، إسبانيا املنتدى االقتصادي الفلسطيني - رشيك العنوان إضاءة حاممة بيكاسو للسالم، 2007

اليونان، األردن، لبنان، اململكة املتحدة مؤسسة عبد املحسن القطان - رشيك الدراما كسياق للتعلم، املدرسة الصيفية الدولية، 2007

مرص، إسبانيا، اململكة املتحدة معهد تامر - إداري اقرأ اكتب اآلن، 2006

شبكة آنا ليند يف فلسطني املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف فلسطني

فلسطني
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أملانيا، اململكة املتحدة، مرص جامعة بريزيت - إداري برنامج الفنون البرصية التفاعلية عرب اإلنرتنت، 2006

إيطاليا، األردن، إسبانيا مركز الفسيفساء - إداري بالد الشام، دورة تدريبية، 2006

أملانيا، لبنان، فرنسا مرسح وسينامتك القصبة - إداري مهرجان يوروميد السيناميئ 2006

الدول الرشيكة املنظامت الفلسطينية املشاريع

أهم الفعاليات التي نظمتها شبكة فلسطني

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

املغرب، الجزائر، فرنسا، أيرلندا، 
األردن، لبنان، ليتوانيا، فلسطني، 

الربتغال، تونس، بلجيكا

إسبانيا االتحاد العام للمراكز الثقافية 
- رشيك

التعليم غري الرسمي وما بني الثقافات يف 
منطقة البحر األبيض املتوسط، 2016

فلسطني غزة، الضفة الغربية تواصل واالتحاد العام للمراكز 
الثقافية

الحوار بني الثقافات، 2014

فلسطني رام الله، نابلس وغزة جمعية املرأة العاملة الفلسطينية 
للتنمية

استخدام املرسح يف تعزيز حقوق 
اإلنسان، 2012

بولندا
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بولندا
آخر رئيس ملؤسسة الشبكة )حتى 2019(: مركز كراكوف الثقايف الدويل ومؤسسة املركز الثقايف الدويل
انخرطت شبكة مؤسسة آنا ليند يف بولندا يف القيادة والرشاكة يف مختلف برامج الحوار بني الثقافات.

شاركت شبكة مؤسسة آنا ليند البولندية يف عام 2017 يف ثالثة مشاريع عرب الشبكات تضم أكرث من 30 
عضواً يف الشبكة. وتم إعداد كتيب خاص لقضية التعددية الثقافية للمدن البولندية إلحدى هذه املدن 

وهي "املدن متعددة الثقافات" بتنسيق من قبل رئيس الشبكة السلوفينية. وقد استند إىل التجربة التي 
تم جمعها خالل عمل مشرتك للشبكة البولندية يسمى "بني األسطورة والواقع". املدن متعددة الثقافات 

يف بولندا. وشارك املعهد البولندي للشؤون الدولية )PISM( ومركز األهرام للشؤون السياسية والدراسات 
االسرتاتيجية يف مرص )ACPSS( يف مكون التوأمة من برنامج التبادل عرب نرش ورقة سياسية مشرتكة.

وأطلقت الشبكة سلسلة من اإلجراءات الوطنية بدعم من مؤسسة آنا ليند مبا يف ذلك "معاً من أجل 
مستقبل عادل" و"األمم والصور النمطية: 25 عاماً بعد ذلك، حدود جديدة وآفاق جديدة" )2013/14(. 

ونرش املركز الثقايف الدويل يف كراكوف كتاب "هل تقع بولندا عىل البحر املتوسط؟". ويرسم الكتاب صورة 
شيقة للغاية للعالقات السياسية والثقافية املمتدة عرب القرون والتي متارس تأثرياً كبرياً عىل الثقافة وتاريخ 
بولندا وأوروبا الرشقية. وكان تأثري البحر األبيض املتوسط عىل الثقافة والهوية البولندية حيوياً عىل الرغم 
من أن تأثري بولندا عىل منطقة البحر األبيض املتوسط كان ضئيالً، وقد حدد هذا التأثري التطور الحضاري 

لبولندا - وبهذا املعنى من املستحيل تصور أوروبا الوسطى وبولندا من دون البحر األبيض املتوسط.

وتابعت الشبكة خالل عامي 2010 و2011 مع "التعليم من أجل الحوار" الذي شارك فيه األعضاء يف تطوير 
مواد تعليمية جديدة متعددة الوسائل تتعلق مبعالجة التنوع العرقي والديني واالجتامعي والثقايف يف 

بولندا. وتم يف العام التايل 2009 إطالق نشاط "بحثاً عن دولة دميقراطية مفقودة: بولندا أحادية الثقافة أم 
متعددة الثقافات؟" من ِقبل الشبكة وبدعم من مؤسسة آنا ليند مع الرتكيز عىل سلسلة ندوات ومنشور 

جديد يقدم بولندا املعارصة من منظور "اآلخر". وأطلقت الشبكة البولندية سلسلة من اإلجراءات الجديدة 
يف إطار "1001 إجراء من أجل الحوار" )2008(. وبرصف النظر عن املشاريع التي نفذها رئيس مؤسسة 

الشبكة فقد حرضت النسخَة البولندية من الحملة عرشون مؤسسة تنتمي إىل الشبكة ورشكائها. وتم تنفيذ 
تسعة وعرشين مرشوعاً يف 39 مدينة تلقى 14 منها دعامً مالياً من مؤسسة آنا ليند.

بولندا
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2 الجزائر

2 بلجيكا

1 بلغاريا

5 الجمهورية التشيكية

2 الدمنارك

4 مرص

1 إستونيا

1 فنلندا

3 فرنسا

6 أملانيا

3 اليونان

5 هنغاريا

5 إرسائيل

7 إيطاليا

8 األردن

2 لبنان

2 ليتوانيا

6 املغرب

3 فلسطني

5 سلوفاكيا

5 سلوفينيا

1 إسبانيا

2 السويد

2 سوريا

5 هولندا

3 تونس

6 تركيا

1 اململكة املتحدة

تشارك 123 منظمة من 
منظامت املجتمع املدين 

يف الشبكة البولندية

يف ديسمرب 2013 شاركت رميا 
مروش وكريم الشناوي الفائزان 

بجائزة آنا ليند للصحفيني يف ندوة 
يف مدرسة ماريا سكودوفسكا كوري 

الشاملة يف إطار ركيزة "مسارات 
الصحفيني العرب" لربنامج املراسلني 

عرب الحدود.

عضو املجلس االستشاري 
ملؤسسة آنا ليند: الربوفيسور 

جاسيك بورشال )حالياً(

األردن وإيطاليا وأملانيا واملغرب 
وتركيا هي أكرث البلدان التي 

تشارك منظامت املجتمع املدين 
البولندية معها من خالل برنامج 

آنا ليند للمنح

قامت مؤسسة آنا ليند بتعبئة 
37 مرشوعاً جديداً من خالل 
حملة "1001 إجراء من أجل 

الحوار"

حرض 180 مشاركاً النقاش 
حول بولندا ومنطقة البحر 

األبيض املتوسط يف عام 2014 
HoN الذي نظمه

تم متثيل CSOS 13 يف 
منتدى آنا ليند 2013 يف 

مرسيليا؛ حرض 6 مشاركني من 
العديد من منظامت املجتمع 
 MEDForum املدين منتدى

يف فاليتا 2016

حصل الصحفي البولندي 
ويتولد زابلوفسيك عىل 
تنويه خاص من لجنة 

التحكيم يف جائزة آنا ليند 
للصحفيني لعام 2012

بولندا هي واحدة من 29 
دولة شملها االستطالع من 
أجل تقرير االتجاهات بني 

الثقافات

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

شبكة آنا ليند يف بولندا املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف بولندا

الدول الرشيكة املنظامت البولندية املشاريع

األردن، مرص، إسبانيا Auto- مؤسسة( Autokreacja  مؤسسة
kreacja(( - إداري

كيف أراك: إنشاء مجتمعات رقمية متنوعة، 2020 *

مرص مركز ثقافة بحر البلطيق )مركز ثقافة 
بحر البلطيق( – إداري

نساء من أجل التطور الدميقراطي، 2013

جمهورية التشيك، املجر، سلوفاكيا، سوريا جامعة Tischner األوروبية - إداري املسلمون الذين يعيشون يف دول فيسغراد، 2010

إرسائيل، أملانيا، تركيا مؤسسة Krzyżowa - إداري الهجرة - الثقافة - الهوية، 2010

ليتوانيا، املغرب جمعية القادة وجامعي التربعات - إداري مدن املهاجرين، 2010

لبنان زيكو هاوس - رشيك مدن فينيكس، ورش عمل فنية ومعارض يف وارسو وبريوت، 2009

بولندا
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2 الجزائر

2 بلجيكا

1 بلغاريا

5 الجمهورية التشيكية

2 الدمنارك

4 مرص

1 إستونيا

أهم الفعاليات التي نظمتها شبكة بولندا

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

إرسائيل، فنلندا، السويد، بولندا، 
جمهورية التشيك، املجر، سلوفينيا

إرسائيل، فنلندا، السويد، بولندا، 
جمهورية التشيك، املجر، 

سلوفينيا

املركز الثقايف الدويل – رشيك مدن متعددة الثقافات، 2017

الدمنارك، إستونيا، أملانيا، املغرب، بولندا، 
السويد، تونس، تركيا

فنلندا املركز الثقايف الدويل – رشيك شبكات تعليم املواطنة بني الثقافات، 2017

جمهورية التشيك، املجر، سلوفينيا، 
بولندا، سلوفاكيا، ليتوانيا، تونس، املغرب

جمهورية التشيك، املجر، 
سلوفينيا، بولندا، سلوفاكيا، 

ليتوانيا

املركز الثقايف الدويل – رشيك كن مؤثراً! تعزيز املهارات اإلعالمية للحوار 
بني الثقافات يف أوروبا الوسطى والرشقية، 

2017

بولندا وارسو، فروتسواف، لوبلني 
وبياليستوك

املركز الثقايف الدويل بني األسطورة والواقع: مدينة بولندية 
متعددة الثقافات، 2015

بولندا كراكوف املركز الثقايف الدويل ومؤسسة 
املركز الثقايف الدويل

األمم والقوالب النمطية، 2014

بولندا كراكوف املركز الثقايف الدويل ومؤسسة 
املركز الثقايف الدويل

عرض تقرير مؤسسة آنا ليند، 2014

بولندا غدانسك Revers مؤسسة معاً من أجل مستقبل عادل، 2013

هولندا، الدمنارك، أملانيا، املغرب، جمهورية 
سلوفاكيا، تركيا

 Fundajca Dom Pokoju مؤسسة
House of Peace - رشيك

اكتشاف التنوع. نهج تكاميل تجاه تاريخ الهجرة، 2009

املجر، سوريا أكادميية ليزت فريينك للموسيقى - رشيك التعايش املوسيقي، التقاليد تلتقي باملعارصة، 2009

إرسائيل، بلجيكا، األردن، بولندا مجتمع صانع السالم البولندي - رشيك املنتدى األورو-متوسطي اإلبراهيمي، 2009

سلوفينيا، إيطاليا، أملانيا، اليونان، األردن، فلسطني، 
سوريا

جدان Swiat - رشيك ميديتريانيوم يونايتد، 2009

الجزائر، بلغاريا، مرص، اليونان، إيطاليا، األردن، 
فلسطني، تونس، تركيا

مؤسسة روبرت شومان البولندية - رشيك حقيبة السالم للشباب األورو-متوسطي، 2009

فرنسا، إيطاليا، لبنان، سوريا جامعة Tischner األوروبية - رشيك فهم أديان، 2009

سوريا أكادميية املوسيقى يف كراكوف – إداري التعايش املوسيقي، التقاليد تلتقي باملعارصة، 2009

فلسطني مؤسسة معا بولسكا - إداري دعونا نصور!، تكبري من خالل زجاج الثقافة، 2009

أملانيا، إرسائيل، تركيا مؤسسة Krzyzowa - رشيك ترك األماكن، تشكيل األماكن، 2007

املجر، إرسائيل، إيطاليا، األردن Cameralis Silesiae Superio-  مؤسسة
ris – رشيك

بوابة مهرجان الرشق وبوابة الويب، 2007

تونس، فرنسا، املغرب جمعية الجمعية الثقافية - رشيك الثقب، وحوار الفنانني الشباب األورو-متوسطي، 2006

اليونان، تركيا، إيطاليا، مرص، بلجيكا، األردن، 
فلسطني

الجمعية العربية PI - رشيك شباب املتوسط يخلقون مستقبل املتوسط مستدام، 2006

بولندا
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MEDESTU تتوىل تنسيق الشبكة حالياً: جمعية
تعترب الشبكة الربتغالية غنية بالتنوع. وهي متثل الوسط املدين واملناطق الريفية يف الغالب وتتلقى 

مساهامت من القطاعني العام وغري العام للعمل يف العديد من مجاالت النشاط. وتهدف بشكل عام اىل 
تعزيز قدرة الشبكة الوطنية الربتغالية كمساحة للتصور والعمل والتبادل للحوار بني الثقافات من خالل 

تعزيز ورعاية التنسيق والتعبئة والتنمية وكذلك من خالل دعمها يف تعزيز أنشطة برنامج مؤسسة آنا 
ليند.

متت يف عام 2019 دعوة رئيس منسق الشبكة الربتغالية اىل إلقاء كلمة حول االتجاهات بني الثقافات يف 
املنطقة األورو-متوسطية التي نظمتها UNimed من جامعة إيفورا. وقام أربعة مشاركني من مختلف 

منظامت املجتمع املدين األعضاء بحضور التدريب اإلقليمي للمدربني عىل تعليم املواطنة بني الثقافات يف 
املنطقة األورو-متوسطية الذي عقد يف نيقوسيا، قربص )2019(.

وشاركت سبع من منظامت املجتمع املدين التابعة للشبكة الربتغالية يف النشاط العابر للشبكات التابع 
ملؤسسة آنا ليند "التعليم غري الرسمي وما بني الثقافات يف البحر األبيض املتوسط" )2016( الذي وّسع 
آفاق التعلم نحو أساليب وحساسيات ومجاالت عمل جديدة. وتبادلوا وجهات النظر وتوسيع حدود 

ومزايا وأساليب التعليم مع املعلمني وممثيل املنظامت من 10 دول يف تاراغونا. وعقدت الشبكة الربتغالية 
اجتامعها السنوي لعام 2016 يف بورتيامو بشكل مستوحًى من مسارات رحلة البحر األبيض املتوسط ملانويل 

تيكسريا جوميز. وشارك ممثلون عن رئيس منظمة الشبكة وأعضاء برتغاليني آخرين يف منتدى مؤسسة آنا 
ليند املسمى "املتوسط مساحة حوار وخلق وتقاسم ثروات" استعداداً للمؤمتر الوزاري حوار 5 + 5 )2015( 

يف طنجة، املغرب.

وشاركت الشبكة الربتغالية يف املساهمة يف مجلس أوروبا لشبونة - منتدى املجتمع املدين 2013. وتوىل 
رئيس الشبكة الربتغالية تنظيم معرض "يف هذا الجانب واآلخر" الذي ركز عىل صور الحياة اليومية يف 

فلسطني وإرسائيل التي التقطها أشخاص من الربتغال وفرنسا واليونان وبولندا كجزء من التبادل الفني يف 
منتدى آنا ليند األول عام 2010.

وتم إجراء "عرض من أجل فهم أفضل" خالل مهرجان "Sete Sois Sete Lucas" كجزء من مبادرة " 
استعادة الثقة، إعادة بناء الجسور" )2009( مع الرتكيز عىل تعزيز قيمة التبادل الفني مع املسيحيني 

واليهود واملسلمني. وقد تم تنظيم األنشطة األوىل من قبل الشبكة يف إطار حملة "1001 إجراء من أجل 
الحوار" )2008(. وشملت األنشطة مهرجاناٍت واجتامعات ومناقشات بني الثقافات.

الربتغال

الربتغال
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4 الجزائر

5 بلجيكا

1 مرص

2 فرنسا

4 أملانيا

14 أيرلندا

2 إرسائيل

2 األردن

2 لبنان

2 ليتوانيا

3 املغرب

7 فلسطني

14 الربتغال

3 إسبانيا

5 تونس

13 تركيا

3 اململكة املتحدة

تم تعبئة 19 مرشوعاً 
جديداً بواسطة مؤسسة 
آنا ليند من خالل حملة 
"1001 إجراءات للحوار"

الربتغال هي واحدة من 29 
دولة شملها االستطالع من أجل 
تقرير االتجاهات بني الثقافات

كانت املغرب وفلسطني 
وإسبانيا وتركيا هي البلدان 

التي تعاونت معها منظامت 
املجتمع املدين الربتغالية من 
خالل برنامج آنا ليند للمنح

تم متثيل 10 من منظامت املجتمع 
املدين يف منتدى آنا ليند 2013 

يف مرسيليا؛ حرض 4 مشاركني من 
العديد من منظامت املجتمع 

املدين مبا يف ذلك HoN منتدى 
MEDForum يف فاليتا 2016

شاركت 60 منظمة 
من منظامت املجتمع 

املدين يف الشبكة 
الربتغالية

حرض 50 مشاركاً 
 Novas" ندوة بعنوان

 Culturas، Novo
Futuro" التي تم 

تنظيمها كنشاط تشغيل 
مشرتك يف إطار مخطط 

التنمية االسرتاتيجية 
الوطنية يف عام 2009

عضو املجلس 
االستشاري ملؤسسة آنا 
ليند: روي نوغريا لوبيز 

أليكسو )حايل(

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

الدول الرشيكة املنظامت الربتغالية املشاريع

املغرب، إسبانيا، لبنان، فرنسا، إيطاليا، فلسطني، 
تركيا

مركز الشبكة للبحوث يف األنرثوبولوجيا 
)CRIA( - إداري

OLHARES DO MEDITERRÂNEO - مهرجان أفالم املرأة: 
الوعي والتمكني، 2020 *

إسبانيا، املغرب جامعة الغارف UAlg – رشيك تحسني التامسك االجتامعي ألرايض البحر األبيض املتوسط حول املياه، 
* 2020

اململكة املتحدة، املغرب، تونس، فرنسا، مرص، تركيا، 
ليتوانيا، إسبانيا

ماركا – جمعية التنمية املحلية - رشيك العمل من أجل الحوار. كن مواطناً تعددياً!، 2020 *

األردن راتو – جمعية الرتويج الثقايف والعلمي 
– إداري

الشتات - توعية حول الهجرات يف منطقة البحر األبيض املتوسط، 
2015

مرص، األردن، إسبانيا راتو – جمعية الرتويج الثقايف والعلمي 
– إداري

اآلخرون، مجموعة أدوات وييك عرب اإلنرتنت لتعليم حقوق اإلنسان، 
2013

السويد، كرواتيا، مرص، إستونيا، فرنسا، إرسائيل، 
الجبل األسود، فلسطني، سلوفينيا، تونس

جمعية املرجيم للدفاع عن الرتاث الثقايف 
والبيئي للغارف - إداري

دعونا نفعل ذلك البحر األبيض املتوسط!، 2013

لبنان، فرنسا، إيطاليا، فلسطني اقرتاح أزرق، جمعية فنية - إداري رحالت اإلمياءة 7: البحث عن الربيع، 2012

املغرب، الجزائر، مرص، فرنسا، إيطاليا، ليتوانيا، 
املغرب، الربتغال، رومانيا، اململكة املتحدة

جمعية املدينة متعددة الثقافات - إداري برنامج املواطنني الشباب املنخرطني، 2012

اليونان، الجزائر، كرواتيا، مرص، فرنسا، إيطاليا، 
األردن، لبنان، املغرب، فلسطني، تونس

العرق – الثقافة والتنمية - إداري HYDRIA، 2012

شبكة آنا ليند يف الربتغال املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف الربتغال

الربتغال
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أهم الفعاليات التي نظمتها شبكة الربتغالية

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

املغرب، الجزائر، فرنسا، أيرلندا، األردن، 
لبنان، ليتوانيا، فلسطني، الربتغال، تونس، 

بلجيكا

إسبانيا املركز الثقايف الوطني التعليم غري الرسمي وما بني الثقافات يف 
منطقة البحر األبيض املتوسط، 2016

الربتغال لشبونة ACERT - الرابطة الثقافية 
والرتفيهية لتونديال

بحر للحوار، 2013

إرسائيل، املغرب، إسبانيا، تونس Sete Sóis Sete Luas - الجمعية 
الثقافية – إداري

 Sete Sóis Sete Luas: Med.Arab. Jewish Mobility، مهرجان
2012

الجزائر، إرسائيل، إسبانيا مركز الدراسات الجغرافية - رشيك السياسات الثقافية للمدن يف سياق التنوع املرتبط باملهاجرين، 2010

فلسطني  Grupo Teatro do Oprimido de
Lisboa – GTO LX - إداري

روابط إبداعية من أجل السالم، 2010

أملانيا، لبنان، فلسطني، تركيا، اململكة املتحدة ماوماوس – مدرسة الفنون البرصية – 
رشيك

Art-Based Research، 2009 // الفن القائم عىل البحث

تركيا، املغرب PédeXumbo – إداري نهج معارص بني الشامل والجنوب للرقص التقليدي، 2009

أملانيا، مرص، املغرب متحف البالط الوطني – رشيك الفنون التطبيقية، التصميم يف املنطقة األورو-متوسطية، 2007

لبنان، إسبانيا، تركيا دانيس باسني البحر األبيض املتوسط 
الربتغال – إداري

DBM، اجتامعات رقص البحر األبيض املتوسط، 2007

الدول الرشيكة املنظامت الربتغالية املشاريع

رومانيا
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إرسائيل، املغرب، إسبانيا، تونس Sete Sóis Sete Luas - الجمعية 
الثقافية – إداري

 Sete Sóis Sete Luas: Med.Arab. Jewish Mobility، مهرجان
2012

الجزائر، إرسائيل، إسبانيا مركز الدراسات الجغرافية - رشيك السياسات الثقافية للمدن يف سياق التنوع املرتبط باملهاجرين، 2010

فلسطني  Grupo Teatro do Oprimido de
Lisboa – GTO LX - إداري

روابط إبداعية من أجل السالم، 2010

أملانيا، لبنان، فلسطني، تركيا، اململكة املتحدة ماوماوس – مدرسة الفنون البرصية – 
رشيك

Art-Based Research، 2009 // الفن القائم عىل البحث

تركيا، املغرب PédeXumbo – إداري نهج معارص بني الشامل والجنوب للرقص التقليدي، 2009

أملانيا، مرص، املغرب متحف البالط الوطني – رشيك الفنون التطبيقية، التصميم يف املنطقة األورو-متوسطية، 2007

لبنان، إسبانيا، تركيا دانيس باسني البحر األبيض املتوسط 
الربتغال – إداري

DBM، اجتامعات رقص البحر األبيض املتوسط، 2007

رومانيا
تتوىل تنسيق الشبكة حالياً: مؤسسة جامعة البحر األسود

تتمثل أهداف الشبكة الرومانية ملؤسسة آنا ليند يف تعزيز املجتمع املدين واملجتمع األكادميي يف املنطقة. 
وتركز الشبكة عىل: التنمية املستدامة والبيئة وحامية البيئة والعلوم املتقدمة والعالقات الدولية ومنع 

الرصاعات والتفاوض ودراسة األزمات واملخاطر. وتدعم هذه األهداف قدرة األعضاء عىل العمل يف 
املشاريع املشرتكة والرشاكة اإلقليمية.

قام عضو الشبكة "الرابطة الرومانية لدراسات البلطيق والشامل" مبساعدة مؤسسة آنا ليند بتنظيم املؤمتر 
الدويل الثالث لدراسات البلطيق والشامل بعنوان "الشبكات األوروبية: البلقان والدول اإلسكندنافية 

ودول البلطيق يف وقت األزمات" )2012( ومعرض "عىل هذا الجانب واآلخر - تصور رحلة ملدة أسبوع يف 
إرسائيل وفلسطني". وأقيم املعرض يف رومانيا يف املجمع املوسيقي الوطني للمحكمة األمريية يف تارغوفيست 

واملتحف الوطني للتاريخ واآلثار لكونستانتا.

ويف عام 2010 جمع العمل الوطني "مهاجرون يف دائرة الضوء" قادة املنظامت غري الحكومية مع الصحفيني 
واملؤسسات العامة ملناقشة مبادرات مجتمعية ملموسة تتعلق باملساهمة االجتامعية اإليجابية للمهاجرين. 

وركزت مبادرة املتابعة "الحوار بني الثقافات يف مجتمع متعدد الثقافات" عىل برنامج تدريبي ملدة ثالثة 
أيام يهدف إىل تطوير مهارات االتصال للتغلب عىل االختالفات الثقافية. واجتمع قادة املجتمع املدين من 

38 دولة يف املنطقة األورو-متوسطية يف ندوة تدريبية إقليمية يف بريديال بهدف تعزيز الشبكات ومبادرات 
املشاريع املشرتكة.

وعقدت ندوة أخرى يف بريديال حول موضوع "االتصال والتسويق وبناء القدرات للحوار بني الثقافات 
والتنوع" )2010(، حيث متت دعوة مشاركني من 43 دولة يف املنطقة األورو-متوسطية مع وجود ممثل 

واحد من كل دولة. وأطلق أحد أعضاء الشبكة "الحوار يف عامل صغري: الرتويج للمامرسات الجيدة للتعايش 
املتعدد األعراق يف كونستانتا ودوبروجيا" كجزء من مبادرة مؤسسة آنا ليند "استعادة الثقة، إعادة بناء 

الجسور" )2009(. وشاركت الشبكة الرومانية أيضاً يف منتدى حملة مؤسسة آنا ليند من أجل السنة األورو-
متوسطية للحوار بني الثقافات: "1001 إجراء من أجل الحوار" )2008( عرب تنظيم سلسلة من األحداث 

واألنشطة التي تركز عىل زيادة التفاهم وتحدي الصور النمطية بني املجتمعات املختلفة يف رومانيا.

تم حشد 12 مرشوعاً 
جديداً بواسطة مؤسسة 
آنا ليند من خالل حملة 

"1001 إجراء من أجل 
الحوار"

األردن وإسبانيا ومرص هي 
أكرث البلدان التي تشاركت 

منظامت املجتمع املدين 
الرومانية معها من خالل 

برنامج منح آنا ليند

شاركت 41 منظمة 
مجتمع مدين يف 
الشبكة الرومانية

رومانيا
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بيان أحداث مؤسسة آنا ليند 2005-2020

3 الجزائر

1 بلجيكا

2 بلغاريا

5 مرص

1 إستونيا

1 فرنسا

2 اليونان

2 إرسائيل

4 إيطاليا

6 األردن

2 املغرب

3 فلسطني

4 بولندا

1 إسبانيا

5 السويد

1 هولندا

2 تونس

3 تركيا

تم متثيل خمس منظامت 
من املجتمع املدين يف منتدى 

آنا ليند األورو-متوسطي 
يف مرسيليا، 2013؛ حرض 5 

مشاركني من العديد من 
منظامت املجتمع املدين 
مبا يف ذلك HoN منتدى 

MEDForum يف فاليتا 2016

تلقى أندريه بوبوف وإليانا 
تاروي وفالنتينا دوميرتيسكو 

 Société Roumaine de(
Radiodiffusion( جائزة آنا 

ليند للصحفيني لعام 2011

بحضور أكرث من 50 
مشاركاً، تم تنظيم 

مؤمتر التقييم للعام 
األورويب للمواطنة 
من خالل التعليم 
2005 يف سينايا، 
رومانيا يف أبريل 

2006

رومانيا هي واحدة 
من 29 دولة شملها 
االستطالع من أجل 

تقرير االتجاهات بني 
الثقافات

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

شبكة آنا ليند يف رومانيا املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف رومانيا

الدول الرشيكة املنظامت الرومانية املشاريع

مرص، إسبانيا، هولندا، فلسطني، مرص، إستونيا، 
السويد، إسبانيا، فلسطني، تونس

PATRIR )معهد تدريب وبحوث السالم 
يف رومانيا( - رشيك

#Youth4Peace: تدريب مدريب السالم األورو-متوسطيني، 2015

األردن الرابطة الرومانية للمناظرة والخطابة 
والبالغة - رشيك

بطولة املناظرة واملناظرة العامة: من رومانيا إىل األردن، 2013

املغرب، الجزائر، مرص، فرنسا، إيطاليا، ليتوانيا، 
املغرب، الربتغال، رومانيا، اململكة املتحدة

جمعية D.G.T - رشيك برنامج املواطنني الشباب املنخرطني، 2012

إرسائيل مركز راتيو للدميقراطية - رشيك تجاوز الروايات: الشباب يطور مجتمعات شاملة يف رومانيا وإرسائيل 
وفلسطني، 2012

بلجيكا، إرسائيل، املغرب، األردن Tineret Buzau 2007 - رشيك دور التعاون بني األديان يف دمج املهاجرين، 2010

تركيا، مرص جمعية الرشيك الشاب مقابل - رشيك عاملنا امللون، 2010

إيطاليا، األردن، فلسطني، اليونان، إسبانيا، تركيا، 
مرص، إسبانيا، الجزائر، مرص، اليونان، األردن، 

هولندا، فلسطني، تونس

جمعية الربكة الثقافية االجتامعية - 
رشيك

مهاجرو الجيل الثاين: مواطنون بال حقوق، 2009

فرنسا، الجزائر، بلغاريا، إيطاليا، املغرب، إسبانيا AREAS - رشيك حقيبة السالم للشباب األورو متوسطي، 2009

مرص، إسبانيا، هولندا، فلسطني، مرص، إستونيا، 
السويد، إسبانيا، فلسطني، تونس

مرسح نوتارا - رشيك أوديسة الدانوب، 2007

أهم الفعاليات التي نظمتها الشبكة الرومانية

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

رومانيا كلوج وبوخارست مؤسسة جامعة البحر األسود الحوار بني الثقافات يف مجتمع متعدد 
الثقافات، 2014

جمهورية سلوفاكيا
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جمهورية سلوفاكيا
PDCS,o.z :ًيتوىل تنسيق الشبكة حاليا

شاركت شبكة مؤسسة آنا ليند يف الجمهورية السلوفاكية بشكل ناشط يف مشاريع مؤسسة آنا ليند العابرة 
للحدود الوطنية مع مجموعات املجتمع املدين يف دول من بينها الجمهورية التشيكية وهولندا وفلسطني.

"كن فعاالً! تعزيز مهارات وسائل الحوار بني الثقافات يف أوروبا الوسطى والرشقية" )2017( كان عبارة 
عن نشاًط عرب الشبكات يهدف إىل بناء قدرات االتصال ألعضاء الشبكة الوطنية. وقد جمع مثاين شبكات 

وطنية ملؤسسة آنا ليند: الجمهورية التشيكية كقائد للمرشوع باإلضافة إىل ليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا واملجر 
وسلوفينيا وتونس واملغرب كرشكاء. وانخرط مائة وستة عرش عضواً يف الشبكة يف ستة بلدان أوروبية يف 
سلسلة من ثالثة إىل خمسة تدريبات يف إنتاج الفيديو الفريويس مبا يف ذلك التحرير والرتجمة وتصميم 

رسومات املعلومات وصحافة البيانات. وتم عالوًة عىل ذلك نرش ورقة اسرتاتيجية اتصال تلخص املعرفة 
املتاحة حول التصور العام والتقارير اإلعالمية حول "اآلخر" يف كل من السياقات الوطنية الست واستخالص 

النتائج والتوصيات السرتاتيجيات االتصاالت املستقبلية.

ونظمت الشبكة بني عامي 2005 و2015 أنشطة مثل "حامية الرتاث الثقايف املرصي" التي شارك فيها 
الجمهور العام يف مناقشة تراث البحر األبيض املتوسط والحفاظ عليه؛ ومبادرة "نساء مع حدود" و"هل 

أنت حر؟" وهو عبارة عن مهرجان ثقايف يف دوناجسكا سرتيدا مع موسيقيني من املجر وفرنسا والجمهورية 
التشيكية وبولندا وسلوفاكيا. وجمعت ندوة "أناس يف حوار" )2010( ممثلني عن الفائزين بجائزة الحوار 

األورو-متوسطي ملؤسسة آنا ليند و"مقاتلون من أجل السالم" – وهي حركة من املجتمع املدين اإلرسائييل 
الفلسطيني – مع أعضاء الشبكات الوطنية يف النمسا وبولندا واملجر والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا.

وأطلقت جمعية الشعب يف خطر "حوار السالم يف الرشق األوسط" مع ممثيل املجتمع املدين من فلسطني 
وإرسائيل وسلوفاكيا يف إطار مبادرة " استعادة الثقة، إعادة بناء الجسور" )2009( التي تضمنت أيضاً عرضاً 

عاماً ومناقشة لفيلم وثائقي عن حوار السالم بني املجتمعات العربية واليهودية يف إرسائيل. وكجزء من 
الحملة اإلقليمية األوىل ملؤسسة آنا ليند"1001 إجراء من أجل الحوار" ملؤسسة آنا ليند )2008( نظمت 
الشبكة عدة مشاريع مبا يف ذلك "ثقافة التنوع - تنوع الثقافات" من ِقبل البيت األورويب براتيسالفا مع 

برنامج من ورش العمل واملناقشات التي تركز عىل إدارة التنوع الثقايف.

تم حشد 33 مرشوعاً 
جديداً بواسطة مؤسسة 
آنا ليند من خالل حملة 

"1001 إجراء من أجل 
الحوار"

الجمهورية التشيكية 
وهولندا واملجر هي أكرث 

البلدان التي تشاركت 
منظامت املجتمع املدين 

السلوفايك معها من خالل 
برنامج منح آنا ليند

شاركت 17 منظمة 
مجتمع مدين يف 

الشبكة السلوفاكية

جمهورية سلوفاكيا
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بيان أحداث مؤسسة آنا ليند 2005-2020

3 الجمهورية التشيكية

1 الدمنارك

2 أملانيا

5 هنغاريا

1 ليتوانيا

1 املغرب

2 فلسطني

2 بولندا

2 سلوفينيا

4 سوريا

6 هولندا

4 تونس

1 تركيا

تم متثيل 5 من منظامت 
املجتمع املدين يف منتدى 
آنا ليند 2010 الذي عقد 

يف برشلونة؛ حرض 3 
مشاركني من العديد من 
منظامت املجتمع املدين 
مبا يف ذلك HoN منتدى 

MEDF يف فاليتا 2016

حرض الرؤساء الثالثة 
للشبكات الوطنية من بولندا 

واملجر وجمهورية التشيك 
اجتامع الشبكة السلوفاكية 

يف براتيسالفا

حرض أكرث من 50 
مشاركاً ندوة "أناس 
يف الحوار" يف أبريل 
2010 يف براتيسالفا

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

شبكة آنا ليند يف جمهورية سلوفاكيا املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف جمهورية سلوفاكيا

الدول الرشيكة املنظامت الرومانية املشاريع

البوسنة والهرسك، لبنان التحليل االسرتاتيجي - رشيك الحد من التطرف عرب اإلنرتنت وخطاب الكراهية، 2020

جمهورية التشيك، املجر، بولندا، سوريا مركز بحوث العرق والثقافة - رشيك املسلمون الذين يعيشون يف دول فيسغراد، 2010

هولندا، الدمنارك، أملانيا، املغرب، بولندا، تركيا تاريخيا معهد أكادميية العلوم السلوفاكية 
- رشيك

اكتشاف التنوع. نهج تكاميل نحو تاريخ الهجرة، 2009

فلسطني جمعية الناس يف خطر - إداري فن الحوار بني الثقافات، 2009

هولندا، فلسطني، جمهورية سلوفاكيا  Voinocasove النشوة - منتدى الثقافة
- رشيك

سيمفوين للجميع، 2007

أهم الفعاليات التي نظمتها شبكة جمهورية سلوفاكيا

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

جمهورية التشيك، املجر، سلوفينيا، 
بولندا، سلوفاكيا، ليتوانيا، تونس، املغرب

جمهورية التشيك، املجر، 
سلوفينيا، بولندا، سلوفاكيا، 

ليتوانيا

الصندوق الوطني لسلوفاكيا 
- رشيك

كن مؤثراً! تعزيز مهارات وسائط الحوار 
بني الثقافات يف أوروبا الوسطى والرشقية، 

2017

جمهورية سلوفاكيا براتيسالفا، بريشوف، كرمينيكا، 
جيلينا، توريانسيك تبليتسه، 

بانسكا ستيافنيكا

الصندوق الوطني لسلوفاكيا طرق مختلفة لألهداف املشرتكة، 2012

جمهورية سلوفاكيا، تركيا، سوريا، األردن فييك بيل الصندوق الوطني لسلوفاكيا حقاً؟ يوم تفاعيل مع مؤسسة آنا ليند، 
2014

سلوفينيا
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سلوفينيا
 Povod, Zavod za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v :ًيتوىل تنسيق الشبكة حاليا

kulturi
تسعى شبكة مؤسسة آنا ليند يف سلوفينيا جاهدًة لتحفيز وتسهيل التعاون الحقيقي بني املشغلني 

املستقلني يف مجال الثقافة الواسع مبا يف ذلك الفنون والتعليم واالستدامة واإلعالم. وتوسعت الشبكة يف 
اآلونة األخرية مع املزيد من أعضاء الشبكة واتصاالت ناشطة خارج العاصمة ليوبليانا واكتسبت رؤية 

أفضل داخل املجتمع املدين يف سلوفينيا.

وتشارك الشبكة بنشاط يف برنامج "أصوات الشباب املتوسطي" يف عام 2020 بتنسيق مشرتك من قبل 
املنظمة العضو EPEKA. وقامت الشبكة السلوفينية يف عام 2017 بتنسيق برنامج عرب الشبكات "مدن 

متعددة الثقافات" املعرتف به كنشاط رئييس يستفاد منه يف إطار موضوع املدن املتعددة الثقافات، وهو 
أحد الركائز املوضوعية الرئيسية ملؤسسة آنا ليند. وشاركت عرش شبكات من مؤسسة آنا ليند بشكل مبارش 
يف حدث ليوبليانا. وشارك االتحاد من أجل املتوسط إضافة إىل تعاون وزارة الخارجية السلوفينية يف الحدث 

الرئييس؛ وكان األمني العام فتح الله سجلاميس هو املتحدث الرئييس.

ونظمت الشبكة السلوفينية ملؤسسة آنا ليند خالل السنوات العرش األوىل اجتامعات مع حضور شخيص 
وكذلك اجتامعات مبارشة بالفيديو يف مجال التعاون األكادميي وعمل الشباب وثقافة السالم. وشاركت أربع 
منظامت سلوفينية يف برنامج "دورك"، كام شاركت الشبكة السلوفينية يف مبادرة "استعادة الثقة، إعادة بناء 
الجسور" )2009( إىل جانب إطالق مجموعة من األحداث كجزء من حملة "1001  إجراء من أجل الحوار" 

.)2008(

ويف عام 2009 ناقشت 17 جامعة يف 14 دولة – ومن خالل الفيديو املبارش – موضوع "وحدة وتنوع 
الهويات األورو-متوسطية" كجزء من املؤمتر املتعدد األول "سوق األبحاث األورومتوسطي". وكانت "جامعة 

األورو-متوسط" )EMUNI( ومقرها سلوفينيا رشيكاً ملؤسسة آنا ليند يف مجال التعاون األكادميي. وأدى 
 Kulturno Umetnisko Drustvo Ponor األداء املرسحي "من لديه أحذية ممزقة" )2009( الذي نظمه

حول حقوق اإلنسان والتعايش إىل مناقشات عامة مع املنظامت غري الحكومية املحلية ومجموعات 
األقليات مبا يف ذلك شعب روما واملجتمعات املسلمة. وانضم أعضاء الشبكة إىل املوارد الخاصة بالبحوث 

املتعلقة بقضايا الحوار بني الثقافات والهجرة.

يلتحق مئات الطالب 
بالجامعة األورو-متوسطية 

)EMUNI( كل عام

تركيا واململكة املتحدة 
والبوسنة والهرسك وفلسطني 
وبولندا واملغرب ومرص هي 

أكرث الدول التي تشاركت 
منظامت املجتمع املدين 

السلوفينية معها من خالل 
برنامج آنا ليند للمنح

شاركت 77 منظمة 
مجتمع مدين يف 

الشبكة السلوفينية

سلوفينيا
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بيان أحداث مؤسسة آنا ليند 2005-2020

1 الجزائر

3 البوسنة والهرسك

1 بلغاريا

2 الجمهورية التشيكية

3 مرص

2 فنلندا

2 فرنسا

2 أملانيا

2 اليونان 

2 املجر

1 أيرلندا

2 إرسائيل

1 إيطاليا

2 األردن

1 لبنان

1 ليتوانيا

1 الجبل األسود

3 املغرب

3 فلسطني

3 بولندا

1 جمهورية سلوفاكيا

1 إسبانيا

2 السويد

1 سوريا

2 تونس

5 تركيا

3 اململكة املتحدة

يف عام 2013 تم تكريم 
دانيال لوبيز بونيشنا 

وزماجسيك موست يف 
 IEMed مسابقة نظمتها

وآنا ليند

أعضاء املجلس االستشاري 
ملؤسسة آنا ليند: نيفينكا 

كوبريفسيك وإيغور برليك 
)سابقاً(

حصل الصحفي السلوفيني 
أوروس سكريل عىل جائزة آنا 

ليند للصحافة لعام 2008

تم متثيل 9 من منظامت املجتمع املدين يف 
منتدى Anna Lindh 2013 يف مرسيليا؛ 

حرض 7 مشاركني من العديد من منظامت 
املجتمع املدين مبا يف ذلك HoN منتدى 

MEDForum يف فاليتا 2016

متت تعبئة 14 
مرشوعاً بواسطة 
مؤسسة آنا ليند 
من خالل حملة 

"1001 عمل من أجل 
الحوار"

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

سلوفينيا
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سلوفينيا

الدول الرشيكة املنظامت السلوفينية املشاريع

ألبانيا، البوسنة والهرسك، قربص، جمهورية التشيك، 
مرص، فنلندا، اليونان، األردن، لبنان، ليتوانيا، 
املغرب، فلسطني، لوكسمبورغ، تونس، تركيا

Povod، معهد الثقافة وتنمية العالقات 
الدولية يف الثقافة – رشيك

كن صويت، 2020 *

جمهورية التشيك، فلسطني، مرص، أيرلندا معهد APIS – رشيك الحركة، 2020 *

السويد، البوسنة والهرسك، إرسائيل، جمهورية 
التشيك، املجر، فنلندا

بوفود )رئيس الشبكة( - إداري مدن متعددة الثقافات 2020 *

إيطاليا ومرص مركز أبحاث التصميم - رشيك * RinF، 2020 - إعادة التدوير يف املوضة

األردن معهد أبيس – رشيك بانكولتيكوم، 2013

السويد، كرواتيا، مرص، إستونيا، فرنسا، إرسائيل، 
الجبل األسود، فلسطني، الربتغال، تونس

Društvo Ekologi Brez Meja - رشيك دعونا نفعل ذلك البحر األبيض املتوسط!، 2013

األردن العمل الخريي السلوفيني - قائدة جمعية 
تشجيع العمل التطوعي - إداري

بانكولتيكوم، 2013

تركيا  Kulturno Umetniško Društvo
 Ponor Art & Cultural Society

Ponor - إداري

االقرتاحات عىل أرض امليعاد، 2012

مرص، أملانيا، إرسائيل، فلسطني، اململكة املتحدة بينا - جمعية الثقافة والتعليم - إداري Loesje يعرب البحر األبيض املتوسط ، 2012

البوسنة والهرسك، بلغاريا، الجبل األسود، تركيا الصحافة األكادميية - رشيك مرسح قافلة بال حدود، 2010

إيطاليا، أملانيا، اليونان، األردن، فلسطني، بولندا، 
سوريا

جمعية زافود التطوعية - إداري ميديتريانيوم يونايتد، 2009

تركيا، مرص، فرنسا املركز السعودي للتحكيم التجاري، مركز 
الفنون املعارصة - رشيك

اإلنارة واإلضاءة والكهرباء 2006

أهم الفعاليات التي نظمتها شبكة سلوفينيا

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

سلوفينيا، البوسنة والهرسك، اململكة 
املتحدة، املغرب، تركيا

إيطاليا، املغرب، تركيا POVOD - رشيك S.3 للرتبية عىل املواطنة بني الثقافات ، 
2017

الجزائر، فنلندا، فرنسا، اليونان، أيرلندا، 
لبنان، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، تونس، 

املغرب، اململكة املتحدة

تونس POVOD – رشيك التعبري الفني بني الثقافات يف املناطق 
الهشة، 2017

إرسائيل، فنلندا، السويد، بولندا، 
جمهورية التشيك، املجر، سلوفينيا

إرسائيل، فنلندا، السويد، بولندا، 
التشيك، املجر، سلوفينيا

POVOD – إداري مدن متعددة الثقافات، 2017

جمهورية التشيك، املجر، سلوفينيا، 
بولندا، سلوفاكيا، ليتوانيا، تونس، املغرب

جمهورية التشيك، املجر، 
سلوفينيا، بولندا، سلوفاكيا، 

ليتوانيا

POVOD – رشيك كن مؤثراً! تعزيز مهارات وسائط الحوار 
بني الثقافات يف أوروبا الوسطى والرشقية، 

2017

سلوفينيا ليوبليانا POVOD أقوى معاً، 2015

سلوفينيا، األردن، تونس، مرص، تركيا ليوبليانا POVOD أقوى معاً، 2، 2014

سلوفينيا، تونس، لبنان ليوبليانا POVOD أقوى معاً، 2012

شبكة آنا ليند يف سلوفينيا املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف سلوفينيا
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بيان أحداث مؤسسة آنا ليند 2005-2020

)IEMed( يتوىل تنسيق الشبكة حالياً: املعهد األورويب للبحر األبيض املتوسط
تقوم الشبكة اإلسبانية التابعة ملنظمة آنا ليند بتعزيز مساحات للتفاعل اإليجايب بني مختلف الفاعلني يف 

مجتمعنا بهدف تأمني وجود مجتمع مدين قوي ومتمكّن. وهي تؤمن إمياناً راسخاً بالحوار والتعليم بني 
الثقافات، وقد شاركت بنشاط يف تنفيذ املشاريع العابرة للحدود الوطنية وتطوير الرشاكات مع املجتمع 

املدين األورو-متوسطي.

وكان "الشباب الذين يواجهون تغري املناخ يف منطقة البحر األبيض املتوسط وجدول أعامل 2030 للتنمية 
املستدامة" هام موضوع النسخة الثالثة عرش من املسابقة األدبية األورو-متوسطية "بحر من الكلامت" 

)2020(. وشارك 2839 شاباً يف املنافسة منذ عام 2008: 1494 من جنوب املتوسط و1345 من شامل 
املتوسط. وتتم دعوة ما بني 10 و20 شاباً كل عام للحوار وتبادل الخربات أثناء اإلقامة يف برشلونة. ومتت يف 
عام 2017 دعوة الفائزين الثالثة من األردن واملغرب وإيطاليا للتعبري عن رغباتهم وطموحاتهم اىل مجلس 

حاكمي مؤسسة آنا ليند.

وكان "التعليم غري الرسمي وما بني الثقافات يف منطقة البحر األبيض املتوسط" )2015( أول مرشوع عابر 
للشبكات تم منحه جائزة من قبل مؤسسة آنا ليند ومتت قيادته من رئيس الشبكة اإلسبانية بالتعاون مع 
12 شبكة ملؤسسة آنا ليند )املغرب والجزائر وفرنسا وأيرلندا واألردن ولبنان وليتوانيا وفلسطني والربتغال 
وتونس وبلجيكا(. وحشد حدث التعلم واملشاركة التفاعلية الذي استمر ثالثة أيام يف تاراغونا ممثلني من 

108 منظمة مجتمع مدين من 12 دولة أورو-متوسطية وشارك فيه أكرث من 2000 شخص. وعززت الشبكة 
اإلسبانية منذ عام 2018 برنامج التنقل لتشجيع التعاون والوعي املتبادل بني أعضاء الشبكة اإلسبانية فضالً 

عن تبادل الخربات وتعزيز متاسك الشبكة.

وتم يف عام 2014 تنظيم أول عمل مشرتك بني سبع دول أورو-متوسطية مع أكرث من 65 نشاطاً تحت شعار 
"الفن أداة التحول االجتامعي". ونظمت مؤسسة آنا ليند واملعهد األورويب للبحر األبيض املتوسط بشكل 
مشرتك واستعداداً ملتابعة منتدى األورو-متوسط يف مرسيليا )2013( اجتامع "اإلعالم يف مواجهة التوترات 

والتحوالت يف البحر األبيض املتوسط" يف برشلونة مع متثيل عاٍل من وسائل اإلعالم عرب األورو-متوسط. 
وتم تنظيم نشاطني رئيسيني حول التعليم والشباب باالشرتاك مع مؤسسة آنا ليند ورئيس الشبكة اإلسبانية 
ووزارة التعليم الكتالونية: ندوة تدريبية مع 70 معلامً يدرِّسون التنوع الثقايف، وورشة عمل األورو-متوسط 

للشباب يف إطار تحالف الحضارات التابع لألمم املتحدة )2006(. ويف عام 2010 – ومن خالل منتدى 
املجتمع املدين املتوسطي األول – قام منتدى األورو-متوسط التابع ملؤسسة آنا ليند واملعهد األورويب للبحر 
األبيض املتوسط ومؤسسة آنا ليند بجمع أكرث من 1000 ممثل للمجتمع املدين من 43 دولة أورو-متوسطية 

يف برشلونة.

إسبانيا

تم حشد 34 مرشوعاً 
جديداً بواسطة مؤسسة 
آنا ليند من خالل حملة 

"1001 إجراء من أجل 
الحوار"

إيطاليا ومرص وفلسطني هي 
أكرث الدول التي تشاركت 
منظامت املجتمع املدين 
اإلسبانية معها من خالل 

برنامج آنا ليند للمنح

شاركت 156 منظمة 
مجتمع مدين يف 
الشبكة اإلسبانية

إسبانيا
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11 الجزائر

2 بلجيكا

1 بلغاريا

7 قربص

1 الجمهورية التشيكية

1

21

2 مرص

1 إستونيا

12 فنلندا

7 فرنسا

5 اليونان

7 أيرلندا

23 إيطاليا

12 األردن

1 التفيا

12 لبنان

2 ليتوانيا

1 مالطا

14 املغرب

3 فلسطني

16 بولندا

1 الربتغال

2 رومانيا

3 سلوفينيا

1 السويد

2 سوريا

1 هولندا

9 تونس

12 تركيا

3 اململكة املتحدة

13 نسخة من املسابقة 
األدبية "بحر من الكلامت" 

التي ينظمها كل من 
IEMED وآنا ليند

إسبانيا هي واحدة من 
البلدان التي شملها 

االستطالع من أجل تقرير 
اتجاهات آنا ليند بني 

الثقافات

1013 مشاركاً من 43 دولة 
يف منتدى آنا ليند األول يف 
برشلونة؛ 360 مشاركاً من 
118 منظمة مجتمع مدين 

إسبانية

حرض أكرث من 70 مشاركاً 
ندوة "األورو-متوسط 
للتعليم: بناء املعرفة 

والشبكات"

حرض 30 مشاركاً من 
العديد من منظامت 
املجتمع املدين مبا يف 
ذلك HoN منتدى 
MEDForum يف 

فاليتا 2016

 El( حصل ألربتو آرس
Mundo( يف عام 2009 

 Jaume Bartroliو
 )Televisio De

Catalunya 3(  يف عام 
2012 عىل جائزة آنا ليند 

للصحفيني

أعضاء املجلس 
االستشاري لـ آنا ليند: 
ميغيل هريناندو دي 

الراميندي )حالياً(؛ 
جيام مارتن مونوز 

)2005-2008(

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

إسبانيا
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بيان أحداث مؤسسة آنا ليند 2005-2020

شبكة آنا ليند يف إسبانيا املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف إسبانيا

الدول الرشيكة املنظامت اإلسبانية املشاريع

تركيا، اليونان، كرواتيا  )IEMED( املعهد األورويب للبحر األبيض املتوسط
- رشيك

QUO VADIS EuroMed CIVIL SOCIETY؟، 2020 *

املغرب، الربتغال، لبنان، فرنسا، إيطاليا، 
فلسطني، تركيا

املعرض الدويل ألفالم برشلونة - رشيك OLHARES DO MEDITERRÂNEO - مهرجان أفالم 
املرأة: الوعي والتمكني، 2020 *

األردن، مرص، بولندا الشباب نحو التضامن والتنمية - رشيك كيف أراك: إنشاء مجتمعات رقمية متنوعة، 2020 *

التفيا، لوكسمبورغ، مرص، بلجيكا املعهد األورويب للبحر األبيض املتوسط – رشيك الحوار بني الثقافات ملكافحة خطاب الكراهية، 2020 *

تونس، املغرب، فرنسا، إستونيا، اليونان، 
فلسطني، موريتانيا

املعهد األورويب ملنطقة البحر األبيض املتوسط 
)IEMed( - رشيك

التعددية الثقافية واألزمات - كوفيد 19، 2020 *

األردن، إيطاليا، فلسطني بينيلد. النساء والثقافات – رشيك نسمع صوتك، 2020 *

املغرب، إرسائيل، األردن، فلسطني، فرنسا، 
اليونان، اململكة املتحدة

الخدمة املدنية الدولية لكاتالونيا - رشيك متكني الشباب - تحسني القدرات ملشاريع الشباب األورو-
متوسطية، 2020 *

املغرب، الربتغال CERAI - مركز الدراسات الريفية والزراعة الدولية 
- رائد؛ جامعة غريناد )UGR( - إسبانيا - رشيك

تحسني التامسك االجتامعي ألرايض البحر األبيض املتوسط حول 
املياه، 2020 *

اململكة املتحدة، الربتغال، تونس، فرنسا، مرص، 
تركيا، ليتوانيا، املغرب

املعهد األورويب ملنطقة البحر األبيض املتوسط 
HoN - رشيك

العمل من أجل الحوار. كن مواطناً تعددياً!، 2020 *

املغرب، الجزائر، فرنسا، تونس IEMed - املعهد األورويب ملنطقة البحر األبيض 
املتوسط - رشيك

أصوات النساء، 2020 *

الجزائر، مونتينيجرو، املغرب مؤسسة ACM )جمعية مواطني البحر األبيض 
املتوسط( -إداري  عرض حي البحر األبيض املتوسط 

- رشيك

أنتيغونا 2.0، 2020 *

املغرب وبلجيكا IEMed - املعهد األورويب للبحر األبيض املتوسط 
– إداري

الرتبية عىل التنوع وبناء املواطنة 2020 *

املغرب Creacio Casa- مركز التسجيل يف - CeRCCa
marles - إداري وJISER-2 تأمالت البحر األبيض 

املتوسط تأمالت البحر األبيض املتوسط – رشيك

NACMM - خريطة التنقل الثقايف لشامل إفريقيا - منصة عىل 
اإلنرتنت - ورش عمل عامة - معرض، 2015

إيطاليا، مرص، فلسطني، األردن Euroaction جمعية I-Gender، 2015

لبنان، إستونيا، تركيا، األردن، اليونان، ليتوانيا، 
مرص

جمعية معلمي حقوق اإلنسان - رشيك التعبريات يف الحوار، 2015

مرص، التفيا، السويد، الجزائر، تونس، إيطاليا، 
اململكة املتحدة، إستونيا، املغرب

WinORG – رشيك يوروميد تعليم بال حدود، 2015

مرص، هولندا، رومانيا، فلسطني، مرص، إستونيا، 
السويد، إسبانيا، فلسطني، تونس

جمعية الكاتالونية التطوعية - رشيك #Youth4Peace: تدريب مدريب السالم األورو-متوسطيني، 
2015

الجزائر، املغرب، إسبانيا جاريت – جمعية مدنية - إداري عدسة الشباب يف مستغانم: مشاركة الشباب السمعي البرصي، 
2013

األردن، تونس مولني دي ري - قسم مجلس املدينة التضامن 
والتعاون - إداري

العيش معاً يف البحر األبيض املتوسط، 2013

إيطاليا، األردن، لبنان، هولندا، فلسطني، تونس نوفا - مركز االبتكار االجتامعي - رائد الفاعلون الناشئون يف املجتمع املدين الالعنفي يف املنطقة 
األورو-متوسطية، 2012

الجزائر، إرسائيل، الربتغال GRITIM – UPF - إداري السياسات الثقافية للمدن يف سياق التنوع املرتبط باملهاجرين، 
2010

إيطاليا، األردن، فلسطني، رومانيا، اليونان، 
تركيا، مرص

الروابط بني الثقافات للشباب يف أوروبا - رشيك الجيل الثاين من املهاجرين: مواطنون بال حقوق، 2009

فلسطني، أملانيا مؤسسة بارنبويم سعيد – رشيك رشاكات ثقافية: الشباب يبتكرون منظورات متعددة الثقافات 
لفلسطني، 2009

إيطاليا، الجزائر، األردن، تركيا، املغرب Inter Europa Rioja - رشيك جام: الشباب الفني ملنطقة البحر األبيض املتوسط، الفن وسيلة 
من أجل السالم، 2009

إسبانيا
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أهم الفعاليات التي نظمتها الشبكة اإلسبانية

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

الجزائر، فنلندا، فرنسا، اليونان، 
أيرلندا، لبنان، سلوفينيا، إسبانيا، 
السويد، تونس، املغرب، اململكة 

املتحدة

تونس IEMed – رشيك التعبري الفني بني الثقافات يف املناطق 
الهشة، 2017

املغرب، الجزائر، فرنسا، أيرلندا، 
األردن، لبنان، ليتوانيا، فلسطني، 

الربتغال، تونس، بلجيكا

إسبانيا IEMed – رشيك التعليم غري الرسمي وما بني الثقافات يف 
منطقة البحر األبيض املتوسط، 2016

إسبانيا وفلسطني مدريد، ال نو دي بريجيدا، فالنسيا، برشلونة، 
األندلس، مورسيا، أستورياس، كاتالونيا، 

رام الله،

مؤسسة الفنار للكونوسيمينتو 
العريب

عرشون ألف فرسخ عىل بحر الثقافات، 
2015

املغرب تارودانت IEMed فن وأداة وتعبري التغيري االجتامعي، 
2014

إسبانيا، املغرب أشبيلية IEMed املغرب وإسبانيا: القيادات الشابة يف 
مواجهة املستقبل، 2013

الجزائر، بلغاريا، مرص، اليونان، إيطاليا، بولندا، 
رومانيا، تونس، تركيا

جمعية كاتالونيا التطوعية - إداري حقيبة السالم للشباب األورو-متوسطي، 2009

إيطاليا، لبنان، تركيا املعهد األورويب للبحر األبيض املتوسط - رشيك أن تبلغ من العمر 20 عاماً يف منطقة البحر األبيض املتوسط، 
2007

أملانيا، إرسائيل، تركيا مركز توليدو الدويل للسالم – رشيك 11th Dgap، 2007 املدرسة الصيفية الدولية

مرص، الجمهورية التشيكية، الدمنارك، تونس، 
تركيا

متطوعي برشلونة - رشيك مفرتق طرق الثقافات، 2007

إرسائيل، مالطا، فلسطني مؤسسة بابلو رويز بيكاسو - رشيك العنوان إضاءة حاممة بيكاسو للسالم، 2007

فرنسا، الجزائر، بلغاريا، إيطاليا، املغرب، 
رومانيا

Foundation ITTM - رشيك أوديسة الدانوب 2007

قربص، مرص، إيطاليا، لبنان CESOM – رشيك Ideamed 2007: الهوية والتعليم عرب البحر األبيض املتوسط، 
2007

إيطاليا، إرسائيل، فلسطني مؤسسة شباب العامل الثالث - رشيك أسبوع التعليم العاملي، 2006

األردن، اململكة املتحدة، تركيا، بولندا، إيطاليا، 
مرص، فرنسا، املغرب

جمعية شباب كرويب - رشيك قوس قزح للموسيقى، 2006

فلسطني، إيطاليا، األردن جمعية التعاون من أجل السالم - رشيك بالد الشام، دورة تدريبية، 2006

املغرب، إيطاليا، فلسطني CESOM – إداري ورشة عمل القيادة الرتبوية 2006

إسبانيا
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13

يتوىل تنسيق الشبكة حالياً: املتاحف الوطنية لثقافات العامل
تعترب الشبكة السويدية مفتوحة للتعاون مع شبكات مؤسسة آنا ليند خاصة يف مناطق الشامل والبلطيق 

والرشق األوسط وشامل إفريقيا. وهي تنفذ مشاريع تعاونية يف مجاالت العمل املناخي واملساواة 
واإلدماج والفنون والثقافة والتسامح واالبتكار االجتامعي.

تنظم الشبكة السويدية منتدى سنوياً للشبكات بعنوان "نحتفل بتنوعنا" مع الرتكيز عىل املدن متعددة 
الثقافات والدامجة واملستدامة. واستضافت عام 2020 دورتني تدريبيتني افرتاضيتني من األورو-متوسط 

حول "الكفاءات بني الثقافات" مع باتريك جروتشكون و"االزدهار مع الغرض" مع جوانا وستربانت.

وشارك أعضاء الشبكة السويدية يف ندوة الشباب "املساواة يف املتوسط يف مرسيليا" )2018( التي تهدف إىل 
تعزيز الحوار فيام بني الثقافات بني الشباب من املنطقة األورو-متوسطية حول املساواة بني الجنسني ومتكني 

املرأة. وشارك أعضاء الشبكة يف نفس العام يف ورشة العمل اإلقليمية لربنامج "انتبه اىل الفجوة" يف عامن 
بالتعاون مع ناشطات نسويات ثقافيات وفنيات من األردن ومرص.

ومتت يف عام 2017 استضافة ندوة التدريب اإلقليمية حول "مكافحة خطاب الكراهية من خالل تعليم 
حقوق اإلنسان" يف جوتنربج بالتعاون مع مجلس أوروبا والشبكات األملانية والفنلندية والدمناركية. كام 

جرى يف عام 2017 تنظيم ندوة الشامل حول الهجرة والعمل مع الالجئني باالشرتاك مع الشبكات الفنلندية 
والدمناركية )2017(. واستعداداً ملنتدى آنا ليند يف عام 2016 استضافت الشبكة السويدية أول منتدى لحوار 

الشامل-البلطيق يف ستوكهومل.

ويف اليوم العاملي للسالم عام 2009 شاركت مؤسسة آنا ليند واملنسق السويدي ومعهد ستوكهومل للسالم 
يف تنظيم منتدى "استعادة الثقة، إعادة بناء الجسور" مع أكرث من 30 دولة واستضافت حدثاً مع الفائزين 

بجائزة الحوار األورو-متوسطي واجتامع املجلس االستشاري ملؤسسة آنا ليند خالل الرئاسة السويدية 
للمجلس األورويب. ونسقت الشبكة السويدية عدداً من األنشطة العامة كجزء من حملة مؤسسة آنا ليند 

"1001 إجراء من أجل الحوار" )2008(.

وتدعم الشبكة السويدية أيضاً مبادرات من أعضاء مثل: LärOlika - التعلم عرب االختالفات: مبادرة حوار 
بني الثقافات تعزز الوحدة يف التنوع ولعبة رحلة املهاجرين: مرشوع حائز عىل جوائز يستخدم األفالم 

واأللعاب لزيادة الوعي حول الهجرة واللجوء إىل أوروبا من أفريقيا والرشق األوسط.

السويد

السويد
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2 الجزائر

1 البوسنة والهرسك

1 كرواتيا

1 الجمهورية التشيكية

4 الدمنارك

6 مرص

5 إستونيا

2 فنلندا

4 فرنسا

3 أملانيا

2 اليونان

1 هنغاريا

1 أيرلندا

3 إرسائيل

2 إيطاليا

4 األردن

1 التفيا

4 لبنان

2 الجبل األسود

3 املغرب

1 فلسطني

6 بولندا

2 الربتغال

1 رومانيا

1 سلوفينيا

3 إسبانيا

3 السويد

4 هولندا

5 تونس

7 تركيا

3 اململكة املتحدة

متت تعبئة 35 مرشوعاً 
يف السويد لحملة "1001 

إجراء من أجل الحوار"

السويد هي واحدة 
من البلدان التي شملها 

االستطالع لتقرير اتجاهات 
آنا ليند بني الثقافات

تركيا وفلسطني ومرص هي 
أكرث الدول التي يتشارك 
املجتمع املدين السويدي 

معها من خالل برنامج منح 
آنا ليند

تم متثيل 17 منظمة مجتمع 
مدين يف منتدى آنا ليند 

MEDForum 2013 يف 
مرسيليا؛ حرض 12 مشاركاً 
من العديد من منظامت 

املجتمع املدين مبا يف ذلك 
HoN منتدى MEDF يف 

فاليتا 2016

أعضاء املجلس االستشاري 
لـ آنا ليند نعومي غروسامن 

ولوفيزا فاجر )حالياً(؛ باتريك 
جروتشكون )سابقاً(

شاركت 111 منظمة 
مجتمع مدين يف 

الشبكة السويدية

أكرث من 40 مشاركاً يف 
املنتدى األورو-متوسطي 

لإلعالم يف ستوكهومل يف 
سبتمرب 2009

أقيمت رشاكات من خالل منح 

آنا ليند

السويد
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الدول الرشيكة املنظامت السويدية املشاريع

سلوفينيا، البوسنة والهرسك، إرسائيل، جمهورية 
التشيك، املجر، فنلندا

املتحف الوطني للثقافة العاملية - رشيك مدن متعددة الثقافات، 2020 *

أملانيا، فنلندا، لبنان املتاحف الوطنية للثقافة العاملية 
)HoN( - إداري

نحتفل بتنوعنا، 2020 *

تركيا bMECTE – رشيك تخيل: رحالت املهاجرين، 2015

مرص، التفيا، إستونيا، الجزائر، تونس، إيطاليا، 
اململكة املتحدة، إسبانيا، املغرب

Munkebaecksgymnasiet - رشيك يوروميد تعليم بال حدود، 2015

الدمنارك، تركيا، لبنان SwIdeas AB - رشيك من الشباب إىل الشباب )Y2Y( - املداوالت وتبادل الخربات حول 
أزمة الالجئني واملهاجرين يف منطقة البحر األبيض املتوسط الحالية: 

تحدياتها وآثارها وفرصها، 2015

مرص، إسبانيا، رومانيا، فلسطني، مرص، إستونيا، 
هولندا، إسبانيا، فلسطني، تونس

PeaceWorks السويد - رشيك #Youth4Peace: تدريب مدريب السالم األورو-متوسطيني ، 2015

كرواتيا، مرص، إستونيا، فرنسا، إرسائيل، الجبل 
األسود، فلسطني، الربتغال، سلوفينيا، تونس

RELEARN Suderbyn - إداري دعونا نفعل ذلك البحر األبيض املتوسط!، 2013

فلسطني Ögonblicksteatern - رشيك بعيوين فقط، 2013

كرواتيا، مرص، إستونيا، فرنسا، إرسائيل، الجبل 
األسود، فلسطني، الربتغال، سلوفينيا، تونس

Mekteb السويد - إداري دعونا نفعل ذلك البحر األبيض املتوسط!، 2013

مرص، األردن، فلسطني  KEKS مراكز الشباب، مدينة مولندال
- إداري

ربيع الدميقراطية، 2012

إرسائيل، أملانيا مرسح كابيجا - رشيك ٪99 رمييكس: أوبرا هيب هوب متعددة الثقافات للتغيري االجتامعي، 
2012

البوسنة والهرسك، فرنسا، أملانيا، إيطاليا، الجبل 
األسود، فلسطني

التبادل الثقايف الدويل IKU - رشيك ICU Every Day، 2009 ،التفاهم بني الثقافات كل يوم

األردن، مرص، فرنسا، األردن، لبنان، السويد معهد الدراما – رشيك استكشاف: استكشاف التنقل، 2009

إستونيا، إرسائيل، فلسطني جمعية Vox Pacis- صوت الحرية - 
إداري

فوكس باسيس، صوت الحرية، 2007

الدمنارك، األردن، مرص Skanes Dansteater AB - رشيك منصة الرقص لتطوير الرقص، 2006

أهم الفعاليات التي نظمتها شبكة السويد

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

اليونان، أملانيا، لبنان، السويد، اململكة 
املتحدة

اليونان املتاحف الوطنية للثقافة 
العاملية – رشيك

أفضل مامرسة للتدريب عىل املشاريع 
االجتامعية واإلبداعية، 2017

الجزائر، فنلندا، فرنسا، اليونان، أيرلندا، 
لبنان، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، تونس، 

املغرب، اململكة املتحدة

تونس املتاحف الوطنية للثقافة 
العاملية – رشيك

التعبري الفني بني الثقافات يف املناطق 
الهشة، 2017

إرسائيل، فنلندا، السويد، بولندا، التشيك، 
املجر، سلوفينيا

سلوفينيا املتاحف الوطنية للثقافة 
العاملية – رشيك

مدن متعددة الثقافات، 2017

الدمنارك، إستونيا، أملانيا، املغرب، بولندا، 
السويد، تونس، تركيا

فنلندا املتاحف الوطنية للثقافة 
العاملية – رشيك

شبكات الرتبية عىل املواطنة بني الثقافات، 
2017

السويد عرب اإلنرتنت ويف ثالث مدن 
حول السويد

AFS التعليم بني الثقافات متسع للجميع، 2015

السويد السويد املتاحف الوطنية للثقافة 
العاملية

يوم السالم، 2014

السويد السويد املتاحف الوطنية للثقافة 
العاملية

يوم السالم، 2012

شبكة آنا ليند يف السويد املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف السويد

سوريا
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سوريا
انضم أعضاء املجتمع املدين من مختلف املدن والبلدات مبا يف ذلك دمشق وحمص وحلب إىل شبكة 

مؤسسة آنا ليند يف سوريا. وعملت مؤسسة آنا ليند عقب انسحاب سوريا من االتحاد من أجل البحر 
األبيض املتوسط يف عام 2011 ومن خالل شبكاتها عىل إرشاك املواطنني السوريني من الشتات يف أنشطتها 

األورو-متوسطية.

متت دعوة السوريني إىل "ملتقى دورك" )2014( يف اإلسكندرية، وهو أول وأكرب تجمع شبايب واسع النطاق 
يف بلد عريب ويجمع أكرث من 300 عضو من منظامت املجتمع املدين الشبابية. وتم تنظيمه يف مكتبة 

اإلسكندرية مقر األمانة الدولية للمنتدى. وقد تم شمول السوريني أيضاً يف منتدى آنا ليند املتوسطي يف 
مرسيليا )2013( والدورات التدريبية لبناء القدرات يف مجال الثقافة والتعليم مللتقى "دورك: مواطنون من 

أجل الحوار"

ويف إطار حملة "1001 إجراء من أجل الحوار" يف عام 2008 كان هناك اإلجراءان السوريان "اذهب رشقاً! 
اذهب إىل سوريا" و"واحة الشام الروحية". وقد تم من خالل إجراء "اذهب رشقا! اذهب إىل سوريا" 

جمع أشخاص إىل دمشق من مجموعة من البلدان مبا يف ذلك أملانيا وتركيا واألردن من خالل ورش عمل 
واجتامعات حول مواضيع التعليم من أجل الحوار والعالقات السورية األوروبية، وكان الحدث العام 

الرئييس ضمن الربنامج هو تنظيم اليوم الثقايف األورويب.

ونظمت مؤسسة آنا ليند تدريباً للداعمني للمجتمع املدين السوري حول كتابة مقرتحات املشاريع وتطويرها 
بني عامي 2006 و2007. وإضافًة إىل ذلك شارك األب باولو نيابة عن دير مار موىس الحبيش يف مجموعة 

مؤسسة آنا ليند املخصصة "املفاهيم الخاطئة الرئيسية يف الحوار بني الثقافات واألديان" بالتعاون مع 
جامعة الدول العربية )القاهرة، 2006( و"ليلة الحوار" التي أقيمت يف مكتبة اإلسكندرية )2006( و"مناظرة 

الفن والحوار" )مايو 2008( التي نظمها املركز الثقايف الدويل يف كراكوف.

دير مار موىس الحبيش أول 
من تلقى جائزة الحوار 
األورو-متوسطي يف عام 

.2006

سوريا هي واحدة 
من البلدان التي 

شملها االستطالع من 
أجل تقرير اتجاهات 
آنا ليند بني الثقافات

خالل برنامج أدب 
األطفال العريب أنشئت 

تسع مكتبات عامة 
جديدة بدعم من 

مؤسسة آنا ليند

إيطاليا وبولندا واليونان 
واألردن هي أكرث الدول التي 

تشاركت منظامت املجتمع 
املدين السوري معها من 

خالل برنامج آنا ليند للمنح

تكريم خاص للصحفية 
السورية رميا مروش يف 
جائزة مؤسسة آنا ليند 

للصحفيني عام 2012؛ وقد 
حصلت بسمة األتايس عىل 

الجائزة عام 2013

شاركت 59 منظمة 
مجتمع مدين يف 
الشبكة السورية

تم حشد مرشوعني 
من قبل مؤسسة آنا 

ليند من خالل حملة 
"1001 إجراء من 

أجل الحوار"

سوريا
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3 الجمهورية التشيكية

2 مرص

2 فرنسا

1 أملانيا

4 اليونان

2 املجر

6 إيطاليا

4 األردن

3 لبنان

2 املغرب

1 فلسطني

2 بولندا

4 سلوفاكيا

1 سلوفينيا

1 إسبانيا

1 هولندا

1 تونس

9 مشاركني سوريني يف 
تدريبات "دورك - بناء 

القدرات"

عضو املجلس االستشاري 
لـ آنا ليند: طالب محمود 

عمران )سابقاً(

6 منظامت سورية ممثلة يف
منتدى ALF 2010 يف 

برشلونة ؛ حرض 4 مشاركني 
منتدى MEDForum يف 

فاليتا 2016

شبكة آنا ليند يف سوريا املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف سوريا

الدول الرشيكة املنظامت السورية املشاريع

بلجيكا، األردن، لبنان دار األسد للفنون والثقافة - رشيك نقاط اللقاء 6، نقطة فالش 1، 2010

جمهورية التشيك، املجر، بولندا، جمهورية 
سلوفاكيا

مجتمع املنستي بدير مار موىس - رشيك املسلمون الذين يعيشون يف دول فيسغراد، 2010

مرص، هولندا تنوين للرقص املرسحي - رشيك الرقص عىل الحافة: تحفيز الوعي الثقايف، 2010

بولندا املعهد العايل للموسيقى - رشيك التعايش املوسيقي، التقاليد تلتقي باملعارص، 2009

سلوفينيا، إيطاليا، أملانيا، اليونان، األردن، بولندا، 
فلسطني

مركز الشباب الفلسطيني الجفرا - رشيك ميديتريانيوم يونايتد، 2009

اليونان، مرص، فرنسا، األردن، لبنان، املغرب الجمعية السورية لحامية البيئة - رشيك الشباب العارش التغيري يف البحر األبيض املتوسط، 2009

فرنسا، إيطاليا، بولندا، لبنان مؤسسة الشيخ احمد كفتارو - رشيك فهم أديان، 2009

فرنسا، إيطاليا، املغرب كلية الفنون الجميلة – جامعة دمشق 
– رشيك

امللتقى السابع ملدارس فنون البحر املتوسط، 2006

إيطاليا، األردن، اليونان جمعية اآلثار – فرع الالذقية - رشيك هدايا الحرب، 2006

املشاركة يف الحمالت اإلقليمية

املشاريع املنظامت الحملة النشاط

اذهب رشقا! اذهب اىل سوريا بطريركية الروم األرثوذكس يف 
دمشق

1001 إجراء من أجل الحوار كن مؤثراً! تعزيز مهارات وسائط الحوار 
بني الثقافات يف أوروبا الوسطى والرشقية، 

2017

قد نعيش معاً ولكن هذا ال يعني أننا 
نعرف بعضنا البعض

بطريركية أنطاكية للروم 
األرثوذكس

استعادة الثقة، إعادة بناء 
الجسور

طرق مختلفة لألهداف املشرتكة، 2012

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

تونس
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تونس
يتوىل تنسيق الشبكة حالياً: نحن نحب سوسة

تدعم شبكة مؤسسة آنا ليند التونسية وترشك أعضاء منظامت املجتمع املدين الشباب عىل وجه 
الخصوص، وهي تنظم العديد من األحداث الدولية التي تتناول التحديات اإلقليمية الحالية.

لعبت الشبكة يف عام 2020 دوراً أساسياً يف تنظيم نشاطني دوليني يف تونس: املؤمتر التحضريي )األورو-
متوسط/ إفريقيا( UN75 لسلسلة املؤمترات يف الذكرى السنوية الخامسة والسبعني لألمم املتحدة يف تالني 
ولندن ونارفا؛ والنسخة الثالثة )عرب اإلنرتنت( من منتدى تقارب تونس "SSE يف العمل من أجل تونس مع 

صفر استبعاد وصفر كربون وصفر فقر".

ونظمت الشبكة النسختني األوىل والثانية من منتدى الشباب العريب األورويب )2017، 2018(؛ األوىل 
حرضها شباب من 19 دولة وشخصيات أورو-متوسطية بارزة متثل جمعيات ومنظامت مسؤولة عن الثقافة 

والشباب وأسفرت عن "إعالن تونس من أجل ثقافة الحياة"؛ وركزت الثانية عىل بناء ديناميات مشرتكة 
للشباب يف املنطقة األوروبية العربية يف مجال اإلعالم والرشاكة مع وزارة الشباب والرياضة. وحرض املؤمتر 

أكرث من 150 من قادة الشباب من 17 دولة والعديد من رؤساء الشبكات وسفري وفد االتحاد األورويب.

وقادت تونس بصفتها الشبكة املتوسطية الجنوبية الوحيدة ملتقى "التعبري الفني بني الثقافات يف املناطق 
الحساسة" )2017( للنشاط عرب الشبكات ملدة ثالثة أيام حول املوضوعات املتعلقة بدور التعبري الفني بني 

الثقافات يف املناطق الحساسة وذلك بالرشاكة مع 11 شبكة. وتم إنشاء نوادي النقاش الوطنية للشباب 
)2016( من قبل جمعية "صوت الطفل الريفي" لتكييف منهجية مبتكرة للحوار من خالل توفري املساحة 
واملوارد ملامرسات النقاش الفني ومعالجة قضايا اهتاممات الشباب. ونظمت الشبكة من بني العديد من 

اإلجراءات املشرتكة األخرى مرشوع "مركز املدينة القديم للحياة: ريادة األعامل االجتامعية وحل الرتاث ضد 
الهجرة غري النظامية" )2013( الذي جمع رؤساء السويد والدمنارك.

وشارك أكرث من 200 شاب يف منتدى الشباب التونيس الليبي )2012/2014(. كام شاركت الشبكة يف 
تنظيم تدريب حول "التعليم من أجل املواطنة بني الثقافات" يف عام 2014؛ ويف عام 2013 نظمت كالً 

من "الشباب األورو-متوسطي يف مواجهة األزمات: املواطنة ومنتدى الفن واالنتقال الدميقراطي" و"دور 
املواطنني يف بناء مجتمعات منفتحة وتعددية" كجزء من برنامج الدورة. واجتمع أكرث من 50 مشاركاً )من 
20 دولة( ورؤساء شبكات من املغرب والجزائر. وتم تقديم برنامج "أصوات الشباب العريب" )2011( ألول 

مرة مام أدى إىل إنشاء محاور يف جميع أنحاء البالد. وشارك حوايل 3000 شخص يف الحدث املشرتك لشبكة 
"أنا تونيس" )2010(.
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بيان أحداث مؤسسة آنا ليند 2005-2020

1 ألبانيا

8 الجزائر

5 بلجيكا

1 البوسنة والهرسك

2 بلغاريا

1 قربص

2 الجمهورية التشيكية

2 الدمنارك

9 مرص

3 إستونيا

1 فنلندا

20 فرنسا

3 أملانيا

8 اليونان

1 جوعان

2 أيرلندا

17 إيطاليا

9 األردن

2 التفيا

6 لبنان

4 ليتوانيا

2 مالطا

14 املغرب

3 فلسطني

6 بولندا

2 الربتغال

1 رومانيا

2 جمهورية سلوفاكيا

1 سلوفينيا

2 إسبانيا

9 السويد

4 سوريا

1 هولندا

5 تونس

5 تركيا

2 اململكة املتحدة

قامت مؤسسة آنا 
ليند بتعبئة 12 

مرشوعاً جديداً من 
خالل حملة "1001 

إجراء من أجل 
الحوار"

تونس هي واحدة 
من البلدان التي 

شملها االستطالع من 
أجل تقرير اتجاهات 
آنا ليند بني الثقافات

فرنسا وإيطاليا واملغرب 
هي أكرث دول املجتمع 
املدين التونيس رشاكة 

معها من خالل برنامج 
منح آنا ليند

يف عام 2011 حصل 
الصحفي التونيس عبد 

العزيز حيل عىل جائزة 
آنا ليند للصحفيني

42 مشارك تونيس يف 
تدريبات "دورك": بناء 

القدرات

89 منظمة 
مجتمع مدين 

يف الشبكة 
التونسية

تم متثيل 31 منظمة 
مجتمع مدين تونسية يف 

منتدى آنا ليند 2013 
يف مرسيليا؛ حرض 30 

مشاركاً من العديد من 
منظامت املجتمع املدين 

مبا يف ذلك HoN يف 
 MEDForum منتدى

يف فاليتا 2016

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

تونس
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الدول الرشيكة املنظامت التونسية املشاريع

ألبانيا، البوسنة والهرسك، قربص، جمهورية التشيك، 
مرص، فنلندا، اليونان، األردن، لبنان، ليتوانيا، 

املغرب، فلسطني، سلوفينيا، لوكسمبورغ، تركيا

نحن نحب سوسة - رشيك كن صويت، 2020 *

فرنسا، تركيا، أملانيا الجمعية التونسية للمصورات / الجمعية 
التونسية للمصورات - رشيك

مطبخ القصة، 2020 *

بلجيكا، لوكسمبورغ، موريتانيا نحن نحب سوسة - رشيك سوق الكريسامس، 2020 *

إسبانيا، املغرب، فرنسا، إستونيا، اليونان، فلسطني، 
موريتانيا

نحن نحب سوسة - رشيك التعددية الثقافية واألزمات - كوفيد 19، 2020 *

بلغاريا وتركيا الجمعية التونسية للعمل الثقايف 
)ATAC( - رشيك

يورو ميد، الصف الدرايس الطائر، 2020 *

فرنسا، اليونان، كرواتيا، اململكة املتحدة بلدية قرقنة - رشيك نساء الجزر، محركات السياحة املستدامة، 2020 *

اململكة املتحدة، الربتغال، املغرب، فرنسا، مرص، 
تركيا، ليتوانيا، إسبانيا

نحن نحب سوسة – HoN - رشيك العمل من أجل الحوار. كن مواطناً تعددياً!، 2020 *

املغرب، الجزائر، إسبانيا، فرنسا نحن نحب سوسة - رشيك أصوات النساء، 2020 *

إيطاليا وتركيا واليونان بيت الثقافة "ابن رشق" ومنتدى البحر 
األبيض املتوسط للذاكرة، ومساحة 

آيكارت الثقافية، وA.T.E.P. – الجمعية 
التونسية التجميلية والشعرية – رشيك

امرأة! - دافني وإيكو وآيو واآلخرون، 2015

إيطاليا، لبنان، فرنسا الخط – Inkyfada - رشيك مقاومة فنون الويب، 2015

فرنسا، املغرب جمعية أصدقاء بلفدار )AAB( - رشيك مواطنو البحر األبيض املتوسط الشباب الذين يواجهون تغري املناخ، 
2015

مرص، التفيا، السويد، الجزائر، إستونيا، إيطاليا، 
اململكة املتحدة، إسبانيا، املغرب

ZAYRAH AFRICA - رشيك يوروميد تعليم بال حدود، 2015

بلغاريا وتركيا وقربص الجمعية التونسية للعمل الثقايف - رشيك الثقافات املختلفة - القيم املشرتكة، 2015

مرص، إسبانيا، رومانيا، فلسطني، مرص، إستونيا، 
السويد، إسبانيا، فلسطني، هولندا

CALAM )التعايش مع اللغة البديلة 
وحركة العمل( – رشيك

#Youth4Peace: تدريب مدريب السالم األورو-متوسطيني، 2015

فرنسا، املغرب أشاهد / إينا ياكيد - رشيك مراسل يوروميد، 2013

فرنسا جمعية تونسيات - رشيك كارفور دو ديالوغ سيتوين، 2013

فرنسا آرت رو - رشيك دريم سيتي 2012-2013

الربتغال، إرسائيل، املغرب، إسبانيا نادي اليونسكو باردو - إداري  Sete Sóis Sete Luas: Med.Arab.Jewish Mobility، مهرجان
2012

ليتوانيا ومرص والتفيا نادي اليونسكو اليكسو باردو - رشيك مدرسة البلطيق الصيفية الدولية، 2009

مرص، فرنسا، لبنان، األردن، أملانيا النقابة التونسية ملساعدة املعوقني عقلياً 
– رشيك

التواصل الفعال لذوي االحتياجات الخاصة، 2009

إسبانيا، الجزائر، بلغاريا، مرص، اليونان، إيطاليا، 
األردن، هولندا، فلسطني

جمعية شباب البحر األبيض املتوسط 
- رشيك

حقيبة السالم للشباب األورو-متوسطي، 2009

الجزائر، فرنسا، إيطاليا، املغرب اإلذاعة التونسية – إداري أمواج البحر األبيض املتوسط، 2009

اليونان، إيطاليا، األردن، فلسطني جمعية حامية الطبيعة – رشيك EUROMED، 2007 اتصاالت املجتمع املستدام

إيطاليا، فرنسا، املغرب معهد البحر األبيض املتوسط للسياحة 
- رشيك

الغذاء والثقافة يف تجربة الهجرة، 2007

فرنسا، إيطاليا، لبنان، لبنان، املغرب  - El Jem جمعية الشباب والفنون
رشيك

ميديجينز بريكس، 2007

بلجيكا، الجزائر، إيطاليا املركز املوسيقي العريب واملتوسطي - 
رشيك

FUNDUQ، الرتاث والبحث واإلبداع، 2007

اليونان، مرص، املغرب، إيطاليا، األردن جمعية حامية الطبيعة والبيئة – رشيك مرشوع تعليم طعام البحر األبيض املتوسط، 2006

إيطاليا، فرنسا، لبنان املنظمة الدولية للهجرة – رشيك دورة املرأة املتوسطية يف التنمية، 2006

مالطا، األردن، ليتوانيا االتحاد الوطني للمرأة التونسية – رشيك وايز: قادت النساء املشاركة يف املشاريع األوروبية، 2006

إيطاليا وإسبانيا وفلسطني جمعية CRSS – رشيك تلفزيون زالب، 2006

شبكة آنا ليند يف تونس املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف تونس

تونس
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بيان أحداث مؤسسة آنا ليند 2005-2020

إيطاليا، املغرب، فرنسا جمعية الفنون وشباب El Jem - رشيك MED EL JEM Action )ورش عمل. إنشاء ونقل ومعلومات 
وانفتاح دويل(، 2006

فرنسا، املغرب، بولندا جمعية أصدقاء مركز شباب ميتالين 
- رشيك

الثقب وحوار الفنانني األورو-متوسطيني الشباب 2006

الدول الرشيكة املنظامت التونسية املشاريع

أهم الفعاليات التي نظمتها شبكة تونس

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

فرنسا، تونس، الجزائر، مالطا، ألبانيا، 
البوسنة، إيطاليا

فرنسا، تونس، الجزائر، مالطا، 
ألبانيا، البوسنة، إيطاليا

نحن نحب سوسة – رشيك كيميا. ممثالت للحوار، 2017

الدمنارك، إستونيا، أملانيا، املغرب، بولندا، 
السويد، تونس، تركيا

فنلندا نحن نحب سوسة – رشيك شبكات الرتبية عىل املواطنة بني الثقافات، 
2017

جمهورية التشيك، املجر، سلوفينيا، 
بولندا، سلوفاكيا، ليتوانيا، تونس، املغرب

جمهورية التشيك، املجر، 
سلوفينيا، بولندا، سلوفاكيا، 

ليتوانيا

نحن نحب سوسة – رشيك كن مؤثراً! تعزيز مهارات وسائط الحوار 
بني الثقافات يف أوروبا الوسطى والرشقية، 

2017

الجزائر، فنلندا، فرنسا، اليونان، أيرلندا، 
لبنان، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، تونس، 

املغرب، اململكة املتحدة

تونس نحن نحب سوسة - إداري التعبري الفني بني الثقافات يف املناطق 
الهشة، 2017

املغرب، الجزائر، فرنسا، أيرلندا، األردن، 
لبنان، ليتوانيا، فلسطني، الربتغال، تونس، 

بلجيكا

إسبانيا نحن نحب سوسة – رشيك التعليم غري الرسمي وما بني الثقافات يف 
منطقة البحر األبيض املتوسط، 2016

تونس واملغرب تارودانت نحن نحب سوسة الفن واألدوات والتعبري عن التحوالت 
االجتامعية، 2014

تونس واملغرب تارودانت نحن نحب سوسة حوار الرتاث واملواطنة، 2013

تركيا
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إيطاليا، املغرب، فرنسا جمعية الفنون وشباب El Jem - رشيك MED EL JEM Action )ورش عمل. إنشاء ونقل ومعلومات 
وانفتاح دويل(، 2006

فرنسا، املغرب، بولندا جمعية أصدقاء مركز شباب ميتالين 
- رشيك

الثقب وحوار الفنانني األورو-متوسطيني الشباب 2006

تركيا
تتوىل تنسيق الشبكة حالياً: جمعية النظام والتوليد )S&G( ورابطة املجتمع املدين ومعهد التنمية 

)ACSDI(
 بتشجيعها االحرتام املتبادل للقيم وتعزيز الحوار بني األديان وتعزيز التنوع كورقة رابحة يف املجتمع فإن 

الشبكة تعمل عىل محاربة جميع الصور النمطية والعنرصية وكراهية األجانب والعزل. ويعترب الشباب 
واألشخاص الذين لديهم فرص أقل واملحرومون والالجئون واملهاجرون، والنساء واألطفال بأنهم الفئات 

املستهدفة الرئيسية.

يف عام 2020 نظم رئيس الشبكة يف تركيا االجتامع االفرتايض ألعضاء شبكة مؤسسة آنا ليند لتقديم 
 TURKEY Talk # األعضاء الجدد لبعضهم البعض. كام تم تنظيم "لقاء التحادث الرتيك ملؤسسة آنا ليند
2" االفرتايض الذي استضاف السيد جميل أيريم رئيس املجموعة الرتكية يف الجمعية الربملانية لالتحاد من 

أجل املتوسط، حيث أكد عىل الدور الرئييس الذي تلعبه منظامت املجتمع املدين خاصًة خالل هذه الفرتة 
الصعبة. وتم تنفيذ النشاط عرب الشبكات "3S من أجل تعليم املواطنة بني الثقافات" )2017( بالتعاون مع 

شبكات مؤسسة آنا ليند للبوسنة والهرسك واملغرب وسلوفينيا واململكة املتحدة مبا يف ذلك ثالث ندوات 
يف طنجة )املغرب( ومازارا ديل فايو )إيطاليا( وبورسا )تركيا( لتعزيز مستوى متقدم من التفاهم املشرتك 

وتطوير منصة تعليم املواطنة بني الثقافات يف املنطقة األورو-متوسطية.

ومن خالل لعبة واسعة تم إنشاؤها بواسطة مرشوع "تخيل: رحالت املهاجرين" )2015( يخترب الالعبون 
ويفهمون بشكل أفضل الرحالت التي يجب أن يقوم بها املهاجرون السوريون أثناء الفرار من الحرب يف 

وطنهم. ومن خالل مسابقة الفيديو "لقاء جاري" )2015( تم تعزيز االحرتام املتبادل بني املواطنني األتراك 
والشباب من األقليات املتنوعة التي تتعامل مع التحديات االجتامعية والثقافية. وشارك الشباب يف جميع 

أنحاء تركيا يف حوار مع "جريانهم" بدعم من أعضاء الشبكة.

ونظمت الشبكة يف سنواتها العرش األوىل ورش عمل، مثل "الحوار بني األديان والثقافات والحوار مع 
املوسيقى" )2014( لنرش قيم الحوار بني األديان والثقافات بني الشباب؛ وشارك يف ذلك أعضاء يف كل من 

الشبكات الوطنية الرتكية وغريها من شبكات مؤسسة آنا ليند. كام شارك سبعون مشاركاً من خمسة بلدان 
يف العمل الوطني "البيئة والثقافة واملسؤولية االجتامعية" )2013(. وباستخدام أساليب التعليم غري الرسمي 

قام الخرباء أيضاً بدعم للمشاركني يف إنشاء مشاريع جديدة.

وكانت "حاضنة الشباب للمصالحة" – التي أطلقتها S&G يف عام 2009 –جزءاً من مبادرة "استعادة الثقة، 
إعادة بناء الجسور". كام نظمت مؤسسة إسطنبول للثقافة والفنون وآنا ليند "ورشة عمل الشباب لتسوية 

النزاعات من خالل التعاون الثقايف" يف عام 2007 يف إسطنبول. وحرض أربعون من القادة الشباب والعاملني 
الشباب من 27 دولة أورومتوسطية؛ كام دخلت مؤسسة آنا ليند يف رشاكة مع منصة الشباب األورو-

متوسطية يف حدث للتواصل يف إسطنبول شارك فيه قادة شباب من 30 دولة )2006(.

تركيا
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3 الجزائر

1 النمسا

1 بلجيكا

8 البوسنة والهرسك

5 بلغاريا

1 كرواتيا

4 قربص

1 الجمهورية التشيكية

4 الدمنارك

16 مرص

1 إستونيا

1 فرنسا

9 اليونان

1 الجوع

6 إرسائيل

22 إيطاليا

14 األردن

15 لبنان

2 ليتوانيا

1 الجبل األسود

8 املغرب

4 فلسطني

11 بولندا

5 الربتغال

4 رومانيا

3 الجمهورية السلوفاكية

1 سلوفينيا

2 إسبانيا

12 السويد

5 هولندا

3 تونس

1 اململكة املتحدة

قامت مؤسسة 
آنا ليند بتعبئة 

27 مرشوعاً من 
خالل حملة "1001 
إجراءات من أجل 

الحوار"

تركيا هي واحدة من 
الدول التي شملها 

االستطالع من أجل 
تقرير اتجاهات آنا 

ليند بني الثقافات

إيطاليا ومرص ولبنان 
هي أكرث الدول التي 

تشارك منظامت 
املجتمع املدين الرتكية 

معها من خالل برنامج 
آنا ليند للمنح

20 منظمة مجتمع 
مدين ممثلة

 ALF 2013 يف منتدى
يف مرسيليا ؛ وحرض 

12 مشاركًا يف منتدى 
MEDF من العديد من 
منظامت املجتمع املدين 

مبا يف ذلك HoN  يف 
فاليتا 2016 أعضاء املجلس 

االستشاري لـ آنا ليند: 
السفري محمد سليم 

كارتال )حالياً(؛ السفرية: 
فاطمة رسبيل ألبامن 
وآيس سومرو نويان 

)سابقاً(

شاركت 281 
منظمة من 

منظامت 
املجتمع املدين 

يف الشبكة 
الرتكية

تم تنظيم االجتامع 
الثالث للمجلس 

االستشاري يف إسطنبول 
عام 2009

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

تركيا
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الدول الرشيكة املنظامت الرتكية املشاريع

إستونيا، لبنان املشاريع الصغرية إسطنبول - رشيك أمثال عن الحوار: تعزيز الوعي والتفاهم والحوار بني الثقافات يف 
املنطقة األورو-متوسطية، 2020 *

ألبانيا، البوسنة والهرسك، قربص، جمهورية التشيك، 
مرص، فنلندا، اليونان، األردن، لبنان، ليتوانيا، 

املغرب، فلسطني، سلوفينيا، تونس، لوكسمبورغ

جمعية املجتمع املدين ومعهد التنمية 
- رشيك

كن صويت، 2020 *

فرنسا، أملانيا، تونس  Balik جمعية(  Balık Sanat Derneği
Art( - رشيك

مطبخ القصة، 2020 *

كرواتيا، اليونان، إسبانيا مركز الدراسات الدولية واألوروبية - 
رشيك

QUO VADIS EuroMed CIVIL SOCIETY ؟، 2020 *

املغرب، إسبانيا، لبنان، فرنسا، إيطاليا، فلسطني، 
الربتغال

مؤسسة فالينج بروم - رشيك OLHARES DO MEDITERRÂNEO - مهرجان أفالم املرأة: 
الوعي والتمكني، 2020 *

املغرب، أملانيا، بلجيكا، اململكة املتحدة، أيرلندا جمعية املجتمع املدين ومعهد التنمية 
- إداري

أكادميية آنا ليند االفرتاضية، 2020 *

بلغاريا، تونس مؤسسة البحوث االقتصادية والتضامن 
 )BİSAV( االجتامعي ملهاجري البلقان

- رشيك

الصف املدريس الطائر األورو-متوسطي، 2020 *

اململكة املتحدة، الربتغال، تونس، فرنسا، مرص، 
املغرب، ليتوانيا، إسبانيا

 S&G System and Generation
Association - HoN - - رشيك

اعمل من أجل الحوار وكن مواطناً تعددياً!، 2020 *

تونس، إيطاليا، اليونان منظمة آريس – رشيك النساء! - دافني، إيكو، آوي واآلخرون، 2015

بلغاريا، مرص وكالة كالريو للسياحة والسفر جمعية 
كاليم الثقافية – رشيك

مصادم الرتجمة 1، 2015

البوسنة والهرسك  Dinamik Gelisim Dernegi )Eng.
Dynamic Development Associa-

tion( – رشيك

التعلم بالفعل، 2015

فلسطني، اليونان، األردن، لبنان جامعة يسار )كلية االتصال والراديو 
والتلفزيون وقسم السينام( - رشيك

الصفحة الرئيسية - منزل جديد، 2015

اليونان، مرص، فرنسا ONET / BRCV SOUSSE - رشيك اشعر، شارك، ترصف: متكني الشباب من خالل التعلم بني الثقافات، 
2015

لبنان، إسبانيا، إستونيا، األردن، اليونان، ليتوانيا، 
مرص

جمعية معهد النهضة - رشيك التعبريات يف الحوار، 2015

كرواتيا  Ortaköy 80. Yıl Mesleki ve Teknik
 Kecioren بلدية ، Anadolu Lisesi

ومؤسسة تعليم املعوقني والتضامن 
معهم يف تركيا OZEV - رشيك

فن الدميقراطية يف املنطقة األورو-متوسطية، 2015

الدمنارك، السويد، لبنان الناس يطالبون بتغيري LLP - رشيك "من الشباب إىل الشباب )Y2Y( - املداوالت وتبادل الخربات حول 
أزمة الالجئني واملهاجرين يف منطقة البحر األبيض املتوسط الحالية: 

تحدياتها وآثارها وفرصها"، 2015

بلغاريا، تونس، قربص مؤسسة البحث االقتصادي والتضامن 
 )BİSAV( االجتامعي ملهاجري البلقان

- رشيك

"ثقافات مختلفة - قيم مشرتكة"، 2015

قربص، أملانيا مرشوع الشقق - إداري املنطقة العازلة، 2012

فنلندا بلدية باغالر - إداري ملسة أرجوانية للسينام: حكايات مخبأة، 2012

مرص ورومانيا  KUM SAATİ EĞİTİM GENALİK
KADIN – إداري

عاملنا امللون، 2010

أملانيا، لبنان، فلسطني، الربتغال، اململكة املتحدة 5533 – رشيك الفن القائم عىل البحث / بحث قائم عىل الفن، 2009

فرنسا، أملانيا، إيطاليا، الجبل األسود، فلسطني، 
السويد

رومانكارا أنقرة روما - رشيك التفاهم بني الثقافات كل يوم، 2009

إيطاليا، األردن، فلسطني، رومانيا، إسبانيا، اليونان، 
مرص

جمعية هنجر للفنون - رشيك مهاجرو الجيل الثاين: مواطنون بال حقوق، 2009

الربتغال، املغرب جمعية بابل والثقافة والفنون - رشيك نهج الشامل والجنوب املعارص للرقص التقليدي، 2009

أملانيا، مرص، تونس، السويد، النمسا، فلسطني STKED - رشيك الهجرة-الثقافة-الهوية: مؤسسة آنا ليند

شبكة آنا ليند يف تركيا املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف تركيا

تركيا
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فرنسا، لبنان، املغرب، فلسطني، إيطاليا  - IPS BIANET مؤسسة االتصاالت
رشيك

تحقيق صحفي: الصحافة الثقافية واالستطالعات يف البحر األبيض 
املتوسط، 2009

البوسنة والهرسك، أملانيا، إيطاليا، الجبل األسود، 
فلسطني، السويد

مركز خدمات الشباب GSM - إداري ICU Everyday، 2009 ،التفاهم بني الثقافات كل يوم

اليونان بابل جمعية الثقافة والفنون - إداري التغلب عىل األحكام املسبقة واستعادة الثقة يف أقلية روما، 2009

فرنسا، املغرب، إسبانيا مؤسسة إسطنبول للثقافة والفنون – 
رشيك

بابل ميد ميوزيك، 2007

أملانيا، إرسائيل، إسبانيا جامعة الرشق األوسط التقنية – رشيك 11th DGAP، 2007 املدرسة الصيفية الدولية

مرص، جمهورية التشيك، الدمنارك، إسبانيا، تونس أفارساي – رشيك مفرتق طرق الثقافات، 2007

إيطاليا، مرص، إسبانيا، قربص منصة Garanti – رشيك طرح عام 06. أتالنتي ميديرتانيو، 2006

مرص، سلوفينيا، فرنسا سانرتال إسطنبول – إداري – رشيك اإلنارة واإلضاءة والكهرباء، 2006

قربص، إيطاليا، األردن Sivil Toplum Ve Kalkinma Ensti-
tusu Dernegi - رشيك

البحر األبيض املتوسط "هجرة األدمغة" 2006

إيطاليا، مرص، فرنسا مجموعة أوراسيا الفنية - رشيك ماري دي دانزا )الرقص يف البحر(، 2006

الدول الرشيكة املنظامت الرتكية املشاريع

أهم الفعاليات التي نظمتها شبكة تركيا

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

الدمنرك، إستونيا، املانيا، املغرب، بولندا، 
السويد، تونس، تركيا

فنلندا جمعية النظام والجيل – رشيك شبكات الرتبية عىل املواطنة بني الثقافات، 
2017

سلوفينيا، البوسنة والهرسك، اململكة 
املتحدة، املغرب، تركيا

إيطاليا، املغرب، تركيا جمعية النظام والجيل – إداري S.3 للرتبية عىل املواطنة بني الثقافات، 
2017

تركيا أنقرة، أنطاليا، اسيك شهري، 
إسطنبول

S-G جمعية نظام وتوليد حوار بني الجريان، 2015

تركيا إسطنبول مؤسسة القطاع الثالث، 
املجتمع املدين ومعهد التنمية

تطوير اسرتاتيجية لجمع التربعات: أدوات 
واتجاهات جديدة، 2015

تركيا اسيك شهري ACSDIو S&Gو IKSV ورشة عمل ومائدة مستديرة للتعاون 
اإلقليمي والوطني والدويل، 2013

اململكة املتحدة
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اململكة املتحدة
تتوىل تنسيق الشبكة حالياً: منظمة بدال من الحرب )In Place Of War IPOW( - جامعة مانشسرت 
تركز شبكة مؤسسة آنا ليند يف اململكة املتحدة عىل أعامل الحوار بني الثقافات يف مجال الفن والثقافة.
ويتألف أعضاء الشبكة من املنظامت غري الحكومية الدولية واملؤسسات األكادميية والهيئات اإلعالمية 

التي تنفذ مشاريع يف مجاالت األدب ووسائل اإلعالم عرب اإلنرتنت والحراك الفني واإلبداع.

نظمت شبكة اململكة املتحدة يف عام 2019 اجتامعاً حول الرصد والتقييم )M&E( يف مانشسرت، حيث 
جمعت الخرباء والرؤساء وأعضاء الشبكة ملناقشة كيفية تحسني الرصد والتقييم ألنشطة أعضاء الشبكة. 
وشارك رئيس شبكة األردن واململكة املتحدة يف تنظيم "منتدى نساء املتوسط للحوار ملؤسسة آنا ليند" 

)2019( يف عامن. وجمع الحدث نساء من جميع أنحاء الشبكة لتقديم أفكار وقصص حول املساواة. كام 
أن النشاط عرب الشبكات " تدريب عىل أفضل مامرسات املؤسسات االجتامعية واإلبداعية" )2017( بقيادة 

منظمة "بدال من الحرب IPOW" قد تضمن املشاركة يف أربع شبكات: اليونان ولبنان والسويد وأملانيا. 
وأرسلوا صانعي أفالم إىل مجتمعات الالجئني لتسجيل أفضل املامرسات. وتم تدريب مثانية عرش شخصاً 

واعتامدهم يف تدريب املدربني CSEP مام ميكنهم من تدريب الالجئني الذين يعملون معها.

ودعم رئيس الشبكة يف اململكة املتحدة تطوير برنامج أصوات الشباب العريب )YAV( الذي تم إطالقه باسم 
أصوات الشباب املتوسطي )YMV(. وشارك يف لندن خريجو أصوات الشباب العريب YAV يف حدث سيايس 

تم تنظيمه بالتعاون مع دار شتام Chatham House )2016( وأسبوع مناظرة أصوات الشباب العريب 
)2015( الذي تم تنظيمه مع املجلس الثقايف الربيطاين. وكان أحد الفائزين يف النسخة العارشة من "جوائز 

املتوسط للحوار بني الثقافات" )2015( هو منظمة Capoeira4Refugees غري الحكومية من اململكة 
املتحدة التي تدير مشاريع يف سوريا وفلسطني واألردن. وكان موضوع الجائزة عبارة عن مبادرات ضد 

خطاب الكراهية وخاصة ضد كراهية األجانب.

وتندرج بني اإلجراءات الوطنية التي تم إطالقها "اتصاالت إبداعية للحوار بني الثقافات وما وراء الحدود: فن 
الحوار". وشارك املجلس الثقايف الربيطاين ومؤسسة آنا ليند يف تنظيم مؤمتر "إعادة التفكري يف الحوار" يف عام 
2010. واجتمع أكرث من 100 صحفي وإعالمي من الرشق األوسط وأوروبا يف لندن ألول مرة بعد حرب غزة 
عام 2009 من أجل منظمة "يف أعقاب غزة: روايات إعالمية وتصورات عامة" التابعة للمؤسسة بتنظيم من 
جامعة وستمنسرت ودار Chatham House. وتم تنظيم العديد من املنتديات الدولية بالتعاون مع الشبكة 

وباالشرتاك مع مؤسسة آنا ليند يف اململكة املتحدة مبا يف ذلك ورشة العمل واملعرض الفني "فنون عابرة 
للحدود" الذي يعرض ويناقش أعامل الفنانني يف أعقاب حرب لبنان عام 2006.

اململكة املتحدة



166
بيان أحداث مؤسسة آنا ليند 2005-2020

3 الجزائر

1 البوسنة والهرسك

7 مرص

1 إستونيا

1 فنلندا

4 فرنسا

4 املانيا

3 اليونان

1 أيرلندا

3 إرسائيل

3 إيطاليا

1 األردن

1 التفيا

7 لبنان

1 مالطا

5 املغرب

10 فلسطني

1 بولندا

2 سلوفينيا

4 إسبانيا

3 السويد

2 تونس

6 تركيا

شارك خرباء 
أكادمييون بريطانيون 

من جامعة املدينة؛ 
جامعة وستمنسرت يف 
تقرير آنا ليند 2010 

اللجنة العلمية

مرص وتركيا هام أكرث 
دول املجتمع املدين يف 
اململكة املتحدة رشاكة 
معها من خالل برنامج 

منح آنا ليند

139 منظمة 
مجتمع مدين 

يف آنا ليند 
شبكة اململكة 

املتحدة

فازت 
 Capoeira4Refugees

بجائزة الحوار األورو-
متوسطي لعام 2015

عضو املجلس 
االستشاري لـ آنا ليند: 
األكادميية الربيطانية 

سارة سيلفسرتي 
)سابقاً(

اململكة املتحدة هي 
إحدى الدول التي 

شملها االستطالع من 
أجل تقرير اتجاهات آنا 

ليند بني الثقافات

تم متثيل 26 منظمة مجتمع 
مدين يف منتدى آنا ليند 2013 
يف مرسيليا ؛ وحرض 21 مشاركاً 

من العديد من منظامت 
 HN املجتمع املدين مبا يف ذلك
منتدى MEDF يف فاليتا 2016

فاز الصحفيون الربيطانيون 
 The( راشيل شايب

Guardian( وسارفراز 
 )The Guardian( منظور

 BBC( وصقر املخادي
Radio 2( بجائزة آنا ليند 
للصحفيني يف أعوام 2011 
و2012 و2013 و2014 يف 

احتفاالت لندن بالرشاكة مع 
مؤسسة طومسون رويرتز

أقيمت رشاكات من خالل منح آنا ليند

شبكة آنا ليند يف اململكة املتحدة املشاريع الرئيسية مع منظامت املجتمع املدين يف اململكة املتحدة

الدول الرشيكة منظامت اململكة املتحدة املشاريع

املغرب، املانيا، بلجيكا، تركيا، أيرلندا شبكة املوارد األورو-متوسطية - رشيك أكادميية آنا ليند االفرتاضية، 2020 *

املغرب، إرسائيل، األردن، فلسطني، إسبانيا، اليونان، 
فرنسا

كونكورديا اململكة املتحدة )املحدودة( 
– رشيك

متكني الشباب - تحسني القدرات ملشاريع الشباب األورو-متوسطية، 
* 2020

تونس، اليونان، كرواتيا، فرنسا الثقة الوطنية – رشيك نساء الجزر، محركات السياحة املستدامة، 2020 *

املغرب، الربتغال، تونس، فرنسا، مرص، تركيا، 
ليتوانيا، إسبانيا

بدالً من الحرب - HoN – رشيك العمل من أجل الحوار. كن مواطناً تعددياً!، 2020 *

املجر، إرسائيل Asfar CIC - رشيك التعلم العاملي من خالل القصص الرقمية، 2020 *

اململكة املتحدة
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مرص، التفيا، السويد، الجزائر، تونس، إيطاليا، 
إستونيا، إسباين، املغرب

برنامج املدينة للقيادة - رشيك يوروميد تعليم بال حدود، 2015

إرسائيل إحياء - دعم الالجئني والباحثني عن 
اللجوء - رشيك

جرس املعيشة للحوار بني الثقافات، 2013

فلسطني املعابر الحدودية – إداري هذا الجسد مليك، 2013

سلوفينيا، مرص، أملانيا، إرسائيل، فلسطني Xchange إسكتلندا – إداري Loesje يعرب البحر األبيض املتوسط، 2012

فلسطني، إيطاليا رشكة مرسح باداك – رشيك التنوع بالنيابة، 2012

مرص، مالطا، تركيا األدب عرب الحدود – إداري األدب عرب الحدود يف البحر األبيض املتوسط، 2012

فلسطني مؤمتر إندرا – إداري تربيد الرصاع: الشباب يف أيرلندا الشاملية وفلسطني، 2012

إرسائيل وإيطاليا ICAHD UK - إداري رفع الوعي بقضية التهجري يف إرسائيل واألرايض الفلسطينية، 2010

أملانيا، لبنان، فلسطني، الربتغال، تركيا واجهة مركز البحث يف الفن - إداري الفن القائم عىل البحث / بحث قائم عىل الفن، 2009

فرنسا، الجزائر، املغرب كلية سانت أنتوين بجامعة أكسفورد 
– رشيك

ترجمة املعجم النقدي للبحر األبيض املتوسط بني اللغات والثقافات، 
2009

إرسائيل صندوق إرسائيل الجديد – رشيك بناء منتدى القيادات الشبابية يف النقب املوحد، 2009

فلسطني جمعية الصداقة كامدن ابو ديس – 
إداري

قصص من أمهاتنا )لقاءات لنساء فلسطينيات وبريطانيات(، 2009

فلسطني Engaged Events Ltd - إداري مهرجان فلسطني لآلداب 2009

مرص جامعة كينجستون – إداري املرأة العربية يف قطاع اإلبداع، 2009

فرنسا، لبنان، فلسطني، تركيا األحداث الجادة املحدودة – إداري السجادة الطائرة، 2007

فلسطني، اليونان، األردن، لبنان الرابطة الوطنية لتدريس الدراما - رشيك الدراما كسياق للتعلم، املدرسة الصيفية الدولية، 2007

فلسطني، مرص، إسبانيا املجلس الثقايف الربيطاين – رشيك اقرأ واكتب اآلن، 2006

فلسطني، أملانيا، مرص املجلس الثقايف الربيطاين – رشيك برنامج الفنون البرصية التفاعلية عرب اإلنرتنت، 2006

األردن، تركيا، بولندا، إسبانيا، إيطاليا، مرص، فرنسا، 
املغرب

املادة 12 يف إسكتلندا - رشيك قوس قزح املوسيقى، 2006

أهم الفعاليات التي نظمتها شبكة اململكة املتحدة

البالد املشاركة املوقع املنظمة املسؤولة النشاط

سلوفينيا، البوسنة والهرسك، اململكة 
املتحدة، املغرب، تركيا

إيطاليا، املغرب، تركيا يف مكان الحرب - رشيك S.3 للرتبية عىل املواطنة بني الثقافات، 
2017

الجزائر، فنلندا، فرنسا، اليونان، 
أيرلندا، لبنان، سلوفينيا، إسبانيا، 
السويد، تونس، املغرب، اململكة 

املتحدة

تونس يف مكان الحرب - رشيك التعبري الفني بني الثقافات يف املناطق 
الهشة، 2017

اليونان، أملانيا، لبنان، السويد اليونان يف مكان الحرب - إداري أفضل مامرسة للتدريب عىل املشاريع 
االجتامعية واإلبداعية، 2017

اململكة املتحدة مانشسرت ولندن يف مكان الحرب شبكة العمل بني الثقافات - مبادئ 
العمل مع الالجئني، 2015

اململكة املتحدة، مرص، فلسطني، 
لبنان، بلجيكا

مانشسرت ايون كريتيف ما وراء الحدود: فن الحوار، 2014

اململكة املتحدة نوتنغهام ايون كريتيف اتصاالت إبداعية: الحدث العاملي للفنانني 
الشباب، 2012

اململكة املتحدة
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الحوكمة واإلدارة

يرشف عىل مؤسسة آنا ليند مجلس حاكمني مؤلف من ممثلني لـ 42 بلد من الرشاكة األورو-متوسطية، 
ويتم متويلها من قبل االتحاد من أجل املتوسط واملفوضية األوروبية. ويوافق املجلس عىل برنامج وميزانية 

املؤسسة، ويعني الرئيس واملدير التنفيذي. واملقر الدويل للمؤسسة يف اإلسكندرية يف مرص.

رئيس مؤسسة آنا ليند ومديرها التنفيذي

رئيس مؤسسة آنا ليند ميثّل املؤسسة يف عالقاتها الخارجية ويرأس املجلس االستشاري ويرفع التقارير إىل 
االجتامعات التنفيذية ويساعد املدير التنفيذي يف التحضري لربنامج العمل متعدد السنوات.

ويتوىل املدير التنفيذي إدارة املؤسسة ويحرّض الربنامج وامليزانية ويعني ويرأس املوظفني ويحرّض اجتامع 
مجلس الحاكمني ويعمل كممثلها القانوين.

اليزابيت غيغو
)2015 حتى اآلن / فرنسا(

الرئيس أندريه أزوالي
 )2008 حتى 2014 / املغرب(

لوسيو غرياتو
)2007 حتى 2008 / إيطاليا(

حاتم عطالله
)2015 حتى 2017 / تونس(

ترواغوت شوفتايلور
)2005 حتى 2007 / أملانيا(

أندريو كالريت
)2008 حتى 2014 / إسبانيا(

نبيل الرشيف
)2018 حتى اآلن / األردن(
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مجلس الحاكمني

يتألف مجلس الحاكمني من ممثلني من دول الرشاكة األورو-متوسطية. وهم يف الوقت الحارض: ألبانيا، 
الجزائر، النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قربص، الجمهورية التشيكية، الدمنارك، مرص، 

إستونيا، فنلندا، فرنسا، أملانيا، اليونان، املجر، أيرلندا، إرسائيل، إيطاليا، األردن، التفيا، لبنان، ليتوانيا، 
لوكسمبورغ، مالطا، موريتانيا، موناكو، الجبل األسود، املغرب، فلسطني، بولندا، الربتغال، رومانيا، سلوفاكيا، 

سلوفينيا، إسبانيا، السويد، هولندا، تونس، تركيا، واململكة املتحدة. وتشغل املفوضية األوروبية وجامعة 
الدول العربية منصب مراقبني يف مجلس الحاكمني.

ويعني املجلس الرئيس واملدير التنفيذي واملجلس االستشاري. كام أن رؤساء ونواب الرئيس هم عىل التوايل: 
محي الدين طوق )األردن( والرس بيارم )السويد(، 2005 حتى 2009؛ السفرية فريونيكا ستابيج )سلوفينيا( 

والربوفيسور محمد محجوب )تونس(، 2009 حتى 2014؛ أبو بكر حفني محمود )مرص(، 2015 حتى 
2016؛ السيد رضا زكيدان )تونس( 2016 حتى 2019. والسيد رالف لوريج، من نهاية عام 2019 حتى اآلن.

ودعم املجلس تنفيذ األنشطة الرئيسية واملبادرات الرئيسية التي نفذت خالل السنوات الخمس عرشة 
املاضية. وتبنى باإلضافة إىل ذلك منتدى آنا ليند املتوسطي، وهو تجمع فريد يجمع منظامت املجتمع 

املدين من 42 دولة أورو-متوسطية. وكانت هناك حتى اآلن أربع نسخ، وعقدت آخر واحدة يف مالطا يف 
عام 2016. ونظراً للوضع الوبايئ العاملي لجائحة-19 كوفيد تم تأجيل النسخة الخامسة التي كان من املقرر 

عقدها يف شبينيك – كرواتيا يف أبريل 2020.

وتشمل املبادرات الرئيسية األخرى التي دعمها واعتمدها مجلس حاكمي املؤسسة تقرير االتجاهات بني 
الثقافات، وهو أداة رائدة للمعرفة والعمل عىل العالقات بني الثقافات يف منطقة البحر األبيض املتوسط، 
ووصلت إىل نسختها الرابعة يف عام 2020. وركّز برنامج "دورك" عىل تزويد قادة املجتمع املدين باملهارات 

للمشاركة يف الحياة العامة. وكان آخر نشاط لها "امللتقى" – وهو عبارة عن تجمع رئييس للمجتمع املدين يف 
مقر قيادة مؤسسة آنا ليند يف اإلسكندرية، مرص – يف نوفمرب 2014، وقد ُعقد يف الذكرى العارشة لتأسيس 

املؤسسة. وقد حدث يف أعقاب االحتفال يف نابويل يف أكتوبر 2014 بحضور الهيئات القانونية الرئيسية 
للمؤسسة ومجلس الحاكمني واملجلس االستشاري ورؤساء ممثيل الشبكة.

كام تم تبني برنامج أصوات الشباب العريب. وقد أطلق يف عام 2011 وأتاح فرصاً جديدة لتنمية املهارات 
واملناقشة للشباب يف جميع أنحاء منطقة البحر األبيض املتوسط. وتم يف عام 2016 توسيع هذا الحقاً 
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ليشمل "أصوات الشباب املتوسطي" حسبام أُعلن يف فاليتا-مالطا من قبل املمثلة السامية لالتحاد األورويب 
للشؤون الخارجية السيدة فيديريكا موغرييني.

ويجتمع مجلس الحاكمني مرتني عىل األقل يف السنة؛ وتم حتى اآلن استضافة 62 اجتامعاً يف مختلف دول 
املنطقة األورو-متوسطية مثل أثينا وبروكسل وبرشلونة ودوبروفنيك وكراكوف ولوكسمبورغ وماالغا ومالطا 
ومدريد ونيس وبورتوروز وفيلنيوس. وُعقد آخر اجتامع فعيل له يف 24 نوفمرب 2019 يف اإلسكندرية يف مقر 

قيادة املؤسسة قبل الذهاب إىل االجتامعات االفرتاضية يف عام 2020 نتيجة جائحة كوفيد-19. وُعقدت 
االجتامعات االفرتاضية الثالثة األخرية خالل أشهر يونيو ويوليو وأكتوبر.

املجلس االستشاري

يتألف أعضاء املجلس االستشاري ملؤسسة آنا ليند من أفراد وشخصيات من املجتمع املدين تم اختيارهم بناء 
عىل خلفيتهم يف مجال الحوار بني الثقافات، ويتم اختيارهم من قبل مجلس الحاكمني من خالل املقرتحات 

التي يقدمها الرشكاء األورو- متوسطيون.

ويجتمع املجلس مرة واحدة عىل األقل يف السنة برئاسة رئيس املؤسسة؛ وتتم استشارة املدير التنفيذي إلعداد 
مرشوع برنامج العمل متعدد السنوات وتقديم املشورة بشأن توجهات السياسة االسرتاتيجية للمؤسسة. وتألف 

املجلس حتى اآلن، من األعضاء التالية أسامؤهم:

2008-2005: محمد بن مامي )تونس(، سالفاتور بونو )إيطاليا(، مالك شبل )الجزائر(، أسعد األسد )فلسطني(، 
هدى الصدة )مرص(، ماري كلري فوبلتس )بلجيكا(، أليسا سمها جينيو )إرسائيل(، هييل إليزابيث ماملفيغ 

)الدمنارك(، طاهر نشأت مرصي )األردن(، تومو ميالسو )فنلندا(، جيام مارتن مونوز )إسبانيا(، دمييرتيس ز. 
برييدس )اليونان(.

2011-2008: رويدا املعايطة )األردن(، رون باركاي )إرسائيل(، هايدي دومريترش )النمسا(، كارولني فوريست 
)فرنسا(، إدوارد غومبارد )جمهورية التشيك(، لوسيو غرياتو )إيطاليا(، عائشة كسول )الجزائر(، نيفينكا 

كوبريفسيك )سلوفينيا(، محمد محجوب )تونس(، تومو ميالسو )فنلندا(، أنطوان مرسة )لبنان(، ألييك موشيس 
غوغويت )اليونان(، بيسنيك مصطفى )ألبانيا(، آيس نويان )تركيا(، طالب عمران )سوريا(، كارينا بيرتسون 

)التفيا(، سارة سيلفسرتي )اململكة املتحدة(، نيفني سياميكا )مرص(.

2014-2012: بسنيك مصطفاج )ألبانيا(، صربية بوقدوم )الجزائر(، نيفني سياميكا حليم )مرص(، يارا بار أون 
)إرسائيل(، رويدة املعايطة )األردن(، أنطوان نرصي مرسة )لبنان(، ملياء رايض )املغرب(، محمد كامل الدين 

غاها )تونس(، عائشة سومرو نويان )تركيا(، ديجان يوفيتش )كرواتيا(، سونيا حجايس )أملانيا(، حسنى الغاوي 
)املجر(، آن لوتريل )أيرلندا(، جاسك بورشال )بولندا( روي نوغريا لوبيز أليكسو )الربتغال(، تريي س. بوالتا 

)فلسطني(، ميشل كاباسو )إيطاليا(، ايغور برليك )سلوفينيا(، كارينا بيرتسون )التفيا(.

2017-2015: غانية مختاري )الجزائر(، جوسكو بوزاين )كرواتيا(، محمد أنيس سامل )مرص(، ريستو فيلتهايم 
)فنلندا(، ماري كريستني ساراغوس )فرنسا(، سونيا حجازي )أملانيا(، ألييك موسكيس-غوغيت )اليونان(، حسنى 
الغاوي )املجر(، آن لوتريل )إيرلندا(، يارا بار أون )إرسائيل(، ميشال كاباسو )إيطاليا(، رويدة املعايطة )األردن( 

، مروة حلواين عكاري )لبنان(، غودغري بريوتا )مالطا(، ملياء رايض )املغرب(، تريي بوالتا )فلسطني(، جاسيك 
بورشال )بولندا(، روي لوبيز أليكسو )الربتغال(، ميغيل هريناندو دي الراميندي )إسبانيا(، باتريك غروتشكون 

)السويد(، فاطمة سريبيل ألبامن )تركيا(.
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2020-2018: غانية مختاري )الجزائر(، محمد أنيس سامل )مرص(، ريستو فيلتهايم )فنلندا(، ماري كريستني 
ساراغوس )فرنسا(، كارولني روبرتسون فون تروثا )أملانيا(، ألييك موشيس غوغيت )اليونان(، آن لوتريل 

)أيرلندا(، ياعرا بار اون )إرسائيل(، باوال سارسينا )إيطاليا(، رويدا املعايطة )األردن(، مروة حلواين عكاري 
)لبنان(، نوربرت بوجيجا )مالطا(، تريي بوالتا )فلسطني(، روي لوبيز أليكسو )الربتغال(، ميغيل هريناندو دي 

الراميندي )إسبانيا(، نعومي غروسامن / لوفيسا فاجر )السويد(، محمد سليم كارتال )تركيا(.

عقد املجلس االستشاري الذي تأسس يف عام 2007 اجتامعه األول يف عام 2008، تلته اجتامعات سنوية يف 
مختلف مدن املنطقة األورو-متوسطية: اإلسكندرية وإسطنبول ولشبونة ولندن ونابويل وروما.

وقد أجرى املجلس مناقشات مفتوحة يف مختلف املجاالت املتعلقة بعمل املؤسسة. وشملت هذه األخرية 
كيفية بناء ثقافة قامئة عىل الحوار والتبادل من خالل قيادة حركة للجمع وإلهام املجتمعات املدنية األخرى 
إىل جانب تطوير تفكري جديد حول كيفية تحديد خطوات التغيري يف توسيع نطاق التأثري ومدى العمل بني 

الثقافات.

ويف إطار بحث االتجاهات بني الثقافات الرائدة للمؤسسة والذي يستمر يف كشف كل من التحديات وفرص 
االستفادة من قوة الحوار من أجل التغيري االجتامعي ناقش األعضاء وتبادلوا وجهات النظر حول كيفية التنبؤ 

واالستجابة لالتجاهات االجتامعية والثقافية يف أوروبا ومنطقة البحر األبيض املتوسط.
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رؤساء الشبكات
تعمل مؤسسة آنا ليند وفقاً لنظامها األسايس كشبكة من الشبكات )الشبكات(.

وحددت حكومات الـ 42 دولة أورو-متوسطية املؤسسات أو املنظامت املناسبة التي تلعب دور رئيس شبكة 
املؤسسات عىل املستوى الوطني لتطوير الحوار عىل أساس مستمر بني الثقافات والحضارات يف إطار الرشاكة 

األورو-متوسطية. وتدير املؤسسة بالتايل أكرب شبكة ملنظامت املجتمع املدين املشاركة يف تعزيز الحوار بني 
الثقافات عرب املنطقة األورو-متوسطية.

وبهدف تعزيز الحوار بني الثقافات واملساهمة يف تنفيذ برنامجها فإن املؤسسة تلعب دوراً محورياً يف حشد 
الشبكات الوطنية التي تتعامل مع الحوار بني الثقافات الذي أنشأه رشكاء األورو-متوسط. ويتم تحقيق ذلك 

بشكل ملحوظ من خالل تعزيز شبكة من رؤساء كل من الشبكات الوطنية ومساعدة أعضاء الشبكات يف تأمني 
الوصول إىل التمويل والجمع بني األفراد واملنظامت ونرش املعرفة وتبادل أفضل املامرسات.

وتلعب الشبكات دوراً رئيسياً يف تعزيز وضوح الرشاكة األورو-متوسطية عىل املستويني الوطني واإلقليمي، 
ويلتقي رؤساء أو منسقو الشبكات الوطنية مرة واحدة عىل األقل سنوياً بدعم مايل من املؤسسة وال سيام 

للتشاور بشأن برنامج العمل السنوي وتوجهات السياسة االسرتاتيجية.

وتتم استضافة االجتامعات السنوية لرؤساء الشبكات يف مدن مختلفة من البلدان األورو-متوسطية بالتنسيق 
والدعم املقدم من رئيس مؤسسة الشبكة للبلدان املستضيفة وهي حتى اآلن: اإلسكندرية، برشلونة، برلني، 

بروكسل، القاهرة، غوتنربغ، فاليتا، فينيوس كراكوف، نابويل، نيس، نيقوسيا، تالني، تامبريي، ثيسالونييك، فاليتا، 
فيلنيوس. وتم تنظيم االجتامع املقرر لعام 2020 افرتاضياً بسبب جائحة كوفيد-19.

وتؤّمن املؤسسة التنسيق املنتظم لشبكاتها وتساهم يف التوحيد التدريجي ملنصة منسقة للمنظامت األعضاء – 
التي تعزز الحوار بني الثقافات يف املنطقة األورو-متوسطية بشكل ناشط – عن طريق توفري الدعم املايل الالزم 

لرؤساء مؤسسات الشبكات من خالل تنظيم االجتامعات والدورات التدريبية خالل املراحل املالية املختلفة 
للمؤسسة والتي بدأت يف عام 2008.

وتم خالل املرحلة الرابعة الحالية إنشاء خطط التمويل الثالثة التالية ووضعها موضع التنفيذ لصالح شبكات 
مؤسسة آنا ليند عرب 42 دولة.
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دعم تنسيق الشبكة )NCS(: يضمن التنسيق املنتظم للشبكات والتوحيد التدريجي ملنصة منسقة 
للمنظامت األعضاء مام يعزز الحوار بني الثقافات يف منطقة األورو-متوسط بشكل ناشط ويقدم الدعم املايل 

لرؤساء 
الشبكات للتنسيق اليومي للشبكات من خالل تنظيم االجتامعات والتدريب.

شبكة العمل بني الثقافات )NIA(: تعزز مهمة املؤسسة عىل املستوى الوطني وتضمن وضوح واتساق 
األعامل بني الثقافات للشبكة الوطنية. وتهدف شبكة العمل بني الثقافات إىل معالجة التحديات بني الثقافات 

املتعلقة بالتنوع االجتامعي والثقايف الخاص بكل بلد. حيث أطلقت املؤسسة نداءين خالل املرحلة الحالية.

األنشطة عرب الشبكات )CNA(: تستفيد من معرفة أعضاء الشبكة وخرباتهم يف مواجهة التحديات املتعلقة 
بالحوار بني الثقافات عىل املستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي وتعزز كفاءات الحوار بني الثقافات بني املنظامت 

األعضاء يف شبكات مؤسسة آنا ليند للمساهمة يف ثقافة حوار.
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فريق مؤسسة آنا ليند متعدد الثقافات

الدكتور نبيل الرشيف املدير التنفيذي )األردن(
كريستيانا جايتا، نائبة املدير التنفيذي )إيطاليا(

إليونورا إنساالكو، رئيسة العمليات والبحوث بني الثقافات )إيطاليا(
كريستني نبيل، رئيسة املالية )مرص(

وفاء كتبا، مديرة املنح )فلسطني(
إميانويل ليكويري، مديرة االتصاالت )فرنسا(

هدى عمرية، رئيسة املراسم، منسقة االجتامعات النظامية واملرشفة. مساعدة الرئيس )مرص(
ماريان نبيل، رئيسة اإلدارة )مرص(

إالدا إيفانجيلو، منسقة برنامج YMV )قربص(
EVE أنيت روسانوف، منسقة برنامج

دمييرتوس كافوراس، خبري الشبكات )اليونان(
سابرينا سعودي، مديرة الرشاكات وتطوير األعامل )فرنسا(

جياين أورسيني، منسق ماراثون آنا ليند االفرتايض للحوار )إسبانيا(
عثامن بن عيىس، خبري يف إدارة مجتمع املناظرات عرب اإلنرتنت / خبري يف بناء قدرات التبادل االفرتايض 

)الجزائر(
نهال النحاس – خبرية عقود )مرص(

نجالء عابد، مسؤولة الرصد والتقييم )أملانيا(
أكرم حمزة، مسؤول مايل )مرص(

عمرو رمضان، مسؤول مايل )مرص(
فاطمة قطقاط، مسؤولة شبكات )مرص(

ألني أزنافوريان – دعم الشبكات )لبنان، مرص(
نوران شلبي، مسؤولة تطوير الخريجني )مرص(

كريستني رزق الله، املسؤولة اإلدارية يف قسم الطوارئ )مرص(
جوستني لويس، مسؤولة املنح )فرنسا(

ألبا نافاس، خبرية املنح )إسبانيا(
دعاء شلبي، مسؤولة شبكات )مرص(
مي حلمي - مسؤولة شبكات )مرص(

هيثم سامي، خبري لوجستي وإداري )مرص(
آنا مارتن، مسؤولة االتصاالت والرقمية – YMV وErasmus )إسبانيا(

رشا عمريي، مسؤولة سياسات البحوث بني الثقافات )فرنسا(
يوهانس جوهيانن، مسؤول إعالمي للبحوث بني الثقافات )فنلندا(

زهرة عتميزة، مسؤولة االتصاالت ووسائل التواصل االجتامعي )األردن(
ألدا كاسيفاك، مساعدة إدارية ملنتدى البحر األبيض املتوسط )البوسنة والهرسك(

رضوى صقر- مكتب إداري للدعم اإلداري )مرص(
أبادير جرجس - مرشف دعم املوارد البرشية )مرص(

أنطوان بخيت - الدعم املحاسبي )مرص(
إيريني رضا - دعم املحاسبة )مرص(

سارة إبراهيم - دعم املشرتيات )مرص(
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عادل محمد - سائق )مرص(
أمين العمري، كاتب مكتب )مرص(
أحمد رمضان، كاتب مكتب )مرص(
رمضان ناجي، كاتب مكتب )مرص(

أحمد السيد، مرشف فريق خدمة آنا ليند )مرص(

موظفو آنا ليند السابقون
عبد الله صبيح )مرص(، عادل شوقي )مرص(، عايدة ريدانوفيتش )كرواتيا(، أليسيا دي باسيلو )إيطاليا(، 

أمينة أبودوما )مرص(، عمرو األشقر )مرص(، إميي شعراوي )مرص(، أسامء فريج )مرص(، عزة نارديني 
)إيطاليا(، باسم محمود )مرص(، شارلوت ريكو )فرنسا(، شيامء رمزي )مرص(، كلوديا مارينارو )إيطاليا(، 
كورين غرايس )فرنسا(، كريستني ألزر )مرص(، داليا خليل )مرص(، دينا بدير )مرص(، دمييرتيوس كافوراس 
)اليونان(، دعاء سليامن )مرص(، إميان قرائني )األردن(، إستيفان إيكونومي )ألبانيا(، إيفا بيكايك )اليونان(، 

فادية النحاس )فلسطني(، فاين درفيل )فرنسا(، فرح عوض )مرص(، فداء حناوي )األردن(، فرانسيسكو فيجا 
)برتغايل(، جيام أوباريل )إسبانيا(، جيانلوكا سولريا )إيطاليا(، غرازيال ريزا )إيطاليا(، غريغوري كيهايليا 
)فرنسا(، حبيبة محسن )مرص(، هيثم سامي )مرص(، هبة داود )مرص(، هيلموت ريث )أملانيا(، هدى 

الشناوي )مرص(، إنجي صدقي )مرص(، إيريني كونتوجيانيس )إيطاليا(، إيريني رضا )مرص(، خاميي ريبريا 
)إسبانيا(، جوانا بريسون )السويد(، كريم مرقص )مرص(، خالد حامد )مرص(، ليا ألربيوكس )فرنسا(، ليليان 

يوسف )مرص(، مي متاوي )مرص(، مايا جورجيو )السويد(، منال تابت )فرنسا(، ماريانا وسيم )مرص(، 
مارينا فيكتور )مرص(، مارتا فاليجو )إسبانيا(، معتز الحناوي )مرص(، محمد عبد الباسط )مرص(، مونيكا 

عامد )مرص(، نوال طرابليس )لبنان(، نيفني قناوي )مرص(، نهال النحاس )مرص(، نهى عصام )مرص(، نهى 
كوانا )مرص(، وردة لبنان )املغرب(، بول والتون )اململكة املتحدة(، بولينا رادوتشوسكا )بولندا(، برينيل 

بريكس )الدمنارك(، بيرتا نواك )النمسا(، رضوى حسن )مرص(، رنا الصادق )مرص(، رنا الوكيل )مرص(، رنا 
طارق )مرص(، رشا شعبان )مرص(، ريجينا ساالنوفا )إسبانيا(، ريناتا بابسش )النمسا(، ساندرا إدوارد )مرص(، 

سارة عبد الجواد )مرص(، سارة حمود )مرص(، سارة زعيمي )املغرب(، شريين مراد )مرص(، ثريا مرايف 
)مرص(، سيبا أبودقة )فلسطني(، ستيفانو زوتشيايت )إيطاليا(، سوزان أبو غيدا )لبنان(، أويت مينيل )أملانيا(، 

فريا سريبارا )إيطاليا(، ياسمني سامي )مرص(، مينى هندي )مرص(، مينى البطران )فلسطني)

املديرون التنفيذيون السابقون
حاتم عطالله )تونس(، أندريو كالريت )إسبانيا(، لوسيو غرياتو )إيطاليا(، تراوغوت شوفتهالر )أملانيا(
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مصادر التمويل واملخصصات
املساهامت املالية للدول األعضاء: مساهامت: 2005 – 2021

املرحلة 5
)2018-2021(

املساهامت الواردة
)ابتداًء من 

اكتوبر2020(

املرحلة 4
1 يناير 2015 – 

31 ديسمرب 2017
املساهامت الواردة

املرحلة 3
1 يناير 2012 – 

31 ديسمرب 2014
املساهامت الواردة

املرحلة 2
4 نوفمرب 2008 – 
31 ديسمرب 2011

املساهامت الواردة

املرحلة 1
4 آب 2005 – 
3 نوفمرب 2008

املساهامت الواردة

الدول

 -   –  -   10,000 – ألبانيا

 -   –  -   – 100,000 الجزائر

 -   –  100,000 100,000 100,000 النمسا

 20,000 74,000  225,000 216,000 200,000 بلجيكا

–  -   – – البوسنة والهرسك

 30,000 –  -   – – بلغاريا

 30,000 45,000  45,000 35,000 – كرواتيا

 55,000 85,000  85,000 75,000 50,000 قربص

 45,554 25,778  -   50,000 50,000 جمهورية التشيك

- –  192,934 200,000 201,884 الدمنارك

- - - 26,973 13,543 مرص *

مساهمة عينية: يتوقع أن تبلغ 250,000 يورو سنوياً

- 40,000  40,000 39,985 10,000 إستونيا

 100,000 200,000  150,000 150,000 100,000 فنلندا **

 750,000 750,000  750,000 500,008 500,000 فرنسا

 1,200,000 1,600,000  1,092,000 1,200,000 600,000 أملانيا

 -   30,000  10,000 100,000 100,000 اليونان

 -   80,000  60,000 51,318 60,000 هنغاريا

 50,000 50,000  35,000 – 100,000 أيرلندا

 10,000 30,000  59,520 50,201 50,000 إرسائيل

 -   50,000  70,000 290,630 400,000 إيطاليا

 -    10,000 – 30,000 األردن

 34,000 68,000  51,000 25,000 8,000 التفيا

 -   10,000  10,000 14,000 25,000 لبنان

 30,000 45,000  10,000 6,000 10,000 ليتوانيا

 99,742 120,000  120,000 135,000 275,000 لوكسمبورغ

 99,999 99,999  100,000 100,000 100,000 مالطا

 -   –  18,046 – – موريتانيا

 90,000 70,000  30,000 30,000 – موناكو

5,000   –  -   5,000 – الجبل األسود

 100,000 50,000  50,000 50,000 50,000 املغرب

 200,000 300,000  300,000 100,000 296,033 هولندا

 -    -   – – فلسطني

 75,000 75,000  75,000 75,000 75,000 بولندا
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املساهامت

46% 4.83 مساهامت من املفوضية األوروبية

52% 5.41 مساهامت من الدول األعضاء

1% 0.07 مساهمة MS إضافية لالفتتاح

2% 0.17 MS الفوائد املتولدة عن الحسابات املرصفية

100% 10.48 البوسنة والهرسك

النفقات

29% 3.02 متويل أحداث ومهام محددة

26% 2.73 دعوات لتقديم العروض

3% 0.28 الدعم لنظام الشبكات

31% 3.20 املوارد البرشية

5% 0.53 تكاليف التشغيل

6% 0.59 املصاريف قبل توقيع العقد مع االتحاد األورويب

100% 10.34 إجاميل املرصوفات

 60,000 50,000  50,000 110,000 100,000 الربتغال

 -   –  -   150,000 – رومانيا

 -   –  30,000 30,000 30,000 سلوفاكيا

 -   –  10,000 42,000 30,000 سلوفينيا

 80,000 80,000  500,000 1,000,000 1,000,000 إسبانيا

 410,732 662,374  750,000 575,000 500,000 السويد ***

مساهمة عينية: االستضافة يف املبنى السويدي

 -   –  -   30,000 25,000 سوريا

 -   25,000  25,000 25,000 25,000 تونس

 13,815 150,000  360,000 300,000 100,000 تركيا

 -   –  -   – 100,000 اململكة املتحدة ****

3,588,842 4,865,151 5,413,500 5,897,115 5,414,460 إجاميل مساهمة الدول األعضاء

* مرص: توفر مرافق مكتبية يف مكتبة اإلسكندرية مبساهمة عينية تم تقييمها بحوايل 250،000 يورو سنوياً وفقاً لالتفاقية املربمة مع مكتبة اإلسكندرية.
** فنلندا: تعهدت مببلغ 70,000 يورو إضافية للتمويل املشرتك يف برنامج دورك )مواطنون من أجل الحوار(. ساهمت أيضاً مببلغ إضايف قدره 190,000 يورو لربنامج أصوات 

الشباب املتوسطي - منحة العمل املوقعة مع االتحاد األورويب للفرتة 2020-2018. باإلضافة إىل متويل إضايف بقيمة 50,000 يورو للمشاركة يف التمويل املشرتك ملنتدى آنا 
ليند MED - مالطا

*** السويد: مساهمة عينية من قبل الحكومة السويدية التي تستضيف املبنى السويدي منذ عام 2005، باإلضافة إىل مساهمة مالية قدرها 107,000 لتغطية نفقات املبنى 
السويدي للفرتة من 1 مارس 2019 إىل 29 فرباير 2020؛ إضافة إىل متويل كتاب أدب الطفل العريب 2،524،484 دوالر

**** اململكة املتحدة: 1،191،184 يورو رشاكة عربية + املجلس الثقايف الربيطاين )أصوات عربية شابة(: 504،970 جنيه إسرتليني 450,000+ جنيه إسرتليني، وميول مكتب 
الرثوة املشرتكة األجنبية منحة "النقاش إىل العمل" )أغسطس 2015 - مايو 2016( 780،167 يورو

املساهامت والنفقات 2021-2005
املرحلة 1. 4 أغسطس 2005 اىل 3 نوفمرب 2008 )مباليني اليورو(
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املساهامت

52% 6.59 مساهامت من املفوضية األوروبية

47% 5.90 مساهامت من الدول األعضاء

1% 0.15 الفوائد املتولدة عن الحسابات املرصفية MS من املرحلتني األوىل والثانية والعائدات من بيع 
السيارات ورسوم املشاركة واالشرتاكات املؤجلة من املرحلة األوىل

100% 12.64 البوسنة والهرسك

املساهامت

62% 9.40 مساهامت من املفوضية األوروبية

36% 5.41 مساهامت من الدول األعضاء

2% 0.28 الفائدة عىل الحسابات املرصفية MS واملساهامت املؤجلة من املرحلة الثانية

100% 15.10 البوسنة والهرسك

النفقات

22% 2.72 متويل أحداث ومهام محددة

19% 2.38 دعوات لتقديم العروض

14% 1.79 الدعم لنظام الشبكات

34% 4.25 املوارد البرشية

4% 0.50 تكاليف التشغيل

4% 0.44 التكاليف والخدمات األخرى

2% 0.27 النفقات األخرى عىل األنشطة التي ال يغطيها عقد منحة االتحاد األورويب خالل الفرتة من 2005 
إىل 2011

100% 12.35 إجاميل املرصوفات

النفقات

4.90 34% متويل أحداث ومهام محددة

2.00 14% دعوات لتقديم العروض

2.40 16% الدعم لنظام الشبكات

4.40 30% املوارد البرشية

0.68 6% تكاليف التشغيل

0.28   النفقات األخرى عىل األنشطة التي ال يغطيها عقد منحة االتحاد األورويب خالل الفرتة من 2012 
إىل 2014

14.66 100% إجاميل املرصوفات

املرحلة 1. 4 أغسطس 2005 اىل 3 نوفمرب 2008 )مباليني اليورو(

املرحلة 3. امليزانية من 1 يناير 2012 اىل 31 ديسمرب 2014 )مباليني اليورو(
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املساهامت

54% 6.15 مساهامت من املفوضية األوروبية

43% 4.86 مساهامت من الدول األعضاء

4% 0.40 الفوائد املتولدة عن املساهامت املؤجلة MS من املراحل السابقة ومبيعات األصول واألموال غري 
املستغلة من مرشوع YAV ومساهمة من مؤسسة موناكو املتوسطية

100% 11.41 البوسنة والهرسك

املساهامت

  7.00 مساهامت من املفوضية األوروبية – منحة العمل املرحلة الخامسة

  3.19 YMV مساهامت من املفوضية األوروبية – برنامج

  0.58 مساهامت من املفوضية األوروبية- إيراسموس+

61% 10.77 إجاميل مساهامت املفوضية األوروبية

35% 6.25 * )rec@Oct2020, 3.58M( مساهامت من الدول األعضاء

4% 0.69 مساهامت أخرى

100% 17.71 البوسنة والهرسك

النفقات

22% 2.23 متويل أحداث ومهام محددة

18% 1.83 دعوات لتقديم العروض

11% 1.12 الدعم لنظام الشبكات

37% 3.75 املوارد البرشية

11% 1.10 تكاليف التشغيل

0% 0.03 النفقات األخرى عىل األنشطة التي ال يغطيها عقد منحة االتحاد األورويب خالل فرتة املرحلة 4

100% 10.06 إجاميل املرصوفات

املرحلة 4. امليزانية من 1 يناير 2015 اىل 31 ديسمرب 2017 )مباليني اليورو(

املرحلة 5. امليزانية من 1 يناير 2018 اىل 31 ديسمرب 2021 )مباليني اليورو(

*1.35 مليوناً متويل مؤجلة من جميع املراحل السابقة سيتم إعادة إدخاله الستكامل املساهامت املطلوبة من الدول األعضاء للمرحلة الخامسة عند املوافقة عىل تدقيق 
االتحاد األورويب للمرحلة الرابعة
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27% 4.78 املوارد البرشية

10% 1.79 الدعم الفني لألنشطة

6% 1.10 تكاليف التشغيل

10% 1.80 دعوات لتقديم العروض

8% 1.34 الدعم اإلداري

أنشطة الربنامج واملهام والرؤية املتعلقة بها

5% 0.86 الركيزة 1 - تقرير االتجاهات بني الثقافات

20% 3.50 YMV & EVE - 2 الركيزة

2% 0.38 الركيزة 3 - املدن بني الثقافات والتعلم

3% 0.60 الركيزة 4 - االتصال بالشبكة

9% 1.56 الركيزة 5 - البناء املؤسيس والرشاكات

100% 17.71 إجاميل امليزانية

امليزانية العامة ملؤسسة آنا ليند 2018-2021 )عام 2021 تقديري / قيد املراجعة(
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 النرش
 ©مؤسسة آنا ليند 2020

رئاسة وتنسيق لجنة التحرير
مؤسسة آنا ليند - إليونورا إنساالكو

أعضاء لجنة التحرير
مؤسسة آنا ليند - نجالء عابد، رشا عمريي، هدى عمرية، هيثم سامي، ألني أزنافوريان

التصميم والتخطيط
kapusons srl )إيطاليا(

محتوى املنشور ال يعكس بالرضورة وجهات نظر االتحاد األورويب أو 
دول أعضاء االتحاد من أجل املتوسط.

مؤسسة آنا ليند
األمانة الدولية

مكتبة اإلسكندرية
ص ب 732 املنشية

اإلسكندرية، مرص

www.annalindhfoundation.org
www.facebook.com/annalindhfoundation

www.twitter.com/annalindh

النارش
Grafica Elettronica srl )إيطاليا(

www.graficaelettronica.it
ISBN 0-349-6651-88-978




