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 المبادئ العامة وإطار العمل  -أوال

ي إبراز عملية برشلونة من خالل  
تواصل مؤسسة آنا ليند العمل عىل تعزيز الحوار بي   الثقافات والمساهمة ف 

ل بالحوار بي   الثقافات.  
ّ
ك يتمث إرساء تحالفات واعتماد نهج متعددة األطراف بهدف الوصول إىل هدف مشتر

ي  
، ف  ي

المرحلة الجديدة، تهدف مؤسسة آنا ليند إىل البناء عىل التجارب الجيدة والدروس المستفادة من الماض 
إىل جانب تصميم واضح عىل إجراء    ،مع تعزيز المساواة بي   الجنسي   وإدماج شؤون الشباب وتعميم الشبكات 

سق يتكامل مع اإل 
ّ
 جراءات الوطنية واإلقليمية. حوار بي   الثقافات يفيد المجتمع والمؤسسات بشكل مت

 
ن وإدماج مسائل الشباب  1 -1 ن الجنسي   المساواة بي 

ي تمثيل  
ة والمفاهيم الخاطئة، والحد من النقص ف   ّ لطالما سعت المؤسسة إىل دحض عدد من األفكار المتحت 

ي الحوار بي   الثقاف
 ات. النساء والشباب، وتسليط الضوء عىل الدور المركزي الذي قد يلعبه هؤالء ف 

 
ي أطلقتها 

امج والمشاري    ع التر المبادرات والتر ي 
بالنوع االجتماعي والشباب ف  المتعلقة  لقد تم تضمي   المسائل 

الشباب   برامج  بتأثت   المتعلقة  التقييمات  ي 
ليند وف  آنا  تقارير  ي استنتاجات 

ليند. وكما هو مبي ّ  ف  آنا  مؤسسة 
 النساء والمواطني   الشبا

ّ
عنارص تغيت  قوية، ولديهم معارف ومهارات محددة  هم  ب  الرائدة لدى المؤسسة، فإن

ي 
نهم من المساهمة بفعالية ف 

ّ
 مبادئ الحوار بي   الثقافات وقيمه.   البناء عىلتمك

 
ي تلك المجاالت لدى شبكاتها، إال أنها  

ة ف   ثمة ثروة غت  مستغلة من المعرفة والختر
ّ
ي حي   تدرك المؤسسة أن

ف 
 إىل تحسي   نهجها م

ً
ن خالل معالجة مسائل الشباب والمساواة بي   الجنسي   كونها قضايا متقاطعة تسىع أيضا

التأثت  عىل صنع   ي 
الحوار المستنت  وف  ي تعزيز 

من أجل أن يصبح هؤالء جهة فاعلة أساسية ال ُيستهان بها ف 
   .  السياسات عىل المستويي   اإلقليمي والمحىلي

 
المؤسسة إىل معالج الغاية، ستسىع  لهذه   

ً
الجنسي   كقضايا شاملة وتحقيقا بي    الشباب والمساواة  ة قضايا 

أعضائها المختلفي   وقدراتهم    ومتداخلة بي   القطاعات من خالل البناء عىل نقاط القوة لدى شبكاتها المختلفة/ 
اك الشباب والنساء من مختلف الخلفيات الجغرافية واالجتماعية والدينية واالقتصادية.   عىل تعبئة وإشر

 
ن الشبكات نهج م 2 -1  تقاطع بي 

ي جميع  
ي المعنية بتعزيز الحوار بي   الثقافات ف 

تدير مؤسسة آنا ليند أكتر شبكة من منظمات المجتمع المدن 
 أنحاء المنطقة األورومتوسطية.  

 
ر  
ّ
منذ نشأتها، ارتكز تصّور المؤسسة عىل كونها "تعمل كشبكة من الشبكات". عىل هذا النحو، كان من المقد

ي الحوار بي   الثقافات الذي  لمؤسسة آنا ل
ي تنخرط ف 

ي تعبئة الشبكات الوطنية التر
 ف 
ً
 محوريا

ً
يند أن تلعب "دورا

ي تنفيذ برنامج  
الحوار بي   الثقافات والمساهمة ف  المنطقة األورومتوسطية" بهدف تعزيز  كاء من  أطلقه الشر

 المؤسسة. 
 

، " كمفهومي   شاملي   يجب إدخال مفهوم "الشبكات" ودمجه   إىل جانب "الشباب" و"المساواة بي   الجنسي  
ي برامج مؤسسة آنا ليند للوفاء بالمهام األساسية للمؤسسة. ويجب تركت   جميع الجهود والطاقات لضمان  

ف 
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فاعلة  الفعلية كجهات  المشاركة  المفهوم"  ب "إدخال  وُيقصد  ألعضائها.  األمثل  النحو  عىل  الشبكات  إدارة 
ا  برامج  ي 

ف  ومستفيدين  مصلحة  هذه  وأصحاب  دور  عىل  الضوء  "الدمج"  يسلط  فيما  وإجراءاتها.  لمؤسسة 
ي  
 ف 
ً
ي تصميم برامج ومبادرات مؤسسة آنا ليند والمشاركة فعليا

ي المساهمة ف 
ي ف  اتيجر المجموعات الثالث االستر

ي إطار المؤسسة األوسع.   محتوى المجموعات تنفيذها وإنجاحها ودمج 
ي ف 
 هذه الغت 

 
هج معّينة   - ثانيا

ُ
 ن

 
ن الثقافات مفيد للمجتمع و  1 -2  لمؤسسات  ا الحوار بي 

ي الواقع، إنه إحدى األولويات الواضحة  
، بل ف  ء خياىلي ي

. فهو ليس بشر
ً
 وهميا

ً
الحوار بي   الثقافات ليس مفهوما

الثقافات والحضارات حول   بي    الحوار  لتعزيز  اإلقليمي  المستوى  األورومتوسطية، عىل كل من  المنطقة  ي 
ف 

مجتم بي    التماسك  لتعزيز  ي 
الوطت  والمستوى  المتوسط،  األبيض  تراعي  البحر  مكّيفة  هج 

ُ
ن باع 

ّ
ات مع  عاتنا، 

 خصوصيات كل بلد عىل حدة. 
 
، حيث   ُيعت  الحوار بي   الثقافات بجوانب ملموسة من الحياة األساسية اليومية للمواطني   األورومتوسطيي  
بلوغ   أجل  من  لإلدماج/التكامل  االختالف كوسيلة  وقبول  بفهم  المثال،  سبيل  ، عىل  إىل حد كبت  يتعلق  أنه 

 أداة قوية لمواجهة خطاب الكراهية، والشعبوية وكل أنواع التطّرف العنيف مجتم
ً
. وهو أيضا

ً
عات أكتر تماسكا

ي منها دول البحر األبيض المتوسط. 
ي تعان 

 والتميت   التر
 
كة   المشتر التحديات  لمواجهة  األرضية  إعداد  يتم  المختلفة،  الوقائع  بي    الحوار  نشر  عند  ذلك،  عالوة عىل 

ي 
التر عمل  الرئيسية  تنفيذ خطة  أو   ، ي

المناخ   ّ التغت  مثل  مواجهتها،  المنطقة  يتعي ّ  عىل  بنهج خاص   2030 
. وبالمثل، تلعب الثقافة  ي سد الفجوة من حيث التحّول األخض 

بمنطقة البحر األبيض المتوسط، ما يساهم ف 
 عندما يتعلق األمر ببناء العالقات بي   

ً
 بارزا

ً
 دولة أورومتوسطية.  42دورا

 
 نهج عمىلي للغاية لتوفت  مخرجات ونتائج  ولهذ 

ي المرحلة المقبلة سيكون تحفت  
 
 الهدف الرئيشي ف

ّ
ا السبب فإن

ومؤسساتنا  لمجتمعاتنا  مفيدة  تكون  الثقافات  بي    اإلنجازات،    ؛للحوار  تحقيق  عىل  قادرة  تكون  مؤسسة 
 وموّجهة نحو نتائج تشغيلية واضحة مع مراعاة السياقات والوقائع المحلية. 

  
2- 2  

ُ
 هج الوطنية واإلقليميةتكامل الن

وري هيكلة عمل مؤسسة آنا ليند الساعي إىل إرساء التكامل بي   النهج األورومتوسطي التقليدي عىل   من الض 
ي كل بلد. 

 مع مراعاة السياق والواقع الخاص ف 
ً
 المستوى اإلقليمي والتكيفات الوطنية المصممة خصيصا

 
رفة أفضل للسياق والسياسات العامة المتعلقة بالحوار بي   الثقافات واألطر  ويتطلب ذلك من ناحية أوىل مع

ي ضوء التحالفات  
 للجهات الفاعلة الرئيسية المناسبة للعمل ف 

ً
 وتوصيفا

ً
التنظيمية واألدوات المتاحة، وتحديدا

وري كذلك إجراء تقييم أفضل لنقاط القوة و  اكات المحتملة. ومن ناحية أخرى، من الض  الضعف  اط نقوالشر
 لدى رؤساء الشبكات الوطنية والشبكات الوطنية ككل.  
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ي مع األمانة العامة. يجب  
ي وضع آليات وإجراءات متجددة لتحسي   التنسيق واالتساق عىل الصعيد الوطت 

ينبىع 
مراعاة كفاءاتها   مع  الخاصة،  ووقائعها  سياقاتها  إىل  الوطنية  للشبكات  وري  الض  الالمركزي  العمل  يستند  أن 

اتيجيات العامة المتعلقة بمجاالت  وخ اتها ومعارفها الرئيسية، وكذلك مراعاة اإلطار العام للسياسات واالستر تر
ي جميع األوقات.  

كة للعمل، وضمان سيادتها ف   نشاطاتها الرئيسية، من أجل تشجيع أرضية مشتر
 

ي العمل  3 -2
ن
 االتساق ف

ي تتلقاها المؤسسة من المفوضية  تدرك مؤسسة آنا ليند تمام اإلدراك الحاجة إىل استخد
ام الموارد العامة التر

ي     ي   الرئيسيَّ
َ
 لتنظيم تنفيذ األنشطة بما يتفق مع المكّون

ً
 أمثل وفعاال

ً
األوروبية ومن الدول األعضاء استخداما

ي من خالل شبكة 
للمؤسسة: تمثيل الدول األعضاء من خالل مجلس المحافظي   من جهة، والمجتمع المدن 

 ن جهة أخرى.  الشبكات م
 
ز التخطيط للمرحلة المقبلة بكامله عىل تعزيز عمل  

ّ
مة عىل ضمان أن يرك  األمانة مصمِّ

ّ
ي هذا الصدد، فإن

وف 
ي يتعي ّ  إنجازها واالستفادة من 

. سيسمح تقييم التحسينات التر الشبكات ورؤسائها، مع مراعاة اإلطار المؤسشي
سق و التجارب والممارسات السابقة والتعلم منها، بت

ّ
ستخدام الموارد المخصصة  حسن انفيذ العمل بشكل مت

 لزيادة الفعالية والتنسيق. 
 
ي ترّوج لها األمانة لتوليد أوجه التآزر والتكامل المناسبة مع عمل الشبكات عىل  

صّمم جميع اإلجراءات التر
ُ
ست

ي وتعزيز عملها وبروزها عىل المستوى اإلقليمي  
ي هذا الصدد  األورومتوسطي المستوى الوطت 

 ف 
ً
. وستطّور أيضا

بع هذا بطريقة تشاركية.  
ّ
 آليات الرصد والتقييم لتحسي   النهج المت

 
 المهام األساسية - ثالثا

 
/ الشبكات  1 -3 ي

 المجتمع المدنن
ي المنطقة األورومتوسطية بسبب  

 
ع مؤسسة آنا ليند بمكانة فريدة عىل خريطة الجهات الفاعلة العالمية ف

ّ
تتمت

بالمعت  الواسع للمصطلح، تسىع إىل تعزيز   ي 
المجتمع المدن  هيكلها ومفهومها كشبكة من شبكات منظمات 

 الحوار بي   الثقافات.  
 

 للشبكات ا 
ً
ر النهج الالمركزي استقاللية

ّ
. وهذا  يوف ك أورومتوسطي ي تتوّحد من خالل هدف مشتر

لوطنية التر
 / المحىلي  

المستويي   عىل  ي 
المدن  المجتمع  تمكي    ي يتيح 

    ،الوطت 
ً
أيضا لولكن  العابر  المستوى  لحدود  عىل 

 عتر منطقة البحر األبيض المتوسط.  
ً
 ودوليا

ً
ي محليا

 والشبكات مما يؤدي إىل تعزيز عمل المجتمع المدن 
مؤسسة آنا ليند عازمة عىل توليد زخم للسنوات القادمة بهدف إطالق عمل شبكة شبكاتها ليس فقط كجهة  

إىل تحسي   وتعزيز ومزيد من    ،فاعلة تحتاج   كمهمة أساسية 
ً
أيضا المحىلي من أجل  ولكن  الواقع  التكيف مع 

 خدمة غايتها بشكل أفضل. 
 السياسات واألطر العامة    2 -3

 من عملية برشلونة 
ً
ال يمكن فصل مؤسسة آنا ليند عن األطر والسياسات المؤسسية األورومتوسطية. بدءا

ي عام  
اكة األورومتوسطية ف  ي تم تعزيزها من قبل االتحاد من أجل المتو 1995للشر

ي عام  ، والتر
 2008سط ف 

ك   اير، مع البيان المشتر ي شباط/فتر
ي سياسة الجوار األوروبية لبلدان الجنوب وتنقيحها األخت  ف 

واالستمرار ف 
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ي  اكة المتجددة مع دول الجوار الجنونر
أجندة جديدة للبحر األبيض المتوسط"،   -للمفوضية األوروبية و"الشر

 عددة األطراف. باإلضافة إىل المزيد من األطر المؤسسية والمت
 
بالحوار بي     المتعددة المتعلقة  بالجوانب  الخاص فيما يتعلق  السياق نفسه، يقوم كل بلد بوضع نهجه  ي 

وف 
اتيجيات وخطط عمل وأدوات مختلفة عىل كل من الصعيد   ي أطر وسياسات عامة واستر

ّ الثقافات. ويجري تبت 
ناجمة عن   ، وهي  ي واإلقليمي والمحىلي

الخاص  الجتماا  سياقالالوطت  ي 
وكذلك  بالبلد  عي واالقتصادي والثقاف 

 تاريخه وخصوصياته. 
 
وري أن يكون لدى مؤسسة آنا ليند فهم شامل لجميع هذه األطر والخلفيات الغنية والمتنوعة عىل  من الض 
التعاون  وتعزيز  السياسات  صنع  عملية  ي 

ف  النفوذ  الكتساب  انطالق  ي كنقطة 
والوطت  اإلقليمي  المستويي   

. والتحالفا  ت بالتنسيق الوثيق مع أعضاء مجلس المحافظي  
 

اك الجهات الفاعلة وإثراء الشبكات  -رابعا  إشر
 

ي  1 -4
 منظمات المجتمع المدنن

 للتماسك  
ً
 أساسيا

ً
 للتنمية وعنضا

ً
 أساسيا

ً
ي عامال

عتتر منظمات المجتمع المدن 
ُ
ي األقسام السابقة، ت

كما تبي ّ  ف 
. فهي تنارص التغيت  وتزيد الوعي العام حول مختلف القضايا.  ي واإلقليمي

من خالل توفت  مجموعة من  و الوطت 
ات الفريدة، تكون قادرة عىل مو  اجهة التحديات القائمة وتقديم الخدمات المطلوبة  المعارف والتجارب والختر

ي يحتاجها المجتمع.  
 التر

 
اتيجيات عىل   ي تحليل السياسات وصياغتها، وصياغة االستر

 ف 
ً
 رئيسيا

ً
ي دورا

ّ
ي    ى المستو كل من  كما أنها تؤد

الوطت 
ي أنشطة بناء القدرات، وتمكي   المجتمعات  

 متعددة ف 
ً
. وهي تؤدي أدوارا  عن  واإلقليمي والدوىلي

ً
المهّمشة، فضال

هج مبتكرة بالتعاون مع الحكومات المحلية والوطنية.  
ُ
 تنفيذ الممارسات الجيدة وتطوير ن

 
ي "شبكاتها"،  

ي أعضاء ف 
المدن  المجتمع  ليند منظمات  آنا  تكون    وهي تعتتر مؤسسة  أن  إىل  "جهات   -تتطلع 

ي برامجها وخططها المستقبلية وستسىع جاهدة من خال
ل تقييم االحتياجات وتوفت  أحدث فاعلة" رئيسية ف 

ي من أجل تعزيز قدراتها الفنية واإلدارية والمالية.  
 الموارد إىل دعم منظمات المجتمع المدن 

 
 األوساط األكاديمية 2 -4

 األكاديميا 
ّ
ي حول عدد ال يحىص من الموضوعات    إن

 ومعلومات علمية وبحثية هي مورد غت 
ً
د فهما

ّ
كمؤسسة تول

ي تدويل المعرفة  
ي صميم عمل مؤسسة آنا ليند. ومن هذا المنطلق، تساهم األوساط األكاديمية ف 

ي هي ف 
التر

اء واألكاديميي   والفاعلي   المعنّيي   باإللمام بالحوا ر بي   الثقافات وبيئة المنطقة المحلية من خالل تعبئة الختر
 المتوسطية وبدراستهما. 

  
الشباب   من  حرجة  خلق كتلة  ركائز  من  ة  ركت   أساسية  بصورة  واالبتكار  األكاديمي  االهتمام  تشجيع  ويشكل 
ي  
المتوسط. وف  ي البحر األبيض 

تر
ّ
الثقافات والمعرفة عىل طول ضف العالقات والحوار بي    ي تعزيز 

المهتمي   ف 
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لم قّيمة  وبيانات  معلومات  األدلة  القائم عىل  البحث  ر 
ّ
يوف نفسه،  أجل صنع  الوقت  من  الممارسي    قاربات 

 من قبل صانىعي السياسات العامة. 
ً
اتيجيا  استر

ً
 والتخطيط تخطيطا

ً
 قرارات أكتر عدال

 
 من قاعدة بيانات أعضائها، إىل تعزيز وتشجيع مشاركة األوساط  

ً
ي تشكل بالفعل جزءا

وتهدف المؤسسة، التر
. وإىل جانب   فاعلي   الوطنية كأعضاء  ي شبكاتها 

ف  القطاعات  األكاديمية  تعاون وثيق مع  بناء  ي 
ينبىع  العضوية، 

ي بلدان 
األكاديمية لدعم وتعزيز شبكات التعاون القائمة بي   الجامعات ومراكز الفكر والمعاهد المتخصصة ف 
كة والمعرفة الموجهة نحو السياسات.  اكة األورومتوسطية من خالل تعزيز وتنظيم الدراسة المشتر  الشر

 
 السلطات المحلية  3 -4 
م مؤسسة آنا ليند بالعمل أكتر عىل تعزيز دورها القائم منذ أمد طويل ت تقريب العالقات بي   السلطات  عىل لتر 

ي واألوساط األكاديمية. 
 المحلية والمجتمع المدن 

 
ي مجتمعاتنا  

يعات ف  فمع السلطات المحلية، يبدأ المسىع لوضع موضع التنفيذ، من خالل السياسات والتشر
دان الشمال والجنوب، مبادئ الحوار بي   الثقافات كعامل إدماج لتجنب انعدام المساواة  بل -األورومتوسطية 

ة، و   ّ ك للفضاء العام. وبالمثل،  تأمي    ولتوفت  فرص غت  متحت  ي االستخدام المشتر
النمو المستدام، والمشاركة ف 

السلطات المحلية هي جهة فاعلة قوية ونافذة   الوعي بمخاطر كر   فيما خصفإن  اهية األجانب ورفض  زيادة 
 اآلخر. 

 
وتتوقع المؤسسة إثراء قاعدة بياناتها الخاصة بأعضاء الشبكة بمشاركة نشطة من السلطات المحلية كأعضاء 
العامة ومراعاة خطة  السياسات  ح  الحثيثة لشر الوطنية. باإلضافة إىل ذلك، وكجزء من جهودها  ي شبكاتها 

ف 
عتتر السل

ُ
ة، ت ي هذا السياق.  عملها المخصصة لهذه األخت 

اتيجية المؤسسة ف  ي استر
 طات المحلية كطرف مسهم ف 

 
 وسائل اإلعالم  4 -4

التقدم   ي تّضفاتهم، ال سيما مع 
 
 ف
ً
الناس، ولكن أيضا ال تؤثر وسائل اإلعالم بشكل كبت  فقط فيما يفكر فيه 

ي يستخدمها الشباب عىل نطاق واسع.  
ي وتنّوع األدوات اإلعالمية ومنصات التواصل االجتماعي التر التكنولوخر

ي  سيكون دور وسائل اإلعالم  
ي تشجيع الوعي العالمي من    بناء جسور للتواصل عتر االختالفاتف 

الثقافية وف 
 عندما نتطلع إىل المستقبل، إىل عام 

ً
، محوريا ي

ابط الثقاف   .  2022خالل التدفق الحر للمعلومات والتر
 

وري إعادة استخدام وسائل اإلعالم لتكون أداة   ام التنّوع وتعزيز  للمن الض   عن احتر
ً
حوار بي   الثقافات فضال

وي تطوير مبادرات الدراية اإلعالمية للحد من اآلثار السلبية لألخبار المزّيفة وخطاب فهم اآلخر. إنه لمن الحي
، للسماح بالنهوض بالتفاهم المتبادل بي   الشعوب   الكراهية والقوالب النمطية عتر وسائل التواصل االجتماعي

 وبي   الثقافات. 
 

م مؤسسة آنا ليند تسخت  وسائل اإلعالم كأداة قوية إلتاحة ا ي بي   المجموعات المتنّوعة  تعتر  لتواصل اإليجانر
ي جميع أنحاء المنطقة األورومتوسطية. 

ي تحتاج إىل إسماع صوتها والسماح بمزيد من االندماج االجتماعي ف 
التر

 نقل المعلومات القائمة عىل الحقائق بشكل سليم من خالل وسائل اإلعالم الرئيسية ووسائل التواصل  
ّ
فإن

ي تعكس  
كة، لن يسمح فقط بتعزيز الحوار القائم عىل التنّوع ومواجهة التعصب  االجتماعي والتر قيمنا المشتر
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ام   ي ذلك حقوق اإلنسان والمساواة بي   الجنسي   واحتر
 بنشر القيم اإلنسانية، بما ف 

ً
والقوالب النمطية، بل أيضا

ي و 
ي هي جزء اآلخر. يمكن تشجيع المبادرات مثل مسابقة الصحافة العابرة للثقافات وتكرارها ف 

سائل اإلعالم التر
الفاعلة   الجهات  مع  الممكنة  والتعاون  التآزر  أوجه  ي 

ف   
ً
أيضا المؤسسة  وستنظر  ليند.  آنا  مؤسسة  أشة  من 

  ناشطةاإلعالمية ذات الصلة. كما ستواصل المؤسسة تعزيز ودعم مشاركة الجهات الفاعلة اإلعالمية كأعضاء 
ي شبكاتها الوطنية. 

 ف 
 

امج  ةالرئيسيور  االمح -خامسا  للبر
 

 الشباب   1 -5
شاملة   أولوية  وهو  إنشائها.  منذ  ليند  آنا  لعمل مؤسسة  الفقري  العمود  الشباب  تمكي    إىل   -يشكل  إضافة 

الجنسي     بي    تعزيز    -المساواة   
ّ
فإن األورومتوسطية.  المنطقة  ي 

ف  المعروفة  الرئيسية  امج  التر وقد كان محور 
العملية،  الشباب    قدرات ومأسسة  ومهاراتهم  العالمية،  والمواضيع  الملحة  القضايا  حول  أصواتهم  وتعظيم 

الشباب،   مشاري    ع  وتطوير  السياسات،  المصلحة وصنع  أصحاب  منصات  ي 
ف  محاور رئيسية    كلها مشاركتهم 

من أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة "العمل الالئق ونمو    8للمرحلة الجديدة بما يتماشر مع الهدف  
 االقتصاد". 

 
ن   2 -5 ن الجنسي   المساواة بي 

ي تعزز المساواة بي    
ي المرحلة الجديدة، تهدف مؤسسة آنا ليند إىل تشجيع المبادرات ودعم اإلجراءات التر

ف 
النمطية   القوالب  القضاء عىل  ي 

ف  المساهمة  سّيما  وال   ، ميت  
ّ
الت سّيئات  الوعي حول  ورفع مستوى  الجنسي   

ي تفكك  الجنسانية من خالل التعليم  
ووسائل اإلعالم وتعزيز الوعي العام، وبالتاىلي تشجيع األنشطة الثقافية التر

التصورات   لمناقشة  الرجال  مع  واالنخراط  واالجتماعية،  الثقافية  األعراف  ى 
ّ
وتتحد  

ً
مسبقا دة 

ّ
المحد الّصور 

الهدف   بمقتىص   الجندرية  والمساواة  الجنسي    أدوار  لإلناث والذكور حول  أ  5التقليدية  التنمية  من  هداف 
 ."  المستدامة "تحقيق المساواة بي   الجنسي  

 
 اإلدماج كوسيلة لتجنب عدم المساواة  3 -5

اإلدماج االجتماعي هو أحد التحديات الرئيسية للمنطقة األورومتوسطية بأكملها. تهدف المؤسسة إىل تنفيذ 
م ثقافات اآلخرين  

ّ
ي طويل األجل "لتعل اتيجر "  بال أنشطة ذات هدف استر كمصدر للتبادل واالبتكار واإلبداع.     وعي

ر جميع الثقافات    10المبادرات النابعة عن الهدف  
ّ
من أهداف التنمية المستدامة "الحد من عدم المساواة" تقد

 قادرة عىل ممارسة  
ً
عىل قدم المساواة لتمهيد الطريق أمام ضمان أن تكون جميع المجموعات المتعايشة معا

ن من قبول اآلخر وفهم    ثقافتها وقيمها وتقاليدها 
ّ
بحرية ودون خوف، ولبناء الثقة والثقة بالنفس، حتر تتمك

 االختالفات. 
 

 تغب  المناخ واالستدامة البيئية  4 -5
ي تعزيز االستدامة البيئية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية عادلة بما يتماشر مع  

سوف تستثمر المؤسسة ف 
المستدام  13الهدف   التنمية  البيئية فرصة من أهداف  ي واالستدامة 

المناخ   ّ التغت  ل 
ّ
". يمث ي

المناخ  ة "العمل 
لدعم   ليند  آنا  مؤسسة  كاء  شر بي    التعاون  لتحفت    األورومتوسطية  المنطقة  عتر  الجماعي  والعمل  للحوار 
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والدروس   ات  والختر المعرفة  تبادل  وتسهيل  أفضل  بيئية  وإدارة  والزرقاء،  والدائرية  اء  الخض  االقتصادات 
ي هذا المجال مع نهج خاص بالمنطقة المتوسطية. الم

 ستفادة ف 
 
 الدراية الرقمية واإلعالمية وخطاب الكراهية  5 -5

ي المنطقة و 
رة بعمق ف 

ّ
دة األبعاد تنتشر بشكل رئيشي  هي  خطاب الكراهية ظاهرة متنامية متجذ

ّ
دة ومتعد

ّ
معق

ة التوترات بي   الفئات االجتما
ّ
نت، مما يزيد من حد ي هذا الصدد، تهدف مؤسسة آنا ليند إىل  عتر اإلنتر

عية. وف 
ك لهذا المفهوم وطبيعته وآثاره، وتعزيز مبادرات التعليم والتوعية والتأكيد عىل دور وسائل   تطوير فهم مشتر
ي  

ّ
ي مواجهة جميع أنواع التطرف والتميت   وتفعيل الحوار لتحد

اإلعالم االجتماعي ووسائل اإلعالم التقليدية ف 
الكراه الهدف  خطاب  مع  يتماشر  بما  المحىلي  المجتمع  المستدامة    16ية عىل مستوى  التنمية  أهداف  من 

 "السالم والعدالة والمؤسسات القوية". 
 

ك ومتنّوع  6 -5  الثقافة واإلبداع كإرث مشبر
 يعكس ثقافات  

ً
 وإرثا

ً
كا  مشتر

ً
ولكن متشابهة. إنه تربة    ،مختلفةيتقاسم حوض البحر األبيض المتوسط تاريخا

ي والمحتوى اإلبداعي الذي يهدف  
خصبة لإلبداع الذي يتجاوز الحدود.  تهدف المؤسسة إىل دعم العمل الثقاف 

  ،
ً
 ومتنّوعا

ً
كا  مشتر

ً
 منطقة البحر األبيض المتوسط )بلدان الشمال والجنوب( تتشارك إرثا

ّ
إىل عرض وإثبات أن

ي  وتقدير جميع الثقافات عىل قدم المسا
ي جميع المجتمعات التر

واة كوسيلة لبناء الثقة وتمكي   قبول اآلخرين ف 
 للهدف 

ً
 وبي   البلدان وفقا

ً
 من أهداف التنمية المستدامة "المدن والمجتمعات المستدامة".  11تعيش معا

 
دة -سادسا

ّ
 إجراءات هيكلية محد

 
 تعزيز قدرات الشبكات  1 -6

نامج ليتم تنفيذه من خ الل نهج الند للند من قبل ومن أجل المنظمات الشعبية ورؤساء  تم تصميم هذا التر
 نحو تحقيق النتائج، يستند 

ً
 وموّجها

ً
 عمليا

ً
 تفاعليا

ً
نامج نهجا ي مؤسسة آنا ليند. وسيتبع التر

الشبكات الوطنية ف 
اتهم وإىل التعلم من األقران والعمل معهم.   إىل ختر
توفت  دورات نامج هو  التر الرئيشي من هذا  ي    الهدف 

ف  ي 
المدن  المجتمع  قبل أعضاء   من 

ً
تفاعلية جدا تدريبية 

المجتمع   منظمات  وتمكي    الفعالة،  المهارات  وتطوير  القدرات  تعزيز  بهدف  أجلهم،  ومن  ليند  آنا  مؤسسة 
    . ي

ي بعض المجاالت المتعلقة بإدارة الحوار بي   الثقافات وتعزيزه، وتحفت   النمو التنظيمي والمهت 
ي ف 
 المدن 

 

     بي كة 
المشتر المشاري    ع  وإدارة  تصميم  أجل  ي من 

المدن  المجتمع  لمنظمات  المهنية  القدرات  وتعزيز  بناء 
ي المنطقة األورومتوسطية. 

 الثقافات بشكل فعال ف 

   االتصاالت حيث  من  اإلدارية  للمهارات  الرئيسية  والمكّونات  ي  اتيجر االستر التخطيط  حول  المعرفة  نقل 
ية والتنظيمية    والموارد البشر

  الالزمة والقدرات  والمهارات  والمعرفة  الرؤية  لتطوير  دة 
ّ
محد مواضيع  ي 

ف  صلبة  مفاهيمية  أسس  توفت  
 لمواجهة التحديات الحالية والناشئة. 
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ي تعزيز وإثراء العالقات بي   أعضاء شبكة مؤسسة  
ي الوقت نفسه، يهدف نهج الند للند هذا إىل المساهمة ف 

وف 
ي 
الوطت  المستويي    ليند عىل  المؤسسة  آنا  الحصول عىل مجتمع من شبكات  ، وبالتاىلي  أكتر  يكون    واإلقليمي

 .
ً
 تماسكا

 
اكة واإلبداع   2 -6  التنقل من أجل العمل والمعرفة والشر

  ُيَعد التنقل كأداة من أدوات الحوار بي   الثقافات
ً
ي تطوير مجتمعات متوسطية أكتر عنضا

 للمساهمة ف 
ً
أساسيا

ي صميم  
ف  يقع  وهو  امج   مهمة مؤسسةمرونة وشمولية  التر لمرحلة  بالنسبة  تأسيسها.  منذ  وعملها  ليند  آنا 

ولتطوير   المنطقة  ي 
ف  ي 
القانون  التنقل  لدعم  التنقل  حول  رئيشي  برنامج  إطالق  المؤسسة   

تتوخ ّ الجديدة، 
ل عليها؛ وتطوير األبحاث وأوراق السياسات وتبادل المعرفة مع الجمهور؛ وتصميم  المشاري    ع المحلية والعم 

الدروس   الجيدة/  الممارسات  وفق  وز  والتر المنارصة  وحمالت  السياسية  والحمالت  المشاري    ع  حات  مقتر
 المستفادة. 

 
ي وبي   بلدان الجنوب ومن بلدان الشمال إىل الجنوب ومن ب

اض  ي التنقل االفتر
لدان الجنوب إىل ثمة تفكت  ف 

وس كوفيد   ات وبفت  ي الناجم بالفعل عن قيود السفر المتعلقة بالتأشت  ، 19-الشمال للتخفيف من التأثت  السلتر
 ولضمان امتداد نطاق الحوار بي   الثقافات إىل ما وراء الحدود الجغرافية والسياسية والثقافية. 

 
المعرف  مراكز  تعزيز  عىل  المؤسسة  تعمل   ، المعت  بي    وب  هذا  الحوار  خطوات  وإبراز  األقران،  بي    والتعلم  ة، 

. عالوة عىل ذلك،   اكات المستدامة العادلة/ المتساوية، والتحول الرقمي ، والشر الثقافات، والتماسك االجتماعي
ي محاولة  

اف بأهمية تبادل المعرفة فيما بي   بلدان الجنوب والشمال وأولويات هذه البلدان ونهجها، ف  ثمة اعتر
الهدف    لتعزيز  يتماشر مع  بما  اكات لتحقيق    17التكامل اإلقليمي  الشر المستدامة "عقد  التنمية  أهداف  من 

 األهداف". 
 

ي المنطقة األورومتوسطية 3 -6
ن
 التدريب الداخلي المتعدد الثقافات ف

إىل    يهدف برنامج المؤسسة السنوي للتدريب الداخىلي بأجٍر إىل تعزيز المعرفة المتعددة التخصصات باإلضافة
ي المنطقة األورومتوسطية، الذين هم    42بناء الدراية العملية. وهو يستهدف الشباب الموهوبي   من  

دولة ف 
ي العمل  

ي مجال ذي صلة بعمل المؤسسة من خالل المشاركة الكاملة ف 
ة العملية ف  عىل استعداد الكتساب الختر

ة طوالاليومي للمؤسسة  .  12 -11 زمنية تمتد عىل فتر
ً
 شهرا

 
م برنامج التدريب الداخىلي للخّريجي   الذين تقل أعمارهم عن  يق
ّ
ة    30د ة عملية مباشر  الفرصة الكتساب ختر

ً
عاما

ي وجه تزايد انعدم  
ي ف 
من خالل التعلم من فريق متنّوع حول تعزيز الحوار بي   الثقافات وحوار المجتمع المدن 

الخّريجي   الشباب المتحّمسي   والمندفعي      الثقة واالستقطاب. وبذلك، تستفيد مؤسسة آنا ليند من مدخالت
 الذين يمكنهم تقديم منظور جديد ومعرفة أكاديمية حديثة. 

 
ات    عن السماح بتبادل الختر

ً
ي سوق العمل، فضال

نامج إىل تحسي   فرص الشباب الموهوبي   ف    حولوي  هدف التر
بالمنطق المعرفة  ة. كما يهدف إىل تعزيز  الختر تنّوعها  المهارات مع الموظفي   ذوي  ة األورومتوسطية وتقدير 

، وتعزيز   ي
ي الحوار بي   الثقافات    األلفةالثقاف 

والتبادل الفكري بي   الشباب من جميع بلدان المنطقة واالنخراط ف 
ي وجه الخطابات المتطرفة والتطّرف. 

 ف 
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 للمؤسسةاالتصاالت الداخلية والخارجية  4 -6
ة أساسية  دة لتحسي    ُيَعد التواصل الفعال ركت  

ّ
 لوضع سياسات محد

ً
 أو داخليا

ً
لمؤسسة آنا ليند، سواء خارجيا

ي ثالث مستويات من االتصال:  
ي أن ينعكس ذلك ف 

كائها. وينبىع  (  1التبادل والشفافية داخل المؤسسة ومع شر
ي أمانة المؤسسة،  

اء ف  ي المؤسسة، وأعضاء المجلس االستشا2الموظفون/ الختر
ري ( رؤساء الشبكات الوطنية ف 

 ، ي ذلك عىل سبيل األولوية أعضاء المؤسسة من القواعد الشعبية  3ومجلس المحافظي  
( جمهور أوسع، بما ف 

 للشبكات الوطنية. 
 

ي للمؤسسة ووسائل التواصل االجتماعي  1 -4 -6
ون   الموقع اإللكتر

التواص قنوات   
ً
مكّمال  ، ي الخارخر للتواصل  أساسية  للمؤسسة كأداة  ي 

ون  اإللكتر الموقع  االجتماعي  يعمل  ل 
ي تجديد الموقع ليتماشر مع الخطة المؤسسية الجديدة لمؤسسة آنا ليند  

ي هذا الصدد، ينبىع 
للمؤسسة. وف 

اثني     ية والفرنسية والعربية، مع  ثة ودائمة متاحة بثالث لغات: اإلنجلت  
ّ
ولضمان توفت  منصة مفتوحة محد

ي ل
 للمجتمع المدن 

ً
 إضافيا

ً
 تفاعليا

ً
 وطنيا

ً
وز وتبادل المعرفة بشكل أفضل بي    وأربعي   فرعا تعزيز التبادالت والتر

وز عتر وسائل التواصل االجتماعي مثل تويتر وفيسبوك  كائها وخارجهم. سيتم عرض المزيد من إجراءات التر شر
ي المتنقل. 

ها لضمان التواصل مع الشباب بشكل خاص وتطوير التواصل الصحف   وغت 
 

ة الشهرية   2 -4 -6  النشر
الش  ة  العامة  النشر واألمانة  الشبكات  عمل  إبراز  عىل  وستعمل  للغاية،  القراءة  سهلة  ليند  آنا  لمؤسسة  هرية 

ات وأفضل الممارسات والفرص والتوثيق والمخرجات والنتائج عىل المستوى  والسياسات العامة وتبادل الختر
ي مؤسسة آنا ليند، والمجلس االس

تشاري وعامة الجمهور  اإلقليمي مع رؤساء وأعضاء الشبكة، ومجلس محافط 
ي المرحلة 

اتيجية مؤسسة آنا ليند لالتصاالت والمعلومات ف   ال يتجزأ من استر
ً
. وستكون جزءا األورومتوسطي

 الجديدة.  
 

 مركز موارد الحوار بي   الثقافات 3 -4 -6
ات   متعلقة  ال  والفعاليات الهدف الرئيشي للمركز هو جعل البحوث والممارسات الجيدة وأنشطة التعلم والختر

من   مختارة  مجموعة  المركز  م 
ّ
يقد الجميع.  متناول  ي 

ف  األورومتوسطية  المنطقة  ي 
ف  الثقافات  بي    بالحوار 

ناجحة   مشاري    ع  تعرض  ي 
التر الجيدة  والممارسات  السمعية والبضية  واألحداث والمواد  الصحفية  المقاالت 

ي المنطقة. كما أنه يحتوي عىل معلومات تتناول مجموعة متنّوعة من القضايا المتعلقة بالحوار بي   الثقافات  
ف 

اء.  مة وكذلك الست  الذاتية ومعلومات االتصال الخاصة بالختر
ّ
 عن منشورات أكاديمية منظ

 


