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حوار

  الّضفتين

ممًول من:

بالّشراكة مع:

تقوم بتنفيذه:



حــول  مبتكــًرا  صغيــًرا  مشــروًعا   17 وتمويــل    دعــم 
الموضوعات ذات األولوّية للمنطقة، وال سّيما في مجال 
ــة المســتدامة  ــّي والّتنمي االقتصــاد االجتماعــّي والّتضامن

.)12 )الهــدف 

البحــر  علــى ضّفتــي  المبتكــرة  المشــاريع  قــادة    تحديــد 
األبيــض المتوّســط لتعزيــز الّتواصــل  بيــن الجهــات الفاعلــة 

ــآزر. وأوجــه الت

  تنظيــم 3 اجتماعــات إقليمّيــة للّتفكيــر مًعــا فــي األدوات 
واآللّيــات ذات الّصلــة لحــوار دائــم فــي البحــر األبيــض 

المتوّســط.

  إطــاق 8 مجموعــات عمــل مواضيعّيــة لنســج روابــط، 
وتصــّور حلــول ملموســة، وإضفــاء الطّابــع الّرســمّي عليهــا 
ليتــّم تقديمهــا فــي المنتــدى القــادم لعوالــم البحــر األبيض 

المتوّســط فــي عــام 2022.

ــادة الوعــي حــول الهــدف 12 مــن أهــداف    أنشــطة زي
اســتهاك  أنمــاط  “إنشــاء  المســتدامة:  الّتنميــة 
متحّركــة  رســوم  شــريط  تصميــم  مســتدامة“:  وإنتــاج 
والعربّيـــــة،  الفرنسّيـــــة  بالّلغتيــن  للّشــباب  توعــوّي 
وتنظيــم نــدوات عبــر اإلنترنــت حــول مواضيــع االقتصــاد 
ــاج واالســتهالك  ــة المســتدامة، واإلنت ــرّي، والّزراع الًدائ

المســؤولين.

ــادل إلعطــاء صــوت  ــة للعمــل والّتب   إنشــاء منّصــة رقمّي
للّشــباب، حتــى يتمّكنــوا مــن تحديــد ومناقشــة مقترحــات 
بعضهــم  مــع  المتوّســط  األبيــض  البحــر  لمســتقبل 

البعــض.

مبــادرة فــي دعم الحوار والّتنمية في منطقة 
البحر األبيض المتوّسط

ــع  ــادل لجمي ــن مــن حيــث هــو مســاحة تب يهــدف حــوار الّضّفتي
األبيــض  البحــر  مســتقبل  بنــاء  فــي  يرغبــون  الذيــن  أولئــك 
ــات الّتعــاون اإلقليمــّي حــول  المتوّســط، إلــى تعزيــز ديناميكّي
ــا. ــد ضّفتين ــي توّح ــات الت ــة فــي مواجهــة الّتحّدي ــدة إيجابّي أجن

يعــّزز،  أّنــه  حيــث  الّديناميكّيــة.  هــذه  ســام  برنامــج  ويدعــم 
بفضــل سلســلة مــن الّلقــاءات واجتماعــات العمــل والّدعــم 
ــن الجهــات الفاعلــة فــي  المقــّدم لقــادة المشــروع، الحــوار بي
المجتمــع المدنــّي الّشــباب مــن كال الّضّفتيــن مــن أجــل تســريع 
ترّكــز  التــي  تنفيــذ المشــاريع المشــتركة وتوليــد المقترحــات 
فــي  والمســتدامة  واالقتصاّديــة  البشــرّية  الّتنميــة  علــى 

البحــر األبيــض المتوّســط.

من االستشارة إلى العمل
يحشــد برنامج ســام الفاعلين الّشــباب والمبدعين والملتزمين 
الّناشــئة،  والّشــركات  )الجمعّيــات  المدنــّي  المجتمــع  فــي 
والمواطنيــن  والّتضامنــّي،  االجتماعــّي  االقتصــاد  وشــركات 
والّنقابــات وشــبكات الجمعّيــات ومــا إلــى ذلــك( الذيــن يشــارك 

ــال تدّخلهــم فــي الحــوار المتوّســطّي. مج

ــع  تشــارك فــي هــذه المشــاورات، إلــى جانــب فرنســا، جمي
البلــدان الواقعــة علــى الضفتيــن الشــمالية والجنوبيــة للبحــر 

األبيــض المتوســط .

المتوّســط ودعــم  إيصــال صــوت شــباب  الهــدف فهــو  أّمــا 
المقترحــات والمشــاريع التــي صاغهــا هــؤالء الّشــباب لتخّيــل  

البحــر األبيــض المتوّســط بحلــول عــام 2030.

الحوار المتوّسطّي حول الموضوعات الموّحدة
احتشــد أصحــاب المصلحــة فــي برنامــج ســام، علــى وجــه الخصــوص، حــول 6 موضوعــات تتنــاول وتعّمــق محــاور االلتزامــات 

لطمــوح جديــد فــي البحــر األبيــض المتوّســط تــّم توقيعهــا فــي مرســيليا خــالل قّمة ضّفتــي يونيو 2019:

أدوات بناء جدول أعمال إيجابّي
يمنح برنامج سام صوتا للّشباب من المجتمع المدنّي على كا الّضّفتين، من خال عّدة آلّيات:

الّشمولالمعرفة والتنّقل اإلبتكار، والّرقمنة 
وريادة األعمال

الّتنمية 
المستدامة

الُمدن واألقاليمالّثقافة
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 فضاء تعاونّي عالمّي 
للّتبادل والحوار

شباب من المجتمع المدنّي من الّضفتين
محتشدون

شريط رسوم متحّركة 
لتوعية الّشباب بالهدف 

اإلنمائّي المستدام 
الثاني عشر

 

ندوات مواضيعّية 
عبر اإلنترنت 
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مشاريع مبتكرة 
ومرافقة

 مجموعات عمل 
مواضيعّية

لقاءات اقليمّية  خريطة الفاعلين
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