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 مقدمة 

 
 

تربة : كل إنسان يتغذى من تربتني"
.. "أرضية وتربة حياتية جمتمعية ثقافية

 منري فاشه
 
  

على عتبة عامه العاشر كربنامج إقليمي، والثاين عشر كفكرة، يكتسب 
عمل امللتقى التربوي العريب زمخا جديدا إذ ينغمس أكثر فأكثر يف العمل 

ل وتقوية النسيج داتمعي العريب بكافة نواحيه، وبشكل خاص يف ج
اتمعي ما بني املؤسسات واألفراد واموعات العربية املختلفة اليت تعىن 

  .جمتمعية/بنمو األفراد ضمن رؤية مجاعية
  
امللتقى التربوي العريب العمل على  تابع 2009و  2008خالل العامني و

مستكمال النهج الذي اختذه من مشاركة واشراك للمجموعات مشاريعه 
التأمل والتفكري يف الية العمل  واملشاريع  اعادة  ومنفراد واملؤسسات واال

تبلورت اطر  ويف خضم العمل. ومشاركة اآلخرين ا والتعبري عنها
تغريت بعض مكونات املشاريع  ،املشاريع املختلفة جديدة للعمل على 

فراد أا الطبيعي مع البيئة احمليطة من شكال جديدا بتفاعله اختذتاو 
ديات وفرص ورؤية متجددة يف اعادة البناء على ما هو موجود من وحت

  .  معرفة وموارد مما خيلق داخل امللتقى مساحة للتعلم املستمر
  

وقد متيز هذين العامني بترسيخ وتقوية الشراكات مع مؤسسات 
وجمموعات وأفراد يف أحناء خمتلفة من العامل، بالتركيز على العامل العريب، 

ل العمل والتفكري والتأمل والتقييم املشترك يف كافة وذلك من خال
وقد كان هلذه الشراكات أثرا كبريا على تطور ومنو . جوانب العمل

  .العمل واملشاريع بشكل مطرد ومكثف
  

حماور أساسية  3وقد تبلور عمل امللتقى خالل األعوام األربعة املاضية يف 
  :أال وهي

حكايا الذي يعىن باستعادة مركزية القصة يف التعلم، الفن، مشروع 
واحلياة من خالل بناء شراكات حنو تنظيم فعاليات، جماورات، ورشات، 
لقاءات، جتعل كلها من القصة واحلكي لبنة أساسية يف البناء اتمعي 

  . والثقايف يف العامل العريب
  

دأب عرب سنوات أربع لتجوال الشباب العريب املبادر الذي مشروع سفر 
وتنظيم لقاءات اقليمية للشباب والشابات  منح سفراعطاء  مضت على

 وتكوينلتعميق مفاهيم التعلم  إصدار منشورات وأفالمات و/املبادرين 
  .  لسفر من اجل التعلمعن امفاهيم جديدة 

  
موارد عربية بالشراكة مع أزكى دنيا وذلك لتعميم وتسويق املنتجات 

  .لتربوية للمؤسسات األهلية العربيةواالثقافية 
  

يستعد امللتقى حاليا ملرحلة جديدة من العمل تعتمد ف 2010أما يف عام 
مع  باالساس على الشراكات العديدة اليت بناها خالل االعوام املاضية

فبينما تالزمت الشراكات مع . املؤسسات واالفراد حول املتوسط
شكلوا هيئات استشارية للمشاريع املؤسسات واالفراد املختلفني والذين 

تأخذ الشراكة خالل االعوام  ،املختلفة وارتبطوا بامللتقى باشكال متعددة
القادمة شكال اكثر ارتباطا وتالزما حبيث يعمل الشركاء الجناز مشاريع 

ؤسس تو احقيقي اقق اثرحتوختلق زمخا مشتركة واليت يأمل امللتقى ان 
   .لتنوع واحلواراس اعلى اس مبدعوار فكري  مجاعي حل
  

ا موجزا مع بداية عام جديد ملئ باحلكايا والسفر نضع بني أيديكم تقرير
  . 2009و  2008العامني  خاللامللتقى التربوي العريب يف عن عملنا 
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يف التعلم،  القصةمركزية ": حكايا

  "واحلياة  ،الفن
  

واستمر احلوار  2009و  2008خالل العامني  رحلته مشروع حكايا  تابع
" القصة"املؤسسات املعنيني بالفكرة واملقتنعني مبركزية /األفراد بني 

احلياة، حلوار متعمق حول ما ميكن أن يقوم به الفن وواحلكاية يف التعلم و
موقعه وما ميكن أن حتققه اموعة بشكل مشترك يف هذا  يفكل طرف 

موقع  وخالل املرحلة االوىل مت تنفيذ أنشطة متعددة أمهها تطوير. اال
، عقد ورشات "حكائني بال حدود"إلكتروين للمشروع، تكوين شبكة 

للحكائني، وعقد ملتقى حكايا وهو مهرجان سنوي  عمل وإقامة مفتوحة
  . األردن/ عمانتنظيم مسرح البلد يف مببادرة وينطلق 

  
بالتعاون مع امللتقى اإلبداعي للفرق حكايا  االجتماع الثاين ملشروع  عقد

حيث توصل . 2008املستقلة يف مكتبة االسكندرية يف شباط  املسرحية
الجتماع إىل جمموعة من  االقتراحات للعمل املشترك واليت  املشاركون يف ا

  :تلخصت فيما يلي
ومعرفة ماذا حيدث يف املنطقة خبصوص احلكاية، على االطالع  أمهية .1

  .نوع من اخلارطة ملبادرات احلكي واحلكائني يف الوطن العريببلورة 
مسحي من كل منطقة يف العامل العريب /عقد لقاء جيمع نتاج حبثي .2

 .والعامل ونتاج تطبيقي
على مستوى  advocacyمحلة دعوة / تأسيس قوة ضاغطة .3

 .للشبابوالوصول لحفاظ على التراث احملكي السياسات ول
تنظيم أنشطة إقليمية للحكواتية يف العامل العريب والعرب يف دول  .4

 .أخرى وحول املتوسط
 ".حكي"دعم إنتاجات  .5
 .احلاجة إىل مساحة للتوثيق والتشبيك .6
تكوين شبكة بني اجلمعيات وشركات االنتاج التلفزيوين لنتمكن  .7

كن من االفراد واملؤسسات عرب الوصول اىل أكرب عدد مممن 
 . التلفزيون

 . مع حكائني residenciesالتخطيط إلقامات  .8
 .إقامة ملتقى سنوي للحكي .9

 .بلغات خمتلفة ةالبحث عن ونشر موارد حول احلكاي .10
املتميزة واليت سرحية املتجارب أمهية االستفادة والتواصل مع  ال .11

 .تستخدم حكايات الناس كأساس للعمل
  
  
  
  
  
  
  

الشركاء يف تعاون مشترك ما بني  استمر احلوار دف خلق 2009ام يف ع
وتواصل العمل على املشروع خالل هذه املرحلة وفق  املشروع 

-اإلمكانيات واملوارد املتاحة، كتغذية املوقع اإللكتروين وقاعدة البيانات 
حكواتية بال حدود، إعداد اجندة للفعاليات وإقامة املهرجان السنوي 

، مع األخذ بعني اإلعتبار توسيع بالتعاون مع مسرح البلد الثانيةبدورته 
وفر امللتقى مساحة  حيث" سوق احلكايات"دائرة األنشطة من خالل 

وهي مساحة للحكي تديرها نورا " حكاياتنا"يحكوا حكايام وللشباب ل
مؤسسة جدران يف االسكندرية ومت نقلها إىل عمان -أمني يف الدكان
، باإلضافة إىل توفري مساحة للقاءات املتخصصة املعنية خالل املهرجان

وعلى مدار العام حظي امللتقى بفرصة قيمة لتقوية العالقات . بفن احلكي
وبناء شراكات جديدة مع العديد من املؤسسات، حيث تولد جمدداً عدد 

  .حل املستقبلية املقبلةامن احلوارات للعمل على املشروع خاصة خالل املر

عدة من التعاون واحلوار ما بني أفراد  يشكل مشروع حكايا خالصة سنوات
. يف منو الفرد واتمع" القصة "مركزية  تلفة يف العامل العريب خبصوصوجمموعات خم

شفويني، حكائني، وتربويني يف شبكة،  جيمع هذا املشروع ما بني فنانني، مؤرخني
للقصة بأشكاهلا املختلفة  جماورات، ورشات عمل، ومهرجان متنقل حبيث نتصدى

  .واحلوار عرب الثقافات ن اهلويةونعرض كيف تغين املسرح والفنون وحمو األمية وتكوي
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قاعدة  يف تغذيةمشروع حكايا استمر ، حكواتية بال حدود
تعرض، واليت ) حكواتية بال حدود(بيانات من خالل املوقع اإللكتروين 

ممن هلم عالقة شخصا من احلكواتية أو  أربعني حىت اآلن، معلومات عن
وتنقسم قاعدة  .املتوسط يف منطقةمن تسعة دول وع احلكي ضمبو

/ مدربني فن احلكي/ حكواتيه مسرحيني/ البيانات إىل حكواتيه تقليديني
فنانون يعتمدون من احلكاية أساساً / مؤسسات او جمموعات تعىن باحلكي

  .ة إىل الكتاب املعنيني باحلكايةجامعو التاريخ الشفوي باإلضاف/ لعملهم
 

حلكايات القدمية واجلديدة ، حيتوي على عدد من البوم احلكاياتا
يتم جتميعها وعرضها بشكل مستمر لتكون متاحة من خالل املوقع 

تقدمي صورة خمتلفة لنشر احلكايات وتعميمها والبناء اإللكتروين حملاولة 
   .عليها

 
  

، تضم العديد من الفعاليات واألنشطة اليت اجندة الفعاليات
ا واإلعالن عنها من حتدث يف املنطقة بشكل دوري، حيث يتم جتميعه

، خالل املوقع لتسهيل عملية الوصول إىل هذه الفعاليات واملشاركة ا
للمؤسسات فعالية ونشاط  ثالثني املاضيني اإلعالن عن خالل العامنيومت 

  .يف كل من  االردن، فلسطني، سوريا، لبنان ومصرالشريكة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لبنان/ احلكواتية برالني جيبارا، فرنسا   
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  2009-2008حكايا السنوي  ملتقى
  

لعامني ملتقى حكايا السنوي مسرح البلد وامللتقى التربوي يف عمان نظم 
عروض حكي،  منجمموعة من الفعاليات حيث اشتمل على  على التوايل

مسرح، ورش عمل مع األطفال والشباب، لقاءات متخصصة، سوق 
  . احلكايات باإلضافة إىل سينما احلكايات

  
العديد من احلكائني والفرق الفنية من  2008 حكايا ملتقىشارك يف 

تونس، فلسطني، مصر، سوريا، فرنسا، لبنان، والدمنارك، قدموا 
عروضهم يف مسرح البلد، مركز احلسني الثقايف، ويف مؤسسة رواد 

فعاليات بعرض فيلم املخرجة ناديا الانطلقت  .التنمية يف جبل النظيف
اليات بعروض للحكائني رمضان واستمرت الفع" سلطة بلدي"كامل 

داير ما يدور من مصر،   –خاطر، عارفة عبد الرسول وحكايات سيوة 
برالني جيبارا من فرنسا، دينيس اسعد، فادي الغول و سونيا منر من 
فلسطني، صاحل الصويعي من تونس، منر سلمون وفرقة حكوايت املسرح 

للمخرج  "جرصة"من سوريا، واختتمت الفعاليات بعرض ملسرحية 
  . اللبناين رفيق علي أمحد

 
انطلق ملتقى حكايا يف عدد من املراكز  2009دورته الثانية يف وخالل 

واألماكن الثقافية يف عمان ومن مث تنقل يف عدد من احملافظات، وافتتحت 
واليت " رسالة إىل"فعالياته بعرض فين لفرقة الفنون الشعبية الفلسطينية 

مستوحاة ومستلهمة من حكايات اشتملت على لوحات راقصة 
وكاريكاتري الفنان الفلسطيين ناجي العلي، وضمن حكايا احلرب قدم 

اليت حتكي " بوابة فاطمة"املخرج اللبناين روجيه عساف مسرحية 
، واستمرت الفعاليات بعدد من عروض 2006حكايات حرب متوز 

سيد  احلكي واملسرح شارك ا دينيس أسعد ورنني بشارات من فلسطني،
 صر، مسرح املدينة من املغرب، النارجب وعارفة عبد الرسول من م

سينما "هذا باإلضافة لعروض . ناصر من األردن، برالني جيبارا من فرنسا
  .ألفالم قصصها مبنية على احلكاية" احلكايات

  

بالتعاون مع وكالة غوث الالجئني الفلسطينني ، سوق احلكايات
قدم جمموعة مـن احلكـائني   ليم اتمعي، ومؤسسة تامر للتع) األونروا(

سـوق  "الشباب من األردن وفلسطني مهارام يف فن احلكي من خالل 
  . حبضور العديد من احلكواتيني احملترفني املشاركني يف امللتقى" احلكايات

  

، استضاف امللتقى الكاتبة والفنانة نورا أمني من مصر الـيت  حكاياتنا
مت فتح الباب أمـام اجلمهـور ليحكـوا    حيث " حكاياتنا"نظمت لقاء 

 .حكايام الشخصية للسامعني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

اسبانیا/الحكواتي نمر سلمون، سوریا  الحكواتیة النا ناصر، األردن الحكواتیة  رنین بشارات، فلسطین  

" الدكان"يث قامت نورا أمني بتنفيذها يف يف اإلسكندرية، ح" حكاياتنا"بدأت فكرة 
للناس والشارع، يف منطقة جتارية حيوية يف قلب االسكندرية،  وهي مساحة مفتوحة

األشخاص بشكل دوري لتبادل حكايام أو قصصهم  حيث جيتمع جمموعة من
 .أماكن يف عمان نقل التجربة إىل عدةمن مث قامت بالشخصية، و

 الحكواتي سید رجب، مصر 
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  ..ورش عمل
يف مؤسسـة   ورشيت عملقامت املدربة دنيس أسعد من فلسطني بإدارة  

للمعلمـات   2008، األوىل يف عـام  رواد التنمية الواقعة يف جبل النظيف
حول استخدام فن احلكي مع األطفال لتشجيعهم على التعبري الشـفوي  

كانـت حـول تشـجيع    و مع األمهات 2009والكتابة، والثانية يف عام 
األهايل على التواصل مع أطفاهلم من خالل احلكايات، ضمت العديد من 

  . األطفال ومبشاركة األهايل
لبنان بإدارة ورشة مع الشباب /رنساكما قامت املدربة برالني غيبارا من ف

  ، لصقل مهارات 2009يف املركز الثقايف الفرنسي يف عمان خالل امللتقى 
  

  
  
  

احلكواتية، شارك ا عدد من الشباب والشابات من األردن، فلسـطني،  
  . سوريا

  
مت عقد لقاء على شكل ورشة عمل أدارته رمي أبو كشك،  2008ويف عام 

راما، وشارك فيه عدد من احلكواتية املشـاركني يف  خمتصة يف العالج بالد
مت فيه احلوار ) شخصا 20ما جمموعه (ملتقى حكايا وغريهم من املهتمني 

النظري والعملي حول دور القصة يف جدل النسيج االجتماعي والنفسي 
  .والثقايف للفرد واجلماعة
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  .. جماورات
  

فن "جماورة فنية حول احتضنت كالً من واحة سيوة واملنيا يف صعيد مصر 
من خمتلف أحناء الوطن العريب ممن  شابا وشابة 20شارك فيها " احلكي

خالل الفترة ما لديهم خربة و اهتمام بفن احلكي، وملدة عشرة أيام متتالية 
اجتمع حكائون متمرسون وآخرون يف بداية  5/2/2008ولغاية  25/1بني 

سيد الضوي / ية الكبار احلاجحيام املهنية مع آخر شعراء السرية اهلالل
تشاركوا خالهلا اخلربة للعمل على يف املنيا يف صعيد مصر  ملدة ستة أيام

مشاريعهم املستقلة واملشتركة اخلاصة يف فن احلكي، مستفيدين من 
واحلكائني التلقائيني، والتعرف على " إلياذة العرب " جماورة أهم حكاء 

بعد .  سر ااورة حسن اجلريتليعالقة احلكي باملسرح اليت ادارها مي
 قضى ذلك، 

 
املشاركون مخسة أيام يف واحة سيوة التقوا خالهلا مع حكائي سيوة 
التلقائيني حيث حافظت العزلة النسبية للواحة على التراث الشعيب 
األمازيغي، كما التقى املشاركون بشيوخ القبائل، وقام احلكاء 

  .احلكيفن تدريب على  بتنظيمالفرنسي جهاد درويش /اللبناين
 
 
 
 
 
  
  

مجاورة الحكي مع آخر شعراء السيرة الهاللية  سيد الضوي 
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   ..لقاءات

  
  اإلحتفاء باتمعات الشفوية 

  " الطاولة املستديرة"
لإلحتفاء باتمعات الشفهية " طاولة مستديرة" 2009ملتقى حكايا ختلل 

من فلسطني، لبنان،  مجعت عدداً من املثقفني واملتخصصني واملسرحيني
هم مع احلكاية من خالل التواصل تناولوا جتربت األردن، مصر، واملغرب

الكتايب والتفاعل الشفهي كعاملني منفصلني، احلكاية وتعلم اللغة، التعددية 
حيث طرحت خالل اللقاء أسئلة أثارت نقاشاً . مقابل الفكر األحادي

: مستفيضاً، كما فتحت اال ألمهية البحث املعمق يف املوضوع املطروح
قيضاً للفكر األحادي؟ والتركيز على كيف ميكن للحكاية أن تكون ن

فاعلية احلكاية يف كسر أحادية التفكري، ويف استمرارية احلياة على 
  ."احلكاية مسألة بقاء أو موت للبشرية: "األرض

  

  
  
  

  لقاء حكايات عمانية  
قام املعماريان عمار مخاش ورامي الضـاهر  " حكايات عمانية"يف لقاء 

مع املدينة قصتهما عمان وخارجها، بعرض ذين عمال كثريا يف مدينة لال
حيث قامت مسر دودين . يف ظل تطورها ونشوئها ونسيجها االجتماعي

النسيج الـذي  بالقاء الضوء على من خالل هذا اللقاء ) مؤسسة تكوين(
يتشكل من العالقة العضوية بني اإلنسان واملكان واليت خلقـت لـدى   

مجع اللقـاء حـوايل    .دينةهذين املعماريني فضول االستكشاف حنو امل
تطور املدينة ونشأا بأربعني معمارياً وفناناً أردنياً باإلضافة إىل املهتمني 

حتدثوا عن تبلور النسيج املعماري االجتماعي ملدينة عمـان، وناقشـوا   
   .سؤال اهلوية بارتباطه باملكان
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 شركاء حكايا 

لرؤية  اصة أساسخلق احلراك واحلوار مع كل املعنيني يف مركزية الق
اللقاءات وجتربة توصيات حكايا، تبلورت من خالل  موسعة ملشروع

ملشاركة يف احكايا خالل العاميني، حيث توضح دور كل من املؤسسات 
مشروع مشترك   قمنا معا بتطوير 2009ويف عام . املشتركالزخم  بناء

لفترة ليؤكد على التزامنا بكتابة قصة حكايا ل للسنوات الثالث القادمة
 ،ا/ه وابداعة/القادمة  يشترك كل منا جبزء من السرد ضمن نطاق عمله

حبيث يدير امللتقى  اإلحتاد األورويباملشروع بتمويل من هذا وحظى 
  .التربوي العريب املشروع ككل

  
  :الشركاء

  )األردن(مسرح البلد 
  )لبنان(مؤسسة اجلىن 

  )فلسطني(مؤسسة تامر للتعليم اتمعي 
  )مصر(ة فرقة الورش

MS/Action Aid )الدمنارك(  
---------------------  

  ) سوريا(منتدى شبابلك الثقايف 
  ) تونس(مجعية ومعرض صفاقس 
Fabula Storytelling ،)السويد(   

Dramatiska Institute  ،)السويد(  
Pave volubile ،)فرنسا(   

   )فلسطني(مجيعة أمري للتحديات 
  )لبنان(ي املركز العريب للتدريب املسرح

 )فلسطني(مؤسسة القطان 
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إمنا هذه األسفار كلها "
قناطر وجسور نعرب عليها 

  ابن عريب.. "إىل ذواتنا وأنفسنا
 
 
 
 
 

حافلني بتطوير لتوجه جديد ملشروع  2009و  2008كان العامني 
سفر يعتمد على كل املهتمني باملشروع ومنطلق من الرؤية التشاركية اليت 

يف مكوناته  لتصبح االساس. يف الية عمل املشروع اكانت دائما أساس
وليوسع نطاق التشارك ليشمل كل من حيمل . العديدة ويف رسم رؤيته

  . حلم تعزيز ثقافة السفر من أجل التعلم وليس فقط اهليئة العامة للمشروع
  

مسريته مع الشباب  كما بدأت من خالهلم وقام  يف استمر مشروع سفر 
باب منحة سفر  للش 172بتقدمي     2009و  2008خالل العامني 

وخالل احلوارات . والشابات لدعم  رحل تعلمهم داخل الوطن العريب
املستمرة بني فريق امللتقى واصحاب سفر واموعات املنخرطة باملشروع 
من سفراء وداعمني وشركاء كان احلوار مستمرا  لتطوير وبلورة رؤية 
سفر واعادة النظر يف دور سفر الفكري ومكونات املشروع العديدة 

فبينما سعى مشروع سفر منذ تأسيسه اىل تعزيز ثقافة . العملوطرق 
السفر من اجل التعلم واعادة طرح مفهوم او اسلوب جديد للتعلم اصبح 
يف هذه املرحلة هناك حاجة لبحث مستقبل املشروع  وتوجهه للسنوات 
املقبلة وضرورة العمل على إجياد آليات جديدة الستمرارية سفر كفكر 

  . ماد على كافة أفراد اتمع املهتمنيوكمشروع باالعت
  

تضم  هلذا اهلدف، قام الفريق ببلورة فكرة حلملة تشاركية جمتمعية 
مجيع االفراد املندجمة يف املشروع وتعتمد على  املختلفةموعات ا

خمتلف أحناء الوطن العريب باإلضافة إىل  املتطوعني واملهتمني باملشروع من
لة يف ااالت املختلفة واليت تربطها عالقات املؤسسات الشريكة الفاع

احلملة هي . تشارك وتعاون مع مشروع سفر وامللتقى التربوي العريب

مبثابة توسعة لنطاق الفاعلني يف سفر، لنحمل معا رؤية سفر ويكون لكل 
منا دور يف املشروع من خالل العمل ضمن اهتماماتنا لتعزيز االلية 

  .شروع منذ بدايتهالتشاركية اليت أطلقت امل
  

شتمل على تاليت و منك خطوة تكمل رحلةانطلقت احلملة حتت شعار 
دف أن يساهم االفراد واملؤسسات أنفسهم يف بلدام متعددة  مكونات

املختلفة يف استمرارية صندوق سفر من خالل التفاعل املباشر مع 
سامهة يف املكونات املختلفة للحملة واليت تتيح املرونة يف كيفية امل

  . املشروع
  

دف باالساس . كما مت تطوير مكونات جديدة للمشروع بشكل عام
اىل تعزيز ثقافة السفر من أجل التعلم وذلك بتوفري مساحة لتبادل 
املعلومات والتأمالت بني الشباب واليت  قد تكون احدى خيوط نسيج 

  . رحل التعلم امللهمة
 
  
  
  

  
  
  
  

  

" كتام الشخصي"جنانا يف لبنان ملساعدة األطفال على إنتاج ت إىل خميم ذهب"
ووجدت نفسي أمام جتربة خمتلفة، جتسدت يف كل األشياء اليت تعلمتها أنا من 

رباب حاكم، السودان". األطفالهؤالء   
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  "مواطن للتعلم"قاعدة البيانات 
 املؤسسات واملبادرات الشبابية  قاعدة بياناتمت خالل العامني اغناء 

توفر . مؤسسة ومبادرة 361ليصبح عدد املؤسسات واملبادرات املسجلة 
يف هذا وللمؤسسات املاحنة  للشباب والعاملني معهم يف الوطن العريب

الشباب املبادر على  اال لتسهيل االتصال والتشبيك فيما بينها وملساعدة
  البحث عن مواطن للتعلم 

  

  أجندة فعاليات سفر 
حتتوي  وانطالقا من املسامهة يف تعزيز السفر الثقايف طور املشروع أجندة 

 اليت تندرجيف العامل العريب وفعاليات وانشطة املؤسسات واموعات  على
، إذ بإمكان هذه املؤسسات "مواطن للتعلم" يف قاعدة بيانات سفر

اإلعالن عن فعالياا من خالل األجندة اليت تتم تغذيتها بشكل مستمر 
لتوفري اكرب قدر من املعلومات املتعلقة باألنشطة والربامج والفعاليات اليت 

 لتمكني الشباب والشابات من حضورها خالل تدور يف العامل العريب
  سفرهم لبلدان الوطن العريب

  
 

االنفتاح على جتارب االخرين ومعايشتها يعين املزيد من املعرفة ويعين "
ايضا املزيد من الشقاء واملزيد من االسئلة وفوق كل ذلك مالمسة 

وائل مناصرة، فلسطني". االشياء عن قرب  

 
   حتديث املوقع اإللكتروين 

مت حتديث موقع سفر ليصبح اكثر سهولة للشباب والشابات من حيث 
كما مت تطويره ليليب احتياجات املؤسسات . امكانية تقدمي الطلب وحفظه

واملبادرات، حيث اصبح بامكان املؤسسات التسجيل يف املوقع واالعالن 
كما تطور النظام الداخلي . جلديدعن فعالياا من خالل موقع سفر ا

 .االداري للفريق اخلاص بأرشفة املنح واحصائيات املوقع ليصبح اكثر دقة
  . باإلضافة إىل إطالق املوقع حبلته اجلديدة

  
  

  

  بيوت سفر 
  يوم ضيف ويوم مضيف

بتطوير  2009خالل عام ر قام سف
باب قاعدة بيانات حتتوي على أماكن ومراكز اإلقامة املتاحة للش

أهل سفر، أهل يوفرها . والشابات خالل رحلة تعلمهم يف الوطن العريب
الشباب العريب املبادر، الذين بإمكام تقدمي مكان لإلقامة قصرية األمد 
الستضافة شاب أو شابة يف بيوم يف جو آمن ومقبول اجتماعياً، 
ا أوميكلون مكان إقامة مستقل، أو أماكن إقامة للفنانني اليت توفره

املؤسسات واملراكز الثقافية، أوبيوت الشباب اليت تتوزع يف ارجاء العامل 
  . العريب

  
 
 
 
 
  

  

 
 

  دليل سفر
هو دليل متاح على املوقع اإللكتروين، يقوم الشباب والشابات أنفسهم 

لشباب تساعد ا بالدهممن خالل توفري معلومات عن ته صياغبتطويره و
قامة، طرق املواصالت، مؤسسات أماكن إتعلمهم، والشابات يف رحلة 

جمتمعية ومباردات ميكن زيارا، مراكز ومعامل ثقافية، أشخاص ملهمون 
م معها قصة هزيارا وأخرى تربط حيبونجيدر التعرف عليهم، أماكن 

  .طريفة أو ذكرى خاصة
  
  
  
  
  

لقد وفرت إقامة لعشر شباب وشابات يف أوقات خمتلفة يف بييت "
لقد كونت من . يف العجوزة، وأنا على استعداد الستضافة املزيد

خالل استضافتهم صداقات عميقة عرب الوطن العريب، ووجدت 
يل بيوتا كثريا مستعدة الستقبايل يف حال رغبيت بالسفر من أجل 

مروة سعودي، مصر". التعلم إىل أي من هذه الدول  
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  محلة املشاركة اتمعية
سفر  بعد مرور اربع سنوات على تأسيس صندوق سفر أطلق مشروع

 "لتجوال الشباب العريب املبادر مؤخراً محلة املشاركة اتمعية حتت شعار 
اشراك كل من هم معنيني باملشروع دف "  منك خطوة تكمل رحلة

لنحاول معا . ليصبحوا أعضاء فعاليني يف تطويره فكريا واستمراريته ماليا
الشباب ، وتقليل تكاليف السفر على من أجل التعلم سفرالثقافة نشر 

وبلورة أطر حملية تدعم سفر على االمد الطويل وجتنيد الدعم املادي 
شتمل محلة املشاركة ت  .الستمرارية املشروع

جوانب ومراحل متعددة فيها اتمعية على 
واالعالم  الكثري من املتعة والفنون والثقافة

 والشابات دف أن يساهم الشبابواالبداع 
فة يف استمراية صندوق أنفسهم يف بلدام املختل

  .سفر من خالل التفاعل املباشر مع احلملة
  

   يوم لسفر
   يوم واحد من حياتك وموهبتك

كمكون أساسي من مكونات احلملة، يوم لسفر، هو يوم واحد يقدمه 
من خالل تقدمي معنوي أو مادي، قد يكون من خالل . الفرد للمشروع 

يساوي من أجر يوم واحد التطوع يف املشروع، أو من خالل تقدمي ما 
  .من العمل 

الشباب والشابات الذين الفكرة من يوم لسفر هو خلق حراك مبدع بني 
يتمتعون مبواهب فنية وخالّقة وميارسوا يف حيام اليومية، بإمكام أن 

لدعم  تقام يقدموا يوماً من موهبتهم للقيام بأي نشاط ابداعي أو فعالية
  . مشروع سفر

  
 
 
 
 
  

  
  

  مع سفر  حنن
  معا نستكمل الرحلة

دعم دف املؤسسات والقطاع اخلاص اطلق ضمن احلملة مكون خاص ب
/ مؤسسات اتمع املدينأو مادي تقدمه  سفر من خالل تقدمي دعم عيين

  .شركات قطار/ شركات سياحية/ فنادق/ شركات طريان
  
 
 
  

  
 

/ اقليميدعم / دعم املشروع  العريب : أو من خالل تقدمي دعم مادي
  .أفراد يدعمون شباب يف رحلة تعلم/ دعم لدولة حمددة 

  
  
  

 
  انشر سفر

  احكي عن سفر
املدونون، الشباب والشابات الذين هلم عالقة يف اإلعالم / الصحافيون

اتمعي ويرغبون بأن يكونوا سفراء سفر اإلعالميني بإمكام ان يسامهوا 
  . اميف بلد نشر ثقافة السفر من اجل التعلميف 
فكرة التعلم بالسفر وجماورة اشخاص ملهمني، وبعيداً عن  انطالقاً من"

النظامي واملنهجي، كان مشروع سفر هو احملطة اليت توقفنا  التعلم
 جملة من وإىل، فلسطني "العدد العاشر عندها يف

  
  
  
  
  

لقد حصلت على منحة من سفر للذهاب إىل تونس ومتكنت من تصوير "
، وعندما مسعت عن محلة املشاركة، رغبت "بنات باب اهللا"فيلم وثائقي 

بأن اكون جزءاً منها واملشاركة يف يوم لسفر، حيث قمت بعرض فيلمي 
لد يف عمان حيث ساعدين بتوفري املساحة ومت ختصيص ريع يف مسرح الب

داليا الكوري، األردن ".التذاكر لصاحل مشروع سفر  

، حجز كدعم عيين للمشروع أقدم تذكرتني سنوياً مع سفر،  أنا"
الرحلتني هي االهم بالنسبة يل واليت تنقلين الكون يف قطاع احلياة 

مدير مكتب سياحة يف القاهرة  ".وليس السياحة فقط  

م لصاحل مشروع مت ختصيص دينار أردين على كل تذكرة ملدة عا"
 مسرح البلد يف عمان  ".سفر من تذاكر الفعاليات
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  لقاءات 
  اجتماع اصحاب سفر، األردن

-25دن خالل الفترة من عقد لقاء أصحاب سفر يف مدينة جرش يف األر
مت خالله مناقشة الدليل العام ملشروع سفر، ، 2009يونيو / حزيران 26

استعراض إجنازات املشروع منذ انطالقته، اهليكلية اجلديدة املقترحة 
ملشروع سفر، مستقبل املشروع بناء على مقوماته احلالية، واستمراريته 

اللقاء فريق سفر ضم . يةباإلضافة ملناقشة أطر محلة املشاركة اتمع
  .دول عربية 9عشرون شاباً وشابة من  

  
  

  اجتماع اهليئة اإلدارية لسفر، لبنان 
-14لبنان خالل الفترة من برمانا، عقد اجتماع اهليئة اإلدارية لسفر يف 

، مبشاركة أعضاء اهليئة اإلدارية من 2009اغسطس / آب  15
ما حضر اللقاء عدد من ك .فلسطني، األردن، البحرين، اليمن، لبنان

آنذاك وتصدرت أعمال أجندة اللقاء . أصحاب سفر من السعودية ومصر
  .املشاركة اتمعية يف الوطن العريب محلةإطالق 

  
  

معايشة مع الدكتور منري فاشه يف عمان، 
  األردن

مع " إستعادة عافيتنا" احتضن الدكتور منري فاشه معايشة محلت عنوان
مصر،  االردن،  فلسطني،(ابات من كل من عدد من الشباب والش

متحورت . يف عمان، األردن 2008ايار  6-2خالل الفترة من ) اليمن
 املعايشة حول كيفية انتزاع أنفسنا تدرجييا من منط االستهالك، ابتداء

  .باستهالك كلمات مهنية
من خالل استعادة : سنعيش مخسة أيام على طريق استعادة عافيتنا

واسنا وتعابرينا وأفكارنا والعامل من حولنا؛ من خالل التوافق بني ح
حتضري ما نأكله وتنظيف ما نوسخه، ومن خالل الشراكة يف تكوين 

باإلضافة إىل ذلك، سنمشي صباح كل يوم مدة . فهم ومعان ومعايري

نستعيد من خالهلا التوافق بني حواسنا والبيئة من  –ساعة على األقل 
  منري فاشه. نعيش بدون موبايالت وإنترنتيتطلب كل هذا أن . حولنا

  
  إرتباط املعايشة يف املبادرات الشبابية

يف هذه املعايشة تشري إىل شخص يعمل على انتزاع  "مبادر"إن كلمة 
وبشكل خاص استهالك كلمات ) نفسه من منط االستهالك يف العيش

ق ملا هي تعمي "املعايشة). "ومعان ومعايري حيكم معانيها مهنيون وخرباء
  .حياول الشخص أن يفعله يف عملية االنتزاع هذه

  

  دردشة حول التعلم والسفر
بتاريخ يف عمان، األردن " دردشة حول التعلم والسفر"احمللي  عقد اللقاء

وحبضور أكثر من مائة وعشرين شابا وفتاة من حمافظات  25/10/2008
م احلصول على ومبشاركة العديد من أصدقاء املشروع الذين سبق هل. اململكة

منح سفر من خالل الصندوق حيث استعرضوا جتارم مع منح السفر، كما 
والتركيز على مساحة التعلم اليت يقدمها " سفر"جرى استعراض فكرة مشروع 

من خالل منح السفر املقدمة للشباب املبادر يف الوطن العريب، كما  املشروع
منها مؤسسة الرواد للتنمية و استضاف اللقاء العديد من املؤسسات الشبابية 

Action Committee  تمعومركز األمرية بسمة للشباب، ومؤسسة ا
املفتوح الذين قدموا تعريفا مبؤسسام وعرضا للربامج واملشاريع واخلطط اليت 

 .توفرها للشباب
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   ، تونساللقاء اإلقليمي الرابع لسفر
شاباً  30كثر من كم مشايل العاصمة التونسية اجتمع أ 60بعد  على

بيت شباب الرمال قريباً من مدينة بنزرت  دولة عربية يف 9وفتاة من 
وذلك خالل  ملشروع سفر للمشاركة يف فعاليات اللقاء اإلقليمي الرابع

ايام متوالية  3، ومتحور اللقاء على مدار 28/6/2008-26 الفترة من
اجلزائر، مصر، (الدول العربية اإلفريقية  حول املبادرات الشبابية يف

طرح ). موريتانيا، تونس وجيبويت السودان، املغرب، ليبيا، الصومال،
واألشكال اليت يتخذها الشباب  اللقاء تساؤالت حول مفهوم املبادرة

والبحث يف مفهوم  العريب ملبادرام وغريها من االسئلة اهلامة للتطوير
  .لقة ااملبادرة الشبابية اتمعية واملفاهيم األخرى املتع

  

 
 
 
 

  اللقاء اإلقليمي اخلامس لسفر، البحرين
عقد اللقاء اإلقليمي اخلامس لسفر خالل منتدى شباب اخلليج يف 

املؤسسة العامة للشباب والرياضة ومكتب بالتعاون مع البحرين 
صندوق األمم املتحدة للسكان لدول منطقة اخلليج العريب بالفترة ما 

 مت أيام 3اللقاء على مدار  استمر  .21/11/2008 – 19بني 
من اللقاء ملشروع سفر حيث مت طرح ونقاش ختصيص اليوم الثالث 

  ".املبادرات الشبابية يف الوطن العريب"
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  ملخص واحصائيات
  

من  باب وشاباتشمنحة سفر ل  194قدم مشروع سفر خالل العامني 
  :، فيما يلي عرض لتفاصيلهادولة 14
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هناك الكثري من املبادرات "
الفردية واملؤسساتية، األهلية 

سنوات طويلة برفد  والرمسية، اليت قامت عرب
اإلنتاج الثقايف بأحباث وإصدارات وكتب 

إال أن هذا  وجمالت وإنتاج مرئي ومسموع،
املنتج ال جيد طريقه بالكم الكايف أو املطلوب 

ب عدة، أمهها غيا إىل اجلمهور املعين ألسباب
إطار يركز على البحث عن هذه املنتجات 

   "والتعريف ا
  
 

 .اصدار جديد اىل موارد عربية 200العاميني اضافة ما يقارب مت خالل 
تنوعت االصدارات من كتب وأفالم وموسيقى وتركزت االصدارات يف 
منطقة بالد الشام لغياب التمويل الكايف الذي يلزم للبحث عن هذه 

 . االصدارات يف الدول العربية االخرى
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 إصدارات امللتقى
متيزت . أصدار فيلمني وثائقايني وكتابني املاضيني مت خالل العامني 

االصدارات باعتمادها على التشارك والبناء الفكري الذي رافقه التأمل 
املستمر من كافة شركاء مشاريع امللتقى لتأخذ يف اية املطاق شكلها 

ربة تصنف االفالم ضمن االفالم الوثائقية الفنية اليت توثق جت. النهائي
  . املشاريع بطريقة غري مباشرة وتعرب عن الرؤية بشكل فين

  

  ..أفالم
  حجر صقلته املياه

  إخراج عزة احلسن 2008دقيقة،  27، وثائقي
  من أنا ألقول لكم ما أقول لكم

  ومل أكن حجراً صقلته املياه
  . فأصبح وجهاً

  "العب النرد، حممود درويش"
ارخينا الشفوي، لنفتح باب احلكاية مرة وتأهلمتنا احلكايات، وقصصنا اليومية، 

: ويف خضم هذه املغامرة واجهنا السؤال املطروح أعاله. أخرى على مصراعيه
فإذا كانت احلكايات كاحلجر الذي صقلته املياه، أما آن األوان لنعيد احلجارة 

حكاية وج مشروع حكايا الذي يسعى إلعادة يروي الفيلم إىل مياهها؟
يف الفن والتعلم واحلياة من خالل تكوين نسيج حيوي من اإلعتبار للقصة 

الناشطة يف هذا العربية واملتوسطية القصص الناس واموعات واملؤسسات 
  .اال

  

  تروحي ساملة وترجعي غامنة
  ، إخراج أمساء بسيسو2008دقيقة،  17وثائقي، 

الذات  اول الفيلم فكرة التنقل من مكان آلخر ومركزية التعلم واكتشافيتن
بدأت امساء بسيسو وهي خمرجة أردنية شابة من  ، حيثوالعامل من خالل السفر

صندوق جتوال الشباب العريب املبادر ،  "سفر"أصل فلسطيين بتصوير فيلم حول 
قامت . هلويتها من خالل السفر فانتهى ا املطاف باكتشاف األوجه املتعددة

البحرين، السودان،  أمساء بتصوير مشاهد الفيلم يف عدة بلدان وهي أمريكا،
  .ويف وادي رم يف األردن والذي يشكل مصدر اهلامها احلقيقي

  

  ..كتب
  حجر صقلته املياه

للفيلم  الوثائقي الذي يروي قصة مشروع حكايا  العنوان ذاته  كتاب حيمل
جمموعة من اخلربات واملقاالت والتأمالت يرويها منري فاشه الكتاب ميثل و

  . وآخرون حول السنة األوىل من مشروع حكايا
  
 

منذ بداياته، اعترب امللتقى التربوي "
العريب أن جزءا هاما من عمله يكمن 
يف توثيق التجارب امللهمة يف العامل 
العريب واليت تركز على التعلم وذلك 

  "الممن خالل الكتب واألف
  
  

  تبادر
شارك امللتقى التربوي العريب يف إعداد كتيب حول 
املبادرات الشبابية يف األردن بالتعاون مع مركز 
األمرية بسمة للشباب وبرنامج تعزيز مشاركة 

يوثق الكتيب جمموعة من جتارب الشباب حول املبادرات اليت قاموا . البلديات
حيث يهدف الكتيب " لبلدياتتعزيز مشاركة الشباب يف ا"ا ضمن مشروع 

ال لتوثيق التجربة فحسب بل إىل التأمل يف الرحلة اليت خاضها الشباب وفريق 
  .العمل من ختطيط وتفكري ومن مث الوصول إىل مرحلة العمل
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 اإلتصال والتواصل 

دائما من  هوااللتقاء  والتواصل املستمر مع املؤسسات اتمعية 
لتأكيد استمرارية احلوار وتبادل  امللتقى التربوي العريب أولويات 

شارك . املعرفة والتجارب مع املؤسسات  احمللية واالقليمية والدولية
اهلامة يف  اللقاءاتعدد من بخالل العاميني املاضيني فريق امللتقى 

  :اإلتصال والتواصل كان من ابرز هذه املشاركاتصعيد 
   

  اجتماع التحالف التربوي الوطين من اجل احلملة العاملية للتعليم
  2009ديسمرب / األردن 

عقد إجتماع أعضاء التحالف التربوي الوطين األردين من أجل احلملة 
لى الشكبة العربية للتربية ع –العاملية للتعليم والذي تنظمه مؤسسة ار 

يف  2009ديسمرب / كانون أول 17حقوق اإلنسان واملواطنة بتاريخ 
وحضر عدد من ممثلي مؤسسات  عمان، بإدارة السيدة فتوح يونس

وممثل من وزارة التربية والتعليم حيث مت تسليط ) األعضاء(اتمع املدين 
وحبث سبل  2010الضوء على اطالق احلملة العاملية للتعليم للعام 

ع أعضاء التحالف، حضرت اللقاء سعاد نوفل ممثلة عن امللتقى التعاون م
 . التربوي العريب

  
  "حرية التعبري واإلبداع"منرب املنظمات غري احلكومية األورومتوسطي 

  2009ديسمرب / تركيا 
عقد منرب املنظمات غري احلكومية األورومتوسطي يف اسطنبول خالل 

حرية "حتت عنوان  2009ديسمرب / كانون أول  19-18الفترة من 
حيث مت مناقشة حالة حرية التعبري واإلبداع واملعوقات " التعبري واإلبداع

بفعاليات املنرب ممثلة عن حليله اليت تواجهها املنطقة، شاركت سريين 
  .امللتقى

  
  األورومتوسطحنو استراتيجية للثقافة يف منطقة 

  2009اكتوبر / بلجيكا 
تشرين أول اكتوبر  12بروكسل يف  نظم اإلحتاد االورويب مبقره يف

لقاءاً ضم عدد من اخلرباء ونشطاء الثقافة ملناقشة استراتيجية  2009
الثقافة يف منطقة األورومتوسط واليت سيتم إطالقها حبلول العام 

  .شاركت سريين حليلة ممثلة عن امللتقى التربوي العريب. 2010
  

  اجتماع اليونان رودوس 
 2009اكتوبر /اليونان

لبحث مواضيع متعلقة يف احلوار الثقايف أمهها  ظمت مؤسسة أنا ليند لقاًءن
شارك من امللتقى التربوي العريب سريين . موضوع التجوال واالبداع واحلوار

حيث مت احلوار حول أمهية التجوال كأداة للتعلم . حليله وميس العرقسوسي
اىل حوار معمق حبضور عدد من املؤسسات الناشطة يف هذا اال مما أدى 

  .منطلق من جتربة كل من احلاضرين وما بينهم مشروع سفر
  

  اليوم املفتوح ملؤسسات اتمع احمللي 
  2009يونيو / األردن 

نظمت مؤسسة شركاء األردن ملتقى التشبيك بني مؤسسات اتمع 
، حبضور أكثر 2009يونيو / حزيران 2احمللي الثالث يف عمان بتاريخ 

اشطة يف خمتلف ااالت، حيث شاركت كل من مؤسسة ن 80من 
سعاد نوفل ورزان مبيضني من امللتقى التربوي العريب حيث مت تقدمي 
عرض عن مشاريع وبرامج امللتقى، وكانت هلما فرصة للتواصل 

  .والتشبيك
  

  DOX BOX 2009مهرجان سينما ايام الواقع 
  2009مارس / سوريا 

 11-4مشق خالل الفترة من نظم مهرجان ايام سينما الواقع يف د
بدورته الثانية وهو مبادرة مستقلة غري رحبية  2009مارس / آذار

لسينمائني شباب من سوريا بالتعاون مع شركة برواكشن فيلم لإلنتاج 
شاركت سعاد نوفل ممثلة . والتوزيع السينمائي والتلفزيوين يف دمشق

اليت عقدت على  عن امللتقى التربوي العريب يف ورشة السينما واجلندر
هامش املهرجان باإلضافة إىل مشاركتها التطوعية يف تغطية فعاليات 
املهرجان السينمائية إىل جانب فريق اقليمي من الصحافيني 

حيث كانت هلا الفرصة للتواصل والتشبيك مع اجلهات . املتخصصني
يذكر بأن مهرجان سينما ايام الواقع من املبادرات . املشاركة املختلفة

  .لعربية املسجلة على قاعدة بيانات مشروع سفرا
  

  توزيع جائزة اإلعالم اإلقليمي حول حقوق الطفل  
  2009فرباير / األردن 
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 اإلتصال والتواصل 

حفل ) يونيسف ( عقد املكتب اإلقليمي ملنظمة األمم املتحدة للطفولة 
 25توزيع جائزة اإلعالم اإلقليمي حول حقوق الطفل  بتاريخ 

فرباير يف عمان حبضور جاللة امللكة رانيا العبد اهللا، وحضرت /شباط
  .سعاد نوفل ممثلة عن امللتقى حفل توزيع اجلوائز

  
   األردن منتدى جامعة الدول العربية يف

  2008نوفمرب / األردن 
تشرين ثاين  26-23عقد منتدى جامعة الدول العربية خالل الفترة من 

الشباب "محل املنتدى عنوان . يف عمان، األردن 2008نوفمرب / 
 300حبضور أكثر من " حنو مقاربة متعدية الثقافات: وحوار الثقافات

ملنتدى على مشاركة شاب وفتاة من خمتلف الدول العربية كما اشتمل ا
حضرت كل من ميس العرقسوسي وسعاد نوفل . أوروبية هلذا العام

ت عرضحيث " سوق األفكار"جلسات املنتدى، كما متت املشاركة يف 
اتمع املدين اليت مت اختيارها عمل مؤسساا والربامج اليت منظمات 

جتربة بعرض  ت املنسقة االقليمية ميس العرقسوسيقام. تنشط من خالهلا
  .مشروع سفر وفتح باب النقاش مع الشباب والشابات املشاركني

 
  "حنو تطوير مؤسسات العمل الشبايب العريب"املؤمتر الشبايب الثالث 

  2008يوليو /األردن 
حنو  نظم منتدى الفكر العريب يف عمان اللقاء الشبايب الثالث بعنوان

العريب بايبسات العمل الشمتوز  15-14ل الفترة من خال" تطوير مؤس
، حبضور مسو األمري احلسن بن طالل، حضر اللقاء 2008يوليو /

العديد من مؤسسات اتمع املدين يف األردن باإلضافة إىل مشاركة 
مشاركاً ومشاركة،  250عربية واسعة للشباب والشابات ما يقارب 

ف جوانب مت مناقشة العديد الكبري من األفكار والرؤى املتعلقة مبختل
إذ . مأسسة العمل الشبايب وقضاياه الساخنة يف الوطن العريب واملهجر

املؤسسات والقضايا : اشتملت جلسات اللقاء على عدة حماور أمهها
مستقبل العمل الشبايب من منظور / التواصل والتشبيك / الشبابية 
شاركت سعاد نوفل . وعقد ورش عمل منفصلة م الشباب/ الشباب 
 امللتقى التربوي العريب يف جلسات اللقاء كما شاركت يف ممثلة عن

، كما قامت بالتواصل والتشبيك مع "حرية التعبري"ورشة عمل بعنوان 
  .الشباب العريب املشارك

  

 
 
 

  املنتدى الثقايف األورومتوسطي
  2008مارسيليا / نوفمرب

/ تشرين ثاين  5-4نظم املنتدى الثقايف لدول املتوسط خالل الفترة من 
من الفاعلني وممثلي اتمع املدين من  300مبشاركة  2008نوفمرب 

اإلحتاد األورويب ومنطقة املتوسط، شاركت سريين حليلة ممثلة عن 
" الفنانون، اإلبداعات الفنية، التنقل الفين والثقايف"امللتقى يف  ورشة 

حيث قدمت مداخلة عن جتربة مشروع سفر يف تشجيع الشباب على 
اتمعية والتعلم بالتركيز على تأثري املشروع على الفنانني املبادرة 

  .الشباب يف الوطن العريب
  

  ملتقى اإلعالميني الشباب
  2008ابريل / األردن 

 2008نيسان / أبريل  8-7يف  انعقد ملتقى اإلعالميني الشباب األول 
 ، حتت رعاية معايل وزير الدولة لشؤون اإلعالم و اإلتصال ناصر جودة

حظي ملتقى اإلعالميني الشباب جبمع غري . ى مدار يومني متتالينيعل
مسبوق على صعيد الصحافة واإلعالم و مبشاركات من خمتلف 
التخصصات سواء من اإلعالميني املمارسني للمهنة والطلبة الدارسني 
لتخصص الصحافة و اإلعالم أو اهلواة املتطلعني لإلخنراط باال 

 التعرف على املؤسسات االعالمية لالستفادة من اإلعالمي و الراغبني يف
ومن أبرز احملاور اليت ناقشها امللتقى دور الصحافة  .خربات العاملني فيها

األردنية يف تدريب الصحفيني الشباب وتشغيلهم، وقضايا اإلعالم 
التلفزيوين الفضائي، واإلعالم االلكتروين ، وحوار مفتوح مع اإلعالمي 

قامت  شاركت سعاد نوفل ممثلة عن امللتقى .املستقبل زافني من تلفزيون
ومع مؤسسة كواليس . بالتواصل والتشبيك مع الشباب املشارك

  .للصحافة منظمو امللتقى
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  الصحافة واإلعالم
حظي امللتقى التربوي العريب يف العاميني املاضيني ومن خالل املشاريع اليت 

ينشط من خالهلا بإهتمام ملحوظ من املؤسسات اإلعالمية املختلفة اليت 
سلطت الضوء على عمل امللتقى من خالل تبنيه تطوير رؤية مشتركة 

تبين اليت  حول التعلم يف الوطن العريب، رؤية النابعة من املبادرات اإلصيلة
على ما يقوم به الناس وعلى التربة الثقافية احمللية بتفاعلها مع احلضارات 

   .العاملية
ويف مشروع سفر بشكل خاص، فإن نقل التجربة إىل اآلخرين يعد 
ضرورة؛ لذا فلقد اختذت محلة املشاركة اتمعية من صوت الشباب 

ما تعترب كتابة ك" أنسج رحليت لتتسع ؤرييت: "والشابات شعاراً هلا
 اجزء اىل املشروعالتأمالت واليت يقوم احلاصلون على منح بإرساهلا 

ر يطوبتوخالل العام املاضي بدأ سفر . من رحلة التعلم كذلك اأساسي
آليات جديدة تعتمد على مسامهة الشباب والشابات أنفسهم بالكتابة عن 

فراء سفر س"يشكلون جمموعة نطلق عليهم تسمية   جتارم وحكايام
تعمل على نشر ثقافة السفر من أجل التعلم وتعميق املفاهيم " اإلعالميون

املرتبطة ا بصوت الشباب العريب وذلك من خالل تناول التجارب اليت 
كما استقطب نشاط مشروع سفر، العديد من .  يتعرضون هلا وتعميمها

رقت إىل جتربة احملطات التلفزيونية واإلذاعية احمللية واإلقليمية اليت تط
املشروع ومسامهته يف تعزيز ثقافة السفر من أجل التعلم، أما على صعيد 

مقاالً شارك يف كتابتها  35اإلعالم املكتوب فلقد مت نشر أكثر من 
  .سفراء سفر اإلعالميون

كما كان ملشروع حكايا نصيب حيث مت تسليط الضوء على حكايا 
ركز على دور احلكاية يف الفن كمشروع حياول إعادة اإلعتبار للقصة، وي

والتعلم واحلياة، مت التركيز على احلكواتيني الذين شاركوا يف ملتقى 
حكايا السنوي للعامني املاضيني، وتصدرت عروض احلكي والورش 

 55التدريبة واللقاءات اليت أقيمت عناوين األخبار، مت نشر أكثر من 
حكايا مادة دمسة لعدد من مقاالً يف الصحافة احمللية واإلقليمية، وكان 

 . التقارير التلفزيونية املصورة واإلذاعية

  
وكان الستخدام وسائل اإلعالم اجلديد دور كبري يف نشر املعلومة 
والتعامل معها بصورة أكثر فاعلية خاصة يف العام األخري حيث خلقت 

من خالل الشبكات التواصل  ابكافة شرائحه اتقناة للتواصل مع اتمع
فتحت الباب   Facebook, Twitter, Watwetمثل موقع تماعية اإلج

  .حلوارات عدة لترسيخ وتعميق املفاهيم املرتبطة مبشاريع امللتقى

  :نرفق جزء من ما مت تغطيته يف االعالم
  منري فاشه حيلّ ضيفاً على برنامج زيارة خاصة

  قناة اجلزيرة الفضائية
مج زيارة خاصة  والذي يعرض على قناة اجلزيرة الفضائية استضاف برنا

  . مع األستاذ سامي كليبيف حوار مفتوح منري فاشه 
ابن القدس الذي تعلم يف جامعة هارفرد عاد ليقول إن العلم رمبا أساء "

لإلنسان والطبيعة أكثر من اجلهل، لو طبقنا كل مفاهيم ضيفنا لرمبا غرينا 
احلياة خصوصا ما يتعلق منها باحلرية والدميقراطية الكثري من مفاهيمنا يف 

ميكنكم متابعة احللقة املسجلة من خالل   ."والتربية والتعليم وحرية الفكر
  : اجلزيرة نتموقع 

http://www.safarfund.org/EventsViewer.aspx?NewsId=
396  

  

  حديث يف قارب شراعي
حديث يف "ميكنكم قراءة احلوار .. هحتاور منري فاش يف رام اهللا، جملة من وإىل
  ".قارب شراعي

http://www.safarfund.org/images/moneer.pdf  
  

   يف برنامج زمام املبادرة مشروع سفر 
  قناة اجلزيرة الفضائية

تسليط الضوء على صندوق سفر لتجوال " زمام املبادرة"مت خالل برنامج  
ملشاهدة   .12/4/2009عرضت احللقة بتاريخ . الشباب العريب املبادر

: احللقة
http://www.safarfund.org/EventsViewer.aspx?NewsId=

396  
 

  هل تؤمنون بالسفر من أجل التعلم؟
هل بعنوان " سفر"ر فيلماُ قصرياً عن صو ، األردنتلفزيون اإلنترنت عرمرم

: تؤمنون بالسفر من أجل التعلم
http://aramram.com/episode/498  

  

  حمطة صباحية مع حكايا
: للمشاهدةحكايا يف التلفزيون األردين، حوار مع سريين حليلة، 

http://ikbis.com/ashakra81/shot/177976  
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  ِشكر وتقدير
 Fundersاملمولون 

  
The Ford Foundation  

The Anna Lindh Foundation 
The European Union 

  
  يوم لسفرأفراد تربعوا ب
  داليا الكوري

  طالسم جمموعة 
  سريين حليلة

  ميس العرقسوسي
  هديل محدان 

  غرايبةعالّم 
  عبري رنتيسي

  العارف سهام
  يامسني غرايبة
  سارة يغمور
  عمر الشال

  زيد عطاري
  داهللا الكبارييتعب

  فيصل العزة
  مها منيب 

  عصام أسعد
  نسمة جويلي
  حممد سراج

  عز الدين شحروري
  أنور لكحل

  صالح العبادي
 
 
 
  
  

  
  اهليئة اإلدارية لسفر 

    رئيس اهليئة اإلدارية، فلسطني -عبد السالم خنلة 
     نائب رئيس اهليئة اإلدارية، البحرين -بشرى اهلندي 

    لبنانرشا جندي، 
    عبد العظيم حممد، السودان

    أمحد السالمي، اليمن
  هاجر املغريب، تونس

  سهى النجار، االردن
  

   أصحاب سفر
  كامل النابلسي، األردن
  امحد عوض امحد، مصر

  صدام غالب، اليمن
  كمال الرياحي، تونس
  إيناس مرجية، فلسطني

  حسني الرفاعي، البحرين
  رؤوف كراي،  تونس

  فلسطنيبثينة محدان، 
  وسيم بزيع،  لبنان

  حممد بدارنة،  فلسطني
  جاكلني كميل، مصر

  عال ملص، سوريا
  سحر طباجة، لبنان

  نوفل احلمومي، املغرب
  

  جلنة اختيار املنح 
 عبد السالم خنلة، فلسطني

 بشرى اهلندي، البحرين
  عبد العظيم حممد، السودان

  هاجر املغريب، تونس
  أمحد السالمي، اليمن

 مصر أدهم حافظ، 
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  كامل النابلسي، األردن 

  سريين حليلة، األردن
  ميسون سكرية، لبنان

  
  مللتقى يف األردن ا جملس إدارة

  منري فاشه
  سريين حليلة

  
  فريق عمل امللتقى التربوي العريب 

  سريين حليلة، املديرة العامة
  سامية دريب، املديرة اإلدارية واملالية

  عرقسوسي، مديرة الربامجالميس 
  فل، منسقة اإلعالم واإلتصالسعاد نو

  شروع سفراملنح مل أريج غزوي، منسقة 
  سوزان ابو مساحة، مساعدة مديرة الربامج

  منسقة احملتوى والبياناتلينا احلسيين، 
  أنس غامن، احملاسب

  منصور حممد، املساعد اإلداري
  

  مكتب التدقيق املايل 
  فريوز كتوت -املشرق لتدقيق احلسابات 

  
  يف فلسطنيللملتقى ية اهليئة اإلدار

 سريين حليلة، رئيسة اهليئة اإلدارية
 وسيم الكردي، نائب الرئيس

 منال عيسى، أمينة السر
 عبد السالم خنلة، أمني الصندوق

 منري فاشه، عضو
 بامسة التكروري، عضو

 بثينة محدان، عضو
   

 :أعضاء اهليئة العامة
  خالد فراج

  ماري فاشه
  هديل كركر

  منال وراد
  ةميشيل قف
  معن مسارة

  
  رفاق درب امللتقى 

  حسن اجلريتلي ، مصر
  ميسون سكرية ، لبنان
  دميتري خضر ، لبنان

  وسيم الكردي ، فلسطني
  جنيمة طايطاي غزايل ، املغرب

Sharry Lapp فلسطني ،  
  فيحاء عبد اهلادي، فلسطني

  رمي أبو كشك، األردن
Shilpa Jainاهلند ،  

  معن مسارة ، فلسطني
  ة، فلسطنيعبد السالم خنل

  عبد الرزاق كمون، تونس
  رؤوف كراي ، تونس

Nitin Paranjapeاهلند ،  
Gustavo Estevaاملكسيك ،  
  وحيد اهلنتايت، تونس
  رائد عصفور، األردن
  هديل كركر، فلسطني

  مىن كنيعو، لبنان
  بامسة التكروري، فلسطني

Manish Jainاهلند ،  
  معتز الدجاين، لبنان
  برالني غيبارا، فرنسا

  دودين، األردن مسر
  عماد ثروت، مصر

 دنيس أسعد، فلسطني
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   املؤسسات الشريكة
  مسرح البلد، األردن  

 ، لبنان  )اجلىن(مركز املوارد العريب للفنون الشعبية 
  مجعية عرب للموسيقى، لبنان

  اهليئة اللبنانية للعلوم التربوية
  مسرح املدينة، لبنان

  مجعية بريوت دي سي، لبنان
  مكان بيت الفن والتعبري، األردن

  اهليئة امللكية لألفالم، األردن
  مسرح البلد ، االردن

  مركز األمرية بسمة، األردن
  مؤسسة تكوين، األردن

  اد للتنمية، األردنمؤسسة الرو
  مؤسسة جدران للفنون والتنمية ، مصر

  )هشام الرويب(مؤسسة الشباب للسكان والتنمية، مصر 
  ية لإلبداع والتدريب، مصراملؤسسة الدول

  ستوديو عماد الدين، مصر
  ضة احملروسة، مصرمؤسسة 

  مؤسسة اجلزويت، مصر
  داير ما يدور ، سيوة 

  جمموعة العني الثالثة، مصر واألردن والبحرين
  مؤسسة تامر للتعليم اتمعي، فلسطني

  منظمة التايري الدولية، تونس
  مؤسسة عبد احملسن القطان، فلسطني

  فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية، فلسطني
  مركز الفن الشعيب، فلسطني

  مسرح احلارة، فلسطني
  مركز أمري للتحديات، فلسطني

   املركز العريب للتدريب املسرحي، لبنان
  معهد إدوارد سعيد، فلسطني 

  معرض صفاقس لكتب األطفال، تونس
  مؤسسة رواق للمعمار الشعيب، فلسطني

   بلدنا، حيفا
 األردن، اليونيسكو مكتب

  ، األردنمؤسسة الرواد للتنمية
   ، األردنمشروع حنن حنب القراءة

   ، األردنشركة اخليال لتكنولوجيا املعلومات
  ، لبناناملركز العريب للتدريب املسرحي

 البحرين ،العامة للشباب والرياضة املؤسسة
  عمان ،مكتب صندوق األمم املتحدة للسكان

L'Echangeur/ France 
MS/Action Aid, Denmark 

Fonds Roberto Cimetta, France 
 

مللتقى التربوي العريبا  

  عمان، األردن
  )6(الشميساين، شارع فارس خوري 

  عمان  940286: ب.ص
   األردن 11194الرمز الربيدي 

  0096265687557: تلفون
  0096265687558 :فاكس

info@almoultaqa.com 
www.almoultaqa.com 

  رام اهللا، فلسطني
  تر، بناية األمني، الطابق الثاينعشارع تل الز

  البرية 487: ب.ص
info@almoultaqa.com 
www.almoultaqa.com  
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