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أعتقد أن المعركة الكبرى “
تحصل فيما يتناقله 

ويسمعه الناس... إن 
التغيير ممكن حتى لو أنه 

”يحدث ببطء

ــه  ــد أن نجعل ــن. ونري ــر ممك ــاً يســوده الســلام هــو أم ــود عالم ــأن وج نحــن نؤمــن ب
يتحقــق، لوقتنــا الحاضــر وللأجيــال القادمــة.

نحــن نؤمــن بالتســامح الفّعــال وبــأن تقبــل الاختــلاف هــو مصــدر قــوة. نحــن نشــعر 
بالقلــق بســبب تزايــد ثقافــة الانقســام والتحيــز والكــره. ونــرى ان النــاس يســعون إلــى 
إقامــة علاقــات بينهــم، لكنهــم يفشــلون فــي الاســتجابة للصراعــات والخلافــات دون 

اللجــوء للعنــف.

نحــن نؤمــن بالقــدرات الهائلــة للشــباب فــي قيــادة التغييــر. ونحــن متحمســون 
لتمكينهــم بهــدف تحويــل الصـــراع والحــد مــن العنــف فــي مجتمعاتهــم المحليــة.

ــر مــا  نحــن نؤمــن بتقييــم كل مــا نقــوم بــه مــن أجــل أن نتعلــم ونتكيــف ونحّســن أث
ــه واســتدامته.  نقــوم ب

ويحقــق نموذجنــا الفريــد مــن نوعــه نتائــج حقيقــة رغــم محدوديــة المصــادر. ورغــم 
أنــه لــم يمضـــي إلا عشـــر ســنوات علــى تأسيســنا، ففــي الثــلاث الســنوات الماضيــة، 
ــي  ــة ف ــر الحكومي ــات غي ــل المنظم ــز ال 35 كأفض ــن المراك ــن ضم ــا م ــم تصنيفن ت

العالــم.

نحن مجتمع عالمي. نحن أجيال السلام.

نحــن نســتمد إلهامنــا ّممــا نقــوم بــه. فــاذا كنــت كذلــك ، انضــم إلينــا، كشـــريك. أو تبرع 
لنــا أو بــكل بســاطة شــارك قصتنا.

مررها !

بول ويل
رائد أجيال السلام من جنوب 

السوادان



خــلال  مــن  الســلام  كمبــادرة  الســلام  أجيــال  هيئــة  تأسســت  منــذ 
الرياضــة لّلجنــة الأولمبيــة الأردنيــة عــام 2007، ، كانــت رحلتنــا فــي 
الســعي لتحويــل الشــغف إلــى الأثــر. وقــد كان تركيزنــا الأساســـي 
علــى دعــم النــاس لتنفيــذ أنشــطة فــي مجتمعاتهــم المحليــة لمعالجــة 
ــره وانعــدام التســامح والإقصــاء وانعــدام  ــا مّلحــة متعلقــة بالُك قضاي
المســاواة والعنــف، قضايــا لديهــم الحمــاس والشــغف لتغييرهــا. وأن 
ســعينا لضمــان أن يكــون لشــغفهم وجهودهــم أثــر؛ هــو أعظــم دافــع 
ــر ســنوات  ــا طــوال العشـ ــا ومنظمتن وراء التطــور المســتمر لمنهجيتن

الماضيــة.

ومنــذ تركيزنــا فــي البدايــة علــى الرياضــة كوســيلة لإشـــراك الشــباب 
وتغييــر الســلوك، وفيمــا كنــا ننمــو ونكبــر، تعلمنــا مــن كل مــا مررنــا بــه 
مــن الفشــل والنجــاح ســياقات الصـــراع المتنوعــة، وعملنــا علــى تقييــم 
وتكييــف وصقــل نهجنــا لإضافــة خمــس أدوات: الرياضــة والفنــون 
ــة الأدوات  ــث تســمح مجموع ــن، حي ــوار والتمكي ــد والح وكســب التأيي
المرنــة هــذه بتصميــم الأنشــطة وفقــاً للوضــع المحلــي والمجموعــة 
المســتهدفة، وغالبــاً مــا تســتخدم برامجنــا الآن مزيجاً من هــذه الأدوات 

معــاً.

و عــزز إنشــاء معهــد أجيــال الســلام فــي عــام 2010، أبحاثنــا بشــكل أكبــر، 
ــا فــي  ــا ومنهجياتن ــا وتدريبن ــه التطــور فــي منهاجن ــى توجي وعمــل عل
المتابعــة والتقييــم لضمــان بأننــا نســتطيع تقديــم أدلــة ملموســة علــى 

الحــد مــن العنــف وإحــداث التغييــرات فــي القــدرات والســلوكيات 
ــة.  والعلاقــات يدعمهــا بيانــات نوعيــة وكميّ

وفــي عــام 2013، عــزز تقديمنــا "إطــار عمــل البرامــج " الفريــد مــن نوعــه 
هيــكلاً أكثــر قــوة والــذي عــزز بشــكل كبيــر تركيــز البرامــج والجــودة 
ــر والاســتدامة. ويوجــه إطــار العمــل المشــاركة المجتمعيــة مــن  والأث
ــة  ــذ والمتابع ــم الأنشــطة والتنفي ــراع وتصمي ــل الصـ ــلال دورة تحلي خ
والتقييــم، وتعزيــز الملكيــة المحليــة بالإحســاس بالقيــام بأعمــال ذات 
الأولويــات  علــى  التأكيــد  هــذا  ويعــد  والقــرارات.  والنتائــج  معنــى، 
ــة هــو أســاس  ــاكل والبنــى القوي ــة والمشــاركة مــن خــلال الهي المحلي
الاســتدامة. وعامــاً بعــد عــام، وفيمــا أثبتنــا التزامنــا طويــل الأمــد تجــاه 
أولئــك الذيــن قمنــا بتدريبهــم وتجــاه مجتمعاتهــم، فقــد طورنــا علاقــات 
أكثــر عمقــاً ومصداقيــة وثقــة. وبدعــم الــدورات المتتابعــة للبرامــج، 
نســتطيع اتخــاذ نهجــاً تكيفيــاً مــن خــلال الســماح بتطــور الأنشــطة. 
وقــد مكننــا ذلــك مــن الوصــول إلــى أولئــك القادريــن علــى التأثيــر 
بشــكل أكبــر فــي المجتمعــات، وكذلــك الوصــول لأولئــك الأكثــر ضعفــاً 
والمنخرطيــن مباشـــرة وبشــكل أكبــر بالعنــف. ولضمان اغتنــام الفرص 
الأكبــر علــى  الناشــئة لضمــان وجــود العلاقــات الجديــدة والقــدرة 
الوصــول، أصبحــت الأنشــطة الأكثــر تأثيــراً والتــي لــم تكــن مجديــة فــي 

ــة. البدايــة ممكن

و لقــد تطورنــا بســرعة خــلال ال 10 ســنوات الماضيــة باســتخدام نمــوذج 
الســلام ومعرفتهــا ومهاراتهــا  أجيــال  لتمريــر قيــم  الفّعــال  التتالــي 
للأفــواج المتتاليــة مــن القــادة الشــباب حيــث قمنــا بتدريــب أكثــر مــن 
9,652 متطوعــاً والتــي وصلــت برامجهــم لبنــاء الســلام إلــى أكثــر مــن 
380,983 مــن الأطفــال والشــباب والكبــار فــي خمســين بلــداً فــي 

ــا. ــا وآســيا وأوروب ــرق الأوســط وأفريقي الشـ

رحلتنا
من الشغف إلى الأثر!



وخــلال هــذه المســيرة الرائعــة، عبــر جميــع التغيــرات والتحــولات، بقيت 
العناصـــر الأساســية ثابتــة. حيــث تشــجع جميــع برامجنــا علــى نشــر 
وتعزيــز أربــع قيــم: القيــادة الشــبابية والتمكيــن المجتمعــي والتســامح 
الفّعــال والمواطنــة المســؤولة. ونركــز فــي كل مــا نقــوم بــه علــى أربــع 
دوافــع للتغييــر: الابتــكار والجــودة والأثــر والاســتدامة. وينعكــس هــذا 
التركيــز علــى تصنيفنــا الدائــم فــي الســنوات الثــلاث الماضيــة ضمــن 
ــة ان  ــل منظم ــم مــن قب ــي العال ــة ف ــر حكومي ــة غي أفضــل 35 منظم
جــي اوز ادفايــزر ومقرهــا جنيــف، بنــاءً علــى تقييمهــم للمنظمــات غيــر 

الحكوميــة فيمــا يتعلــق بالابتــكار والأثــر والحوكمــة والاســتدامة.

و يعــد هــذا الاعتمــاد الخارجــي بمثابة شــهادة على الإنجــازات العظيمة 
التــي يقــوم بــه متطوعونــا ويثبــت بأننــا نســير علــى الطريــق الصحيــح. 
ــف  ــة المتصاعــد والتعصــب والعن ولكــن فــي وســط خطــاب الكراهي
المتطــرف، نشــعر بمــدى أهميــة مهمتنــا والطلــب المتزايــد للحصــول 
علــى دعمنــا مــن أجــل تحويــل هــذا الشــغف إلى أثر. ويســتمر الســعي!

صاحب السمو الملكي
الأمير فيصل بن الحسين

مؤسس ورئيس مجلس الإدارة- 
هيئة أجيال السلام

لقد تم اختياركم كمندوبين لهيئة أجيال “
السلام لأنكم أثبتم قدراتكم الحقيقية 

وذلك الشغف- تلك الحماسة التي 
تشتعل في داخلكم- من أجل إحداث 

تغيير حقيقي. أنتم تنضمون إلينا في 
طريقنا لقيادة التغيير وتحويل الصراع. 
انتم تنضمون إلى تاريخنا وتستعدون 

”لصنع تاريخكم.



أفريقيا
الجزائر	 
بوروندي	 
ساحل العاج	 
مصر	 
غامبيا	 
غانا	 
كينيا	 
ليسوتو	 
ليبريا	 
ليبيا	 
مدغشقر	 
نيجيريا	 

رواندا	 
السنغال	 
سيرا ليون	 
الصومال	 
جنوب السودان	 
السودان	 
ليذهب	 
تونس	 
أوغندا	 
زامبيا	 
زمبابوي	 

آسيا
أفغانستان	 
بنغلاديش	 
الهند	 
أندونيسيا	 
العراق	 
الأردن	 
قيرغيزستان	 
لبنان	 
نيبال	 
باكستان	 
فلسطين	 
سيريلانكا	 
طاجيكستان	 
تيمور - ليشتي	 
تركمانستان	 
اليمن	 

أوروبا
أرمينيا	 
أذربيجان	 
بيلاروس	 
البوسنة والهرسك	 
قبرص	 
جمهورية مقدونيا	 
جورجيا	 
جمهورية كوسوفو	 
الاتحاد الروسي	 
صربيا	 
أوكرانيا	 

مجتمع عالمي
تحرك محلي

أين اخذتنا رحلتنا

المكاتب الفرعية
البوسنة والهرسك: في مدينة سراييڤو	 
نيجيريا: في مدينة كدونا	 
الصومال: في مدينتي غاروي ومقديشو	 
جنوب السودان: في مدينة جوبا	 
السودان: في مدينة الخرطوم	 



الرياضة من أجل 
الس��م

مبادرة رائدة 
أنشئت من قبل 
اللجنة ا��ولمبية 

ا��ردنية

المعسكر التجريبي
(٧٠ مندوباً من عدة 

دول أفريقية 
وآسيوية(

تم توقيع أول 
اتفاقية رعاية مع 

سامسونج

تم توقيع
أول اتفاقية تعاون
مع ��يك محلي

إنشاء معهد
أجيال الس��م بدأ ال��اكة مع جامعة 

جورج تاون

بدأ ال��اكة مع 
جامعة أوكسفورد تم افتتاح المقر الرئي�� 

الجديد لهيئة أجيال الس��م 
تحت الرعاية الملكية 

السامية وبحضور رئيس 
اللجنة ا��ولمبية الدولية 

جاك روغ

انضمام أول مشاركين من 
دول أوروبا ووسط آسيا 

لمعسكرات أجيال الس��م

أول معسكر تدريبي 
خارج ا��ردن في مدينة 

أبوظبي ا��ماراتية
ا��عتراف رسميا 

بأجيال الس��م من 
اللجنة ا��ولمبية 

الدولية

تم تقديم ”كسب التأييد“ 
كأداة لبناء الس��م

أول معسكر تدريبي 
باللغة العربية في 

عمان

2007
2008

2009
2010

2011

أول معسكر تدريبي 
خارج ال��ق ا��وسط في 

مدينة سوت�� الروسية
تم تسجيل أجيال الس��م 

ككيان مستقل

أول تدريب 
متقدم 

وحفل توزيع 
جوائز

بدء التدريب 
المتخصص 

للرواد 
المي��ين

تم تقديم الفنون 
والتمكين 

كأداوات لبناء 
الس��م

تسجيل أجيال 
الس��م كهيئة غير 

ربحية في الو��يات 
ا لمتحدة ا��مريكية

أول تمويل 
حكومي كبير 
من الحكومة 

النرويجية

استضافة أول 
مؤتمر لجوجل في 

منطقة ال��ق 
ا��وسط وشمال 

أفريقيا لدى مركز 
أجيال الس��م 

للمؤتمرات

أول تمويل من 
الحكومة 
ا��مريكية

أول معسكر يدار 
من قبل الرواد 

المي��ين لهيئة 
أجيال الس��م 

بدأ 
ال��اكة 

مع جامعة 
ويسترن 

كايب

عقد ثالث معسكر تدريبي 
��جيال الس��م في مدينة 

سوت�� الروسية على 
هامش استضافة ا��لعاب 

البارالمبية الشتوية

أول تمويل 
أول منتدى من يونيسف

لمعهد أجيال 
الس��م

2012
2013

2014

المركز ٣٢ من 
أفضل ٥٠٠ 

منظمة غير 
حكومية في 

العالم، وأفضل 
هيئة أردنية 

أول حملة رقمية 
لجمع التمويل 

ال��زم لدعم برامج 
أجيال الس��م

أول تمويل من 
الحكومة 
البلجيكية

أول تدريب
حوار من أجل 

الس��م

2015

أول تمويل
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ــأن للشــباب دوراً رئيســياً  ــادة الشــبابية: نحــن نؤمــن ب القي
وتحويــل  الاجتماعــي  التغييــر  قيــادة  فــي  بــه  يقومــون 
الصراعــات فــي مجتمعاتهــم المحليــة. وغالبــاً مــا ُينظــر 
إلــى الشــباب ويعاملــوا باعتبارهــم أداة أو مشــكلة: لكننــا 

نؤمــن بقدراتهــم الهائلــة غيــر المســتغلة.

التمكيــن المجتمعــي: نحــن نؤمــن بالعمــل مــع القواعــد 
الشــعبية، مــن خــلال البنــى والهيــاكل المحليــة القويــة 
الموجــودة، لدعــم الشــباب فــي البنــاء علــى مواطــن القــوة 
المحليــة لمســاعدة المجتمعــات فــي تحويــل أنفســهم إلــى 

ــلميّة. ــات متســامحة وس مجتمع

التســامح الفّعــال: نحــن نؤمــن بــأن الســلام هــو عمليــة 
يدفعهــا التفاهــم الفّعــال والحــوار والمشــاركة الإيجابيــة 
ــى أســاس مــن الثقــة  ــاءه عل ــم بن ــذي يت ــن، وال مــع الآخري
والاحتــرام. فالتســامح الســلبي غيــر كاٍف، بــل يجــب أن 
تكــون عمليــة فّعالــة ومؤثــرة للمشــاركة وتقبــل التعدديــة 

كمصــدر قــوة.

يبــدأ  التغييــر  بــأن  نؤمــن  نحــن  المســؤولة:  المواطنــة 
بالمســؤولية الشــخصية ويكــون مســتداماً حيــن يصبــح 
المســتقبل  خلــق  فــي  فّعــال  بشــكل  مشــاركين  النــاس 
المشــترك لمجتمعاتهــم. يملــك كل شــخص الفرصــة – إنهــا 
مســؤولية بالأحــرى – مــن خــلال المســاهمة فــي مواهبهــم 

ومصــادر قوتهــم وتقديمهــا لمجتمعاتهــم.

Innovation Impact SustainabilityQuality

Innovation Impact SustainabilityQuality

Innovation Impact SustainabilityQuality

Innovation Impact SustainabilityQuality

ــب  ــار والتجري ــم والاختب ــة التعل ــكار: نحــن نطــور ثقاف الابت
والاســتماع والتقييــم والتكييــف. فنحــن نتعلــم مــن تجاربنــا 
وضمــن  المنظمــات  خبــرات  ومــن  الخاصــة  وخبراتنــا 
المجــالات الأخــرى مــن أجــل دمــج أفضــل الممارســات فــي 

ــا.  عملن

نرضــى  ولا  الأفضــل  نكــون  لأن  نســعى  نحــن  الجــودة: 
ــة  ــس عالي ــع. نحــن نضــع مقايي ــون ضمــن المتوق ــأن نك ب
للأشــخاص الذيــن يعملــون معنــا ولمنهاجنــا وتدريباتنــا 

عملياتنــا.  وجميــع  وعلاقاتنــا 

الأثــر: نحــن نؤمــن بــأن الأثــر لا يتعلــق فقــط بالعــدد الكبيــر 
مــن الأشــخاص الذيــن قمنــا بتدريبهــم أو العــدد الكبيــر 
للذيــن شــاركوا فــي أنشــطتنا. لكنــه يتعلــق بالتغييــرات 
المحليــة:  ولمجتمعاتهــم  للنــاس  تحــدث  التــي  الحقيقــة 
وفــي  والعلاقــات  والمواقــف  القــدرات  فــي  التغييــرات 
الحــد مــن العنــف وتعزيــز التماســك الاجتماعــي والقــدرة 
ــا فــي المجتمعــات  ــة الازمــات والخــروج منه ــى مواجه عل

التــي تتعــرض للضغــوط المختلفــة. 

مــن  طويلــة  سلســلة  إقامــة  خــلال  مــن  الاســتدامة: 
ــر الــذي يــدوم، ومــن خــلال  الأنشــطة لضمــان حــدوث الأث
الدعــم الدائــم للبنــى المحليــة والأولويــات المحليــة، ومــن 
ــة الأمــد تســتطيع أن تتكيــف  ــزام ببرامــج طويل خــلال الالت
مــع مــرور الوقــت بينمــا نكتســب المصداقيــة ونبنــي الثقــة 

ــدة. ــات جدي ــئ علاق وننش

لقــد أرشــدنا خــلال مســيرتنا مــن الشــغف نحــو الأثــر إيماننــا بالقيــم 
الأربعــة التاليــة : 

 لقد عزز تركيزنا الدائم على أربعة دوافع للتغيير كفاءتنا:

دوافع التغييرقيمنا



نموذجنا الفريد 
من نوعه

من  بعدد  نوعه  من  الفريد  نموذجنا  يتسم 
الأساسية التي تميزنا، وتشكل هذه  العناصر 
المكونات وصفتنا السرية لتحقيق المزيد من 

الأثر والاستدامة:

نركز  نحن  الشباب.  تمكين  في  طريقتنا 
بأن  لأننا نؤمن  الشبابية  القيادة  على تطوير 
مستغلة  غير  هائلة  إمكانات  هم  الشباب 
الشباب  يعامل  ما  وغالباً  المجتمعات.  داخل 
باعتبارهم "مشكلة" بحاجة إلى اصلاح، أو يتم 
إشراكهم بطريقة سطحية. إن مفهوم التمكين 
التدريبية،  الورش  يتجاوز  أن  يجب  الحقيقي 
وحده  التدريب  بأن  نعتقد  نحن  الواقع  وفي 
المجتمعات.  الحقيقي في  الأثر  لا يؤدي إلى 
وُيعد التدريب عالي الجودة الذي تجريه هيئة 
الشباب  القادة  لمجموعات  السلام  أجيال 
بداية  هو  اهتمام  بكل  اختيارهم  يتم  الذين 
الرحلة معاً، مع الإرشاد المستمر والدعم خلال 
الخاصة.  برامجهم  وتقييم  وتطبيق  تصميم 
لا  المسؤولة  والمواطنة  الشبابية  فالقيادة 

بل من  العمل،  جيد في ورش  بشكل  تتطور 
خلال دعم "التعلم من خلال التطبيق". وتمنح 
الخبرات  الشباب  السلام  أجيال  منهجية هيئة 
ليكونوا موضع ثقة ومن ثم لإظهار مهاراتهم 
المسؤولة. ويؤدي هذا  القيادية ومواطنتهم 
الشخصية،  والعلاقات  القدرات  تحويل  إلى 
الإيجابي،  والاندماج  الإيجابية  القيم  وتعزيز 
والقدرة على  الاجتماعي  المال  رأس  وتعزيز 
والتهميش.  العنف  من  والحد  الصمود، 
وتقدم علاقتنا من التزامنا طويل الامد وثقتنا 
عن  مختلفة  خبرة  شاب  قائد  لكل  واحترامنا 

تلك الخبرات التي كانت لديهم في السابق. 

نموذج التتالي وشهاداتنا ومناهجنا المتطورة 
السلام  أجيال  منهاج  يوفر  باستمرار. 
والمهارات  العملية  المعرفة  للمتطوعين 
حالات  على  السلام  بناء  نظرية  لتطبيق 
الأطفال  للعمل مع  الصراع في مجتمعاتهم، 
والشباب والكبار، وتدريب متطوعين آخرين، 
خلال  من  المحلي  الدعم  على  والحصول 
المنهاج  ويرتكز  والشراكات.  التأييد  كسب 
على مبادئ تعلم الكبار من التعلم التجريبي 
التجربة -  والتعاوني، ويتبع عملية النظرية- 
التطبيق والذي يبني كفاءات متطوعي أجيال 

السلام للتطبيق المباشر في مجتمعاتهم.



بنجاح من  الانتهاء  وبمجرد  كـ"مندوبين"  أولا  المتطوعين  تدريب  يتم 
ويحصلون على شهادة  رواد  كاملة، يصبحون  الأولى  البرنامج  دورة 
رائد. كجزء من شهادة الرائد على المندوبين تدريب الآخرين، ليتناقلوا 
الأفراد  إلى  الصراعات  وتحويل  السلام  بناء  ومهاراتهم في  معارفهم 
داخل المجتمع، أو "الجيل الثاني". وتعرف هذه العملية باسم "نموذج 
التتالي" والذي يقوم فيه كل متطوع بنقل مهاراته للآخرين، مما يسهم 
في توسيع قاعدة موارد المتطوعين من أجل تنفيذ البرامج. ويضمن 
النموذج النمو لحركة تطوعية مستدامة من أجل إحداث تغيير إيجابي. 
ففي بعض الدول، وصل التتالي إلى "الجيل السادس" من متطوعي 

أجيال السلام. 

اما منهاج هيئة أجيال السلام، فتتم مراجعته بشكل مستمر بناءً على 
خبرات البرنامج والتغذية الراجعة والتقييمات والأبحاث. وتدعم منصة 
التعلم الرقمي التعلم المستمر عبر مجتمعنا العالمي من المتطوعين.

تحفيز العمل التطوعي. نحن نؤمن بالعمل التطوعي باعتباره وسيلة 
مؤثرة لإشراك الشباب. ومن المهم تحديد المتطوعين المناسبين للبدء 
بعملية التغيير في القواعد الشعبية. نحن نعمل مع القادة الشباب 
الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، ممن يعملون في مجتمعاتهم 
أن  يجب  ناجحة.  اجتماعية  تغييرات  لتحقيق  ببرامج  تجارب  ولديهم 
المحلية  القضايا  لمعالجة  والحماس  بالشغف  الشباب  يتحلى هؤلاء 
والعمل  للتعلم  وقدرة  استعداد  لديهم  يكون  وأن  والعنف،  للصراع 
ما  فهم  أجل  من  بجد  عملنا  لقد  المتطوعين.  من  مجموعات  ضمن 
الذي يحفز متطوعينا ويساعدهم على البقاء منخرطين بشكل كامل 
في برامج هيئة أجيال السلام. ومن خلال أبحاثنا، توصلنا إلى أن اهم 
حافزين هما التمييز والتقدير للأثر القابل للقياس والذي تحقق نتيجة 
العديد  طورنا  وقد  المستمرين.  والتطور  التعلم  وفرص  لجهودهم، 
والشهادات  الجوائز  وتقديم  الإعلامي  الظهور  من  بدءاً  الفرص  من 
والتطور المهني والتدريب والتوظيف حيث أننا نقدم هذه المحفزات 

خلال المراحل المختلفة في مسيرة المتطوعين. 

نحن  والقوية.  القائمة  والأساسات  البنى  من  ونستفيد  نبني  نحن 
خلال  من  ونعمل  القائمة  المجتمعية  القوة  مواطن  من  نستفيد 
الشبابية  والمراكز  المدارس  )مثل  المجتمعات  في  قائمة  قوية  بنى 
والمراكز المجتمعية والأندية الرياضية المحلية، والمنظمات الدينية 
التنافس  من  ستزيد  والتي  موازية  هياكل  بناء  عن  عوضاً  وغيرها(، 
على الموارد. وينتمي المتطوع الذي نقوم بتدريبه وإرشاده ودعمه 
إلى هذه البنى القائمة، بحيث تشكل مكاناً مؤسسياً لتنمية القدرات، 



في  السلام  أجيال  لهيئة  التابعة  المكاتب  من  الكثير  إنشاء  ونتجنب 
بشكل  الأساسية  الإدارية  القدرات  المحليون  شركاؤنا  لنا  قدم  حالة 
أكثر استدامة. ونقوم بتسجيل هيئة أجيال السلام فقط كمنظمة غير 
للولاية القضائية المحلية اذا كان ذلك ضرورياً  حكومية محلية وفقاً 

)على سبيل المثال، لنكون مؤهلين للحصول على دعم حكومي(. 

مجموعة أدوات فريدة من نوعها مكونة من خمس "أدوات للسلام": 
الابتكار والتجريب.  لقد قمنا بتطوير خمس أدوات للسلام من خلال 
المجموعة  احتياجات  مع  بالتوافق  منها  مزيج  استخدام  ويمكن 
ما  ليوافقوا  لمتطوعينا  المجال  نترك  حيث  والسياق،  المستهدفة 
بين مواطن قوتهم مع أولوياتهم في معالجة قضايا العنف. وخلال 
فترة ستة شهور أو أكثر، تشارك المجموعة المستهدفة في الأنشطة 

المستمرة باستخدام الأداة )الأدوات( المختارة بمجموع 44 ساعة. 

الرياضة من أجل السلام، تستخدم الرياضة من أجل السلام ألعاب 
على  تعمل  والتي  خاص  بشكل  تصميمها  تم  رياضية  وتدريبات 
تحقيق  أجل  من  السلام  بناء  في  الأقران  مجموعة  وتعلم  دمج 

مخرجات بناء السلام، عوضاً عن تطوير مهارات رياضية. وتستغل 
الفريق لتحقيق  المؤثرة وتعاون  الرياضية  الألعاب  الأنشطة قوة 
الهدف، من أجل تغيير سلوكيات المشاركين وعلاقاتهم، ولا يشترط 
وجود خبرات رياضية. هذا ويقوم متطوعينا بتيسير إيجاد "مكان 
آمن" لضمان مشاركة وتعلم الجميع وتحقيق مخرجات بناء السلام 
المطلوبة. ويتم تكييف الأنشطة بكل انتباه وفقاً للسياق والثقافة 
المستهدفة  المجموعة  وأعضاء  المحلية  والأولويات  المحلية، 
وفقاً  ارتجالها  يتم  أن  ويمكن  اختيارهم،  جرى  الذين  المشاركين 
السلام  أجل  من  الرياضة  وتعتبر  المتوفرة.  والمعدات  للمرافق 
فّعالة بشكل خاص في بناء الثقة والقبول وتعزيز الاحترام وضمان 

الدمج وتعزيز المزيد من التعاون. 

الفنون من أجل السلام، تجمع الفنون من أجل السلام الأفراد معاً 
من خلال المشاركة في أنشطة فنيّة مثل: المسرح والرسم والرقص 
والرسوم المتحركة والموسيقى. وتعتبر الأنشطة المختلفة فّعالة 



الرسم  يكون  أن  يمكن  حيث  مختلفة،  مستهدفة  مجموعات  مع 
من  يعانون  الذين  وأولئك  الأطفال  مع  فعالية  أكثر  والموسيقى 
الصدمات النفسية، أما لعب الأدوار التمثيلية التفاعلية فقد يكون له 
تأثيرا اكبر بالشباب والكبار. وقد تصبح الأعمال الفنية التي يبتكرها 
بشكل  قوية  أداة  يشهدونها  التي  العنف  مواقف  حول  الأطفال 
الفنية  الأنشطة  تساعد  كما  ومعلميهم.  اهاليهم  مع  للحوار  كبير 
من أجل السلام في إظهار قضايا الصراع والعنف في المجتمعات 
وبعد  الممكنة.  الإجراءات  وتحديد  بالفعل،  تحدث  بأنها  والإقرار   ،
المتفق  الاجراءات  بهذه  للقيام  جماعي  التزام  إلى  الوصول  ذلك 
عليها. وتعتبر الأنشطة الفنية من أجل السلام فّعالة لكل من العلاج 
النفسية،  والصدمات  للعنف  التعرض  بعد  والاجتماعي  النفسي 

ولبناء الثقة وتعزيز الاحترام وضمان الاندماج.

كسب التأييد من أجل السلام. يستخدم كسب التأييد من أجل السلام 
والتلفزيون  المطبوع  الإعلام  مثل  المختلفة  التأييد  أدوات كسب 
والمسيرات  والمظاهرات  الاجتماعي  التواصل  ووسائل  والإذاعة 
وفعاليات مجتمعية خاصة لبناء الدعم بين المجموعات المختلفة 
من أجل التغيير في المجتمعات. ويساعد كسب التأييد في خلق 

الوعي حول قضايا الصراع والعنف في المجتمعات ويمكن أن يغير 
لتغيير  القرارات  في  يؤثر  وقد  والسلوكيات  والمفاهيم  المواقف 
الهياكل المحلية التي تخلق عدم العدالة أو الإقصاء أو التهميش أو 
التمييز. كما يستخدم كسب التأييد لزيادة الوعي حول هيئة أجيال 
السلام والبرامج المقترحة، وأيضاً لجذب أصحاب العلاقة والشركاء 
والمتطوعين المحتملين. تستخدم هيئة أجيال السلام غالبا أسلوب 
الشعبية.  القواعد  مستوى  على  السلام  أجل  من  التأييد  كسب 
وتستطيع هيئة أجيال السلام تمرير روايات إيجابية في بناء السلام 
على مستوى المجتمع المحلي صعودا للتأثير بالسياسة الوطنية 
مستوى  على  الوطنية  السياسات  حول  الوعي  بنشر  تقوم  فيما 
القواعد الشعبية من خلال شراكتها مع منظمات لديها خبرة في 

إطلاق حملات كسب التأييد المحلية. 

تيسير  السلام  أجل  من  الحوار  يتضمن  السلام.  أجل  من  الحوار 
عمراً  الأكبر  الشباب  مع  المجموعات  وبين  داخل  الحوار  جلسات 
القدرات  في  التغييرات  ودعم  التفاهم  تعميق  أجل  من  والكبار 
"الحوار  وممارسات  مبادئ  على  بناءً  الشخصية.  والعلاقات 



التحويلي"، يتم تيسير المحادثات لتقديم مكان آمن لتبادل صادق، 
في حين تبقى حيادية وغير موجهة وغير مفروضة. وليس بالضرورة 
أن يكون الهدف الوصول إلى حالة من التسوية ولكن لدعم التحويل 
الموائمة  هذه  وتساعد  كما  الأطراف.  بين  الصراع  تفاعلات  في 
المشاركين في مشاركة وتبادل وجهات النظر وتطوير فهم أفضل 
لأنفسهم ولبعضهم البعض. وكوسيلة لبناء السلام، يشجع الحوار 
ويبني  الاندماج  ويضمن  الشخصية  المسؤولية  السلام  أجل  من 
لأن  أدواتنا  المضافة إلى حقيبة  الأدوات  آخر  التقبل والثقة. وهو 
الهدف هو إشراك القادة والمؤثرين في المجتمع، وقد تستـغرق 
المجتمع،  في  البرامج  تنفيذ  من  عدة سنوات  الأحيان  بعض  في 
مستخدمين الادوات الأخرى، قبل أن تمكّنا المصداقية والثقة من 

الوصول إلى المؤثرين الحقيقيين. 

السلام  أجل  التمكين من  أنشطة  تبني  السلام،  أجل  التمكين من 
أنفسهم  وجدوا  الذين  والكبار  الشباب  وقدرات  الحياتية  المهارات 
عالقين في الصراعات بسبب عدم وجود القوة أو التأثير أو الوضع 
الاقتصادي. ويساعد الجمع ما بين المهارات المهنية أو التدريب 
الذي يوفر مصدر للدخل مع تعليم تحويل الصراع المشاركين على 

الخروج من دائرة الصراع ويعزز مسؤوليتهم الشخصية وتعاونهم. 
وتتضمن الحالات انعدام المساواة بين الجنسين والعنف المنزلي 
الحماية،  أو  المال  لكسب  كوسيلة  العنف  أو  العصابات  وجرائم 
وتقدم  الاقتصادي.  للبقاء  كوسيلة  الجنس  مجال  في  والعمل 
المحلية  المنظمات  مع  بالشراكة  السلام  أجل  من  التمكين  برامج 

المدخلات التقنية الملائمة لبناء القدرات. 

"إطار عمل برامج" قوي ولكن مرن. لقد طورنا إطار برامج فريد من 
نوعه يوجه جميع برامجنا. فهو يصقل أفضل الممارسات في التنمية 
الدولية لبناء السلام وتحويل الصراع لتصميم البرامج وتطبيقها. ومن 
قوية  نظرية  وبناء  الصراع،  لتحليل  التشاركية  العمليات  ذلك  ضمن 
للتغيير، وتحديد المجموعة المستهدفة وأصحاب المصلحة والمخاطر 
والافتراضات وكيفية الحد منها وتصميم الأنشطة والتعلم الجماعي 



ليستطيع  كاٍف  بشكل  عملي  الإطار  هذا  ويعد  والتقييم.  والأثر 
المتطوعون استخدامه في مجتمعاتهم وهو الذي يعد الأكثر أهمية. 
تحّسن  فقد  المتنوعة.  للسياقات  كاف  بشكل  ومرن  قوي  أنه  كما 
هذا  تقديم  منذ  برامجنا  واستدامة  وأثر  وجودة  تركيز  كبير  وبشكل 

الإطار في بداية عام 2013.

مختلف  في  انخفاض  أجريناها  التي  التقييمات  تظهر  الأثر،  قياس 
وتفاهم  النمطية،  والصور  المفاهيم  في  وتغييرات  العنف،  أشكال 
العرقية  والمجموعات  المختلفة  القبائل  بين  وثقة  واحترام  أكبر 
أكبر  وتمكين  للأقليات،  الأكبر  والدمج  الاجتماعي  والنوع  والأديان 
للفتيات والنساء، وإشراك ومسؤولية أكبر للشباب. إن منهجيتنا في 
التقييم تجمع بين البيانات الكّمية والنوعية، بالإضافة للتغذية الراجعة 
والتعلم والتفكير الجمعي. وقد تجاوزنا الحاجة للنسخ الورقية وترجمة 
جمع  مثل  شاملة،  تكنولوجية  حلول  باستخدام  الورقية  الاستبيانات 
باللغات  البيانات  جمع  في  يسمح  مما  النقالة  الأجهزة  عبر  البيانات 
المحلية من عينات أكبر لبيانات السكان والذي سيتنتج عنه دقة أكبر 

في الاحصائيات وتقليل مخاطر جمع البيانات. 

تقود الأبحاث ابتكارنا وجودتنا وتأثيرنا واستدامتنا. يوفر معهد أجيال 
السلام منصة ثقافية تجمع الأكاديميين ,أصحاب العلاقة من السياسيين 
والممارسين من أجل تعزيز التعاون في الأبحاث المبتكرة والتطبيقية 
معهد  يجريها  التي  البحوث  في  نستثمر  نحن  التخصصات.  متعددة 
جامعة  مثل  الأكاديمية،  المؤسسات  مع  بالشراكة  أو  السلام  أجيال 
أكسفورد. نحن ننشر المعرفة والتعلم للمجتمعات الأكاديمية من أجل 
لتحويل  المتنوعة  للمقاربات  والاندماج  الأبحاث  من  المزيد  تشجيع 
ضمنهم  )ومن  وللممارسين  التعليمية،  برامجهم  ضمن  الصراعات 
متطوعي هيئة أجيال السلام( لدعم تطبيق أفضل للممارسات لمزيد 
من الفعاليّة في بناء السلام. وفيما تتم عملية المتابعة والتقييم على 
المستوى البرامجي، يقوم المعهد بتصميم جميع نهجنا في المتابعة 
والتقييم. وكذلك الحال فيما يتعلق بالدراسات المقارنة ضمن برامج 
ضمن  أخرى  بحثية  ومشاريع  للأثر،  عمقا  أكثر  وتقييمات  متعددة، 
جنوب  في  القبلي  الصراع  الأبحاث  وتتضمن  القضايا.  من  مجموعة 



التقييم الطولي لمؤشرات الصحة العقلية ما بعد الصراع  السودان، 
خريطة  وضع  الأردن،  في  الجنسين  بين  التواصل  سريلانكا،  في 
لبناء السلام ومواجهة العنف المتطرف، ونموذج التتالي الخاص بنا 

والحوافز للمتطوعين.

كما يعمل بحثنا كدليل للمساعدة في صياغة وتصميم والحفاظ على 
برامج عالية الجودة، كأداة للحصول على الدعم سواء من المانحين 
معارف  كقاعدة  الأكاديميين؛  أو  المحليين  المصلحة  أصحاب  أو 
لإرشاد مناهجنا وموادنا التدريبية؛ وكوسيلة لتشجيع تعزيز القدرات 

المستمرة وزيادة الابتكار عبر شبكة هيئة أجيال السلام.

نحن  الأثر.  من  المزيد  لتحقيق  الفرص  واغتنام  المرن  التكيف  نهج 
نفهم المجتمعات باعتبارها أنظمة تكيفية معقدة وننظر للصراعات 
باعتبارها "مشاكل فظيعة" لا تجدي معها الحلول البسيطة والأفكار 
المكتوبة. وتعتبر مواقف الصراعات طويلة الأمد ومتعددة الطبقات 
ضمن  مغروسة  البعض  بعضها  على  معتمدة  مختلفة  قضايا  مع 
في  تحمل  والتي  معالجتها،  الصعب  من  التي  الثقافية  الروايات 
التزامنا طويل  نثبت  المتنازع عليه. ولأننا  الغموض والتاريخ  طياتها 
الأمد لأولئك الذين نعمل على تدريبهم ولمجتمعاتهم، نحن قادرون 
على التكيف في نهجنا مع دمج ما نتعلمه من التغذية الراجعة وهذا 
عن  للبحث  تظهر  التي  الفرص  واغتنام  بالتطور  للبرامج  يسمح  ما 
علاقات جديدة وضمان زيادة المصداقية. وفي خط البداية، يجب أن 
تحقيقها  التي يمكن  الأمور  الطموحة بشكل كبير على  الخطط  تركز 
والمجموعات المستهدفة التي يمكن الوصول اليها. ولكن فيما تتطور 
البرامج من دورة إلى أخرى، تصبح الأشياء الجدية ممكنة رغم أنها لم 
تكن مجدية في البداية. ومع مرور الوقت، نحن نتطور ضمن محورين: 
محور التأثير من أجل الصعود لمستوى اعلى في "السلسلة الغذائية" 
للوصول إلى تأثير أكبر في المجتمع بالتوازي مع محور "الضعف" من 
والمنخرطين  للخطر  الأكثر ضعفا وعرضة  اولئك  إلى  الوصول  أجل 

بشكل مباشر بالعنف.
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بدأت دينيشا رحلتها مع هيئة أجيال السلام في عام 2009. وبعد أن أنهت تدريبها في 
الأردن، استثمرت دينيشا وقتها وجهدها في المقاطعة الشمالية من سريلانكا وهي 
منطقة تأثرت بشكل كبير بسبب الحرب الأهلية والعنف الذي انتشر في البلاد. وقد 
للأذى  تعرضوا  الذين  الشباب  المتطوعين مع  أصدقائها  بمساعدة  دينيشا  عملت 
بشكل كبير بسبب سفك الدماء في اعمال العنف الذي استمر طويلا في بلادهم. 
وبعد أن أدركوا وفهموا تماما ما هم بحاجة اليه في هذا الوقت العصيب، طبقوا 
الشباب من أطراف  لإشراك  آمنة  وإتاحة مساحة  السلام  أجل  الرياضة من  برنامج 
الإيجابي والسلمي  التغيير  النمطية السائدة وتشجيع  الصراع بهدف تغيير الصور 

في المجتمعات المحلية. 

وتقول دينيشا: "لقد شهدت أهوال الحرب ومررت بهذه التجربة وأعرف الألم الذي 
يعانيه الناس في بلدي. ومنذ طفولتي وأنا أسأل نفسي سؤالا واحدا دائما: ما الذي 

أستطيع تقديمه لهذه المجتمعات لاستدامة السلام والاستقرار؟"

الأعراق  مختلف  من  الشباب  بين  التفاعل  تحسن  السلام،  أجيال  لبرامج  وكنتيجة 
والخلفيات، مما كان له أثراً إيجابياً على أهاليهم وعلى قادة المجتمعات المحلية كذلك.

وقد انضمت دينيشا للمقر الرئيسي لهيئة أجيال السلام عام 2013. وأضافت: "أنا فرد 
من عائلة دولية تعمل على تقديم مبادرات لبناء السلام، ورغم أننا أناس مختلفون 

لكننا معاً في الرحلة لتحقيق هدف مشترك."

بالشراكة مع  كبيراً  جديداً  برنامجاً  لتقود  بلادها  إلى  دينيشا  عادت   ،2016 عام  وفي 
مجلس السلام الوطني في سريلانكا وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. 
ويربط البرنامج أنشطة بناء السلام للقواعد الشعبية في ثمانية مناطق، من خلال 
الحوار بين الأديان وكسب التأييد على المستوى الوطني، ودعم عمليات الإئتلاف 

الحكومي المتعلقة بالعدالة الانتقالية والحقيقة والمصالحة. 

وتؤكد دينيشا: "إن العمل مع منظمة معترف بها على المستوى الدولي واكتساب 
خبرة عالمية ليست بالفرصة التي يحظى بها الجميع. أنا أدرك أن كوني صانعة سلام 
يعني أن لدي مسؤولية مهمة تتمثل في قيادة التغيير في المجتمعات المعرضة 

للخطر والتي هي بأمس الحاجة لذلك. 

إذا أردت تلخيص الخبرة “
التي اكتسبتها بكلمات 
قليلة، أقول: الشغف، 

والعمل الجماعي، 
والقيادة، والالتزام!

دينيشا سوبيه
سيريلانكا

”



بدأت رحلة ميرشيا مع هيئة أجيال السلام عام 2008. بدافع ينبع من رغبتها في لعب 
دور فعال في معالجة القضايا الاجتماعية في زيمبابوي، وقد أدركت أنه يجب ان 
يكون لديها التزام شخصي في بناء السلام من أجل أن ترتبط وتتصل مع مجتمعها 
المحلي. وتعتبر ميرشيا من الداعمين للاستفادة من إمكانيات جميع أصحاب العلاقة 

في المجتمع، ومن ضمنهم الشباب. 

الشعبية. ويعتمد  القواعد  التغيير يحدث على مستوى  أن  "أعتقد  وتقول ميرشيا: 
إلهام لتأثير مضاعف  المجتمع على العمل المحلي والذي يمكن أن يكون مصدر 

ويطلق شرارة التغيير على نطاق أكبر." 

تصف ميرشيا رحلتها مع هيئة أجيال السلام بأنها رحلة تعليمية، أدركت من خلالها 
وتقبلت  الاحترام  لهم  أظهرت  حال  في  معك  للعمل  الاستعداد  لديهم  الناس  أن 
الاختلاف. وأضافت: "كنت أعتقد أن ما يمكن القيام به في وجه التحديات العالمية 

بأنني جزء مهم من  والانخراط جعلني أشعر  المشاركة  الكبيرة شيء بسيط، ولكن 
المجتمع الدولي. وأدركت أكثر الانحياز والقيود المفروضة والأحكام المسبقة التي 

امتلكها شخصياً، وبذلك اكتسبت فهماً صحيحاً حول كيفية عمل بناء السلام."

و قد حصلت ميرشيا في عام 2014 على جائزة سامسونج – هيئة أجيال السلام في 
فئة الأثر. ومن بين العديد من الإنجازات التي حققتها، قامت ميرشيا بتنفيذ أنشطة 
التنمر  حالات  تعالج  والتي  والاناث،  الذكور  مدارس  السلام في  أجل  الرياضة من 
والانحراف والأشكال الأخرى للعنف التي يعاني منها الشباب. وقد عملت ميرشيا 
مسيرة  أكملوا  بدورهم  والذين  زيمبابوي  في  المتطوعين  من  الكثير  إرشاد  على 
التتالي بنقل القيم والمعرفة والمهارات التي تقدمها هيئة أجيال السلام لتصل إلى 

المزيد والمزيد من الشباب. 

وما تزال رحلة ميرشيا مستمرة حتى وقتنا الحاضر. وتشغل حالياً منصب "مسؤول 
برامج" في مقر هيئة أجيال السلام. كما أن ميرشيا هي من الرواد الميسرين مما 
المتقدم  التدريب  خلال  المتطوعين  أصدقائها  وإرشاد  لتدريب  الفرصة  يمنحها 

وورش العمل. 

لقد عززت هيئة أجيال السلام 
احساسي بوجود غاية وأشعلت 

حماسي وقدمت الكثير من الارشاد 
لاستكمال طريق بناء السلام!

“
ميرشيا تاكافراشا 

زيمبابوي

”



تعود رغبة بول في رؤية السلام يعم بلاده إلى أيام طفولته. فقد عانى مع عائلته 
من نتائج الحرب التي امتدت لعقود، وواجه الموت مرات عديدة. ورغم الكثير من 

التحديات الصعبة، لكن دافعه من أجل السلام لم يضعف أبدا. 

الخدمة  إلى  الانضمام  لرفضه  عمره  من  عشر  الثامنة  في  كان  عندما  بول  سجن 
باني  يصبح  بأن  يرغب  وكان   – مختلف  سبيل  عن  وبحث  السودانية.  العسكرية 
للسلام. وعلى مدار السنوات، عمل بول كناشط في المجالات الإنسانية مع اللاجئين 

والنازحين عبر المنطقة التي أصبحت آلان جنوب السودان والسودان.

وفي عام 2007، تعرف بول إلى عملية بناء السلام من خلال تدريب أجرته هيئة أجيال 
السلام. وكان يبلغ من العمر حينها 50 عاما. ويقول بول: "أحسست بأنه كقائد شبابي 
الأطفال  قتل  وقف  أجل  من  سلام  صانع  لأصبح  الذهبية  فرصتي  هذه  تكون  قد 

الأبرياء والذين يرغبون بكل بساطة بمستقبل أفضل لهم وللإنسانية بشكل عام."

التي  البرامج  من  سلسلة  تنفيذ  على  آخرين  متطوعين  بمساعدة  بول  عمل  وقد 
تستهدف الأطفال من الشمال والجنوب – وكانت هذه البرامج الأولى التي تجمع 
يستمر  حقيقي،  وكصانع سلام  بالسودان.  يعرف  كان  فيما  الطرفين  من  الأطفال 
بول الآن في عمله في جنوب السودان، للمساعدة في نشر التعايش بين الاعراق 
والقبائل والمجتمعات التي فرقتها الصراعات لكنها توحدت في الدولة الأصغر في 

العالم. 

و يعتبر بول أن أحد أهم الدروس التي تعلمها أن بناء السلام ليس سهلا. وأضاف: 
"يجب أن تكون مؤمنا بقوة ببناء السلام لتكون قادراً على العمل من أجل السلام في 
المجتمعات التي تعاني من الصراعات. لقد أخذت عهدا على نفسي وحتى ما تبقى 

من حياتي، بأني سأعمل على بناء السلام بأي طريقة ممكنة مهما كلف الأمر." 

ولإنجازاته المميزة، حصل بول على جائزة سامسونج- هيئة أجيال السلام في فئة 
الأثر عام 2012. ويرأس مكتب ارتباط هيئة أجيال السلام في مدينة جوبا في جنوب 

السودان. 

لقد أخذت عهدا على نفسي 
وحتى ما تبقى من حياتي، 

بأني سأعمل على بناء السلام 
بأي طريقة ممكنة مهما كلف 

الأمر.

“
”

بول ويل
جنوب السودان



الإنساني  بالعمل  شغفه  بسبب   2012 عام  السلام  أجيال  هيئة  إلى  ايريك  انضم 
والتطوعي. ويرى مشاركته في هيئة أجيال السلام باعتبارها فرصة فريدة من نوعها 
للمساهمة في بناء مجتمع أكثر سلماً في نيجيريا، وهي الدولة التي عانت كثيراً من 
الانقسامات السياسية والعرقية والدينية. يقول ايريك: "أنا أنتمي لمجتمع يسوده 
العنف، مما حرمنا من التطور كدولة، وأنا أؤمن بأن هناك شيء علينا القيام به. وأجد 
أن الحل هو في نشر التعايش السلمي، والذي يعطينا الحافز دوما للقيام بالمزيد." 

وطوال خبرته في العمل التطوعي، طور إيريك خبرات مهمة في تخطيط وتنفيذ 
الشخصي،  المستوى  على  ولكن  والتيسير.  القيادة  مهارات  في  وكذلك  البرامج، 
يقول: "لقد بدأت بتوظيف ما تعلمته من مهارات بالتدريج الأمر الذي ساعدني في 
نهاية المطاف أن أكون أكثر فعالية عند العمل مع الأشخاص من خلفيات مختلفة. 
وتحسنت قدرتي على احترام آراء الآخرين بشكل كبير، مما ساعدني بدوره للتعايش 

بسلام مع نفسي ومع الآخرين."

والعنف  الجنسين  بين  المساواة  انعدام  كادونا  ولاية  الصراع في  وتتضمن قضايا 
الديني. ويتطلع ايريك إلى التوسع في البرامج الحالية في كادونا والتي تركز على 
عمليات دمج المرأة في المجتمع وبناء السلام وكذلك اشراك الشباب في كسب 
نيجيريا.  في  الصراع  من  تعاني  والتي  أخرى  مناطق  إلى  السلام  أجل  من  التأييد 
ويتولى ايريك في الوقت الحاضر منصب مسؤول اداري في مكتب ارتباط هيئة 

أجيال السلام في كادونا، نيجيريا. 

وبحديثه حول رحلته مع أجيال السلام، يقول ايريك: "اشعر بالفخر بأن أكون جزءا من 
هذا المجتمع العالمي من بناة السلام، ومعرفتي بأنني أقوم بعمل إيجابي. القيام 
بجهد بسيط مهما بدا صغيرا يمكن ان يحدث التغيير في حياة جارك على الأقل. فقط 

قم بالعمل الذي تستطيع القيام به – قم بما تشعر به في داخلك. 

هل هو التحدث 
مع شخص ما أو 
أن تدعمه؟ فقط 
قم بشيء ما. فما 

تقوم به سيأخذ 
طريقه تجاه تغيير 

العالم!

“
”

إيريك جون
نيجيريا



في بلد تعتبر نسبة التوتر العرقي فيه عالية، تعمل جانيل وأصدقاءها المتطوعين 
على تيسير مشاركة الشباب الفعالة في المجتمع، بهدف ضمان فهمهم لدورهم 

الرئيسي في جهود بناء المجتمع. 

وقد طورت جانيل مهارات قيادية قوية على مر السنوات. مما مكنها في المساهمة 
ليصبحوا ممثلي  الشباب  تمكين  ، في  المحلي  لمجتمعها  الاجتماعية  التنمية  في 
التغيير السلمي على وجه الخصوص. وتقول جانيل: "عملت مع الكثير من الناس 
خلال فترة تطوعي، وقد علمني هؤلاء الناس أشياء ممتعة ومفيدة لم أكن قادرة 
على القيام بها قبل ذلك." وقد شاركت جانيل سابقا في تدريب لهيئة أجيال السلام 
حول تحويل الصراع وبناء السلام والذي عقد في كراكول عام 2012. ومنذ ذلك الوقت، 
كرست وقتها لبناء المزيد من الثقة والتعاون بين الشباب والطلاب من الخلفيات 
العرقية المختلفة، من خلال برامج الرياضة من أجل السلام. وتنظر جانيل إلى دورها 
ذلك  لأن  اتطوع  "أنا  وتضيف:  لها.  المحتاجين  الناس  لمساعدة  فرصة  أنه  باعتبار 
هو شغفي. لقد كنت دوماً أرغب في تبادل معرفتي مع الأجيال الأصغر سناً، وأنا 

أشعر بالفخر لأنني أرى تغييرات إيجابية في نفسي وفي الطلاب المشاركين وفي 
مجتمعي."

الثقة  بناء  على  جانيل  به  تعيش  الذي  المجتمع  في  السلام  أجيال  برامج  ركزت  و 
رحلتها  على  تعليقها  وفي  متعددة.  عرقية  خلفيات  من  المشاركين  بين  والتعاون 
وقتي  بتكريس  بدأت  "لقد  جانيل:  تقول  اللحظة،  هذه  حتى  الشخصي  وتطورها 
بشكل أكبر للأنشطة المجتمعية منذ انضمامي إلى هيئة أجيال السلام. ومن خلال 
الأفكار  الدولية، تعرفت إلى زملاء يشاركونني نفس  مشاركتي في هذه المنظمة 
والتطلعات." وفي المستقبل، تتطلع جانيل إلى تعلم المزيد حول الفنون والتمكين 
والحوار وكسب التأييد باعتبارها أدوات تقلل من الصراع وتنشر السلام بين الشباب.

وتشكل التغييرات التي تراها جانيل في مجتمعها مصدر إلهام لها، كما تدفعها هذه 
التحولات الإيجابية قدماً باعتبارها صانعة سلام مخلصة ومتحمسة.

أنا اتطوع لأن هذا هو 
شغفي. لطالما أردت 

أن أشارك معرفتي مع 
الأجيال الاصغر 

“
”

جانيل بايقبلوڤا 
قيرغستان 



بدأت قصة سانيا مع هيئة أجيال السلام عام 2010 في مخيم تدريب دولي في مدينة 
سوتشي في روسيا الاتحادية. وتركز عملها التطوعي بشكل رئيسي على جسر الهوة 

بين الأطفال في المدارس الذين جرى تفريقهم على أسس عرقية. 

وتثق سانيا بأن النهج الفاعل لهيئة أجيال السلام سيعمل على تقريب المجتمعات 
المحلية في بلادها نحو السلام بشكل أكثر. وتقول: "أن المنظمة التي تؤمن بقوة 
صانع  تصبح  كي  الطريق  لتمهيد  المحرك  دائما  هي  التغيير  في  الشباب  وإرادة 
التغيير." وخلال رحلتها، التقت سانيا بأناس من ثقافات وخلفيات مختلفة، مما زاد 
من تعاطفها تجاه الآخرين: "قد يكون هذا من أكثر الأشياء التي أشعر بالامتنان من 
أجلها. فقد أصبح لدي منظور جديد فيما يتعلق بطريقتي في فهم الناس والأشياء." 

فئة  في  السلام  أجيال  هيئة   – سامسونج  بجائزة  سانيا  فازت   ،2013 عام  وفي 
الجودة. ويعد هذا التكريم تقديراً لجودة ودقة برنامجها، والذي استهدف المدارس 

المقسمة إلى عرقيات متعددة في سكوبجي، حيث يتم فصل الصفوف الدراسية 
السيئة  الأشياء  حول  التحدث  المهم  "من  سانيا:  وتقول  العرقية.  للانتماءات  وفقاً 
الأقل قد حاولت،  انت بذلك تكون على  أخرى.  أماكن  المحلي وفي  في مجتمعك 
بغض النظر كم سيكون هذا العمل بسيطاً في رأي الآخرين." وتقدر سانيا دورها 
باعتبارها رائدا ميسرا لهيئة أجيال السلام، وهو اللقب الذي يشير إلى مستوى تدريب 
لديك  يكون   " التيسير. وتقول:  إلى دورها في  بالإضافة  أكملته  الذي  المتطوعين 
شعور بالثقة بأنك تمتلك المهارات للتواصل مع المتطوعين في جميع أنحاء العالم، 
اتجاهين.  انها علاقة ذات  وأن تتشارك وتتبادل معهم خبرتك وتتعلم من خبراتهم. 
كما أنها تحرك مشاعر الانتماء إلى المجتمع العالمي، او كما نشير اليه عائلة أجيال 
النمطية  الصور  تغيير  في  المتطوعون  واصدقاؤها  سانيا  وقد ساعدت  السلام." 
الوقت  والثقة. وفي  التسامح  مبنية على  علاقات جديدة  لتطوير  الفرص  وتقديم 
بناءً على جهودهم  السلام  للحوار من أجل  تجريبياً  برنامجاً  الفريق  الحاضر، يطلق 

السابقة من أجل تحويل الصراع العرقي في مجتمعاتهم المحلية. 

من المهم أن 
نتحدث عن الأشياء 
التي ليست جيدة 

في مجتمعك، وما 
يتعداها 

“
”

سانيا انجلوڤسكا 
جمهورية مقدونيا



بدأت رحلة مريم مع أجيال السلام عام 2014، عندما تدربت لتصبح متطوعة في برنامج 
الأردن. وكأول المتطوعين  الاجتماعي في المجتمعات المستضيفة في  التماسك 
التحاقا بالبرنامج، كانت مريم حاضرة في كل خطوة من خطوات البرنامج. ولاقى 
في  للمشاركة  والسوريين  الأردنيين  والشباب  الأطفال  جمع  في  المنظمة  هدف 
أنشطة الرياضة والفنون من أجل السلام المبتكرة استحسان مريم، وقد رأت في 
ذلك فرصة للمساعدة في التخلص من الصور النمطية وتعزيز التماسك الاجتماعي 

بين المشاركين وبين أفراد المجتمع بشكل أوسع. 

وبالنظر إلى الوراء وللسنوات القليلة الماضية، تقول مريم: "أشعر بالفخر للمشاركة 
الكثير. ان للتطوع  في هيئة أجيال السلام وأعتز بدوري كمتطوعة – وقد تعلمت 
تأثير قوي على المتطوعين، سواء كان نفسياً أو من خلال بناء قدراتهم. أما أكثر ما 
المشاركين  على  التأثير  على  قادرين  أصبحنا  وزملائي  أنني  فهو  بالفخر  يشعرني 

والمجتمع الكبير بهدف تشجيع التغيير الإيجابي والسلوكي بين الكثير من الناس."

مريم الملكاوي
الأردن

وقد أظهرت التقييمات حتى وقتنا الحالي التأثير الإيجابي لبرنامج اليونيسف واجيال 
 ، الاجتماعي  المال  المتينة، وتعزيز رأس  العلاقات  التأثير  السلام ومن ضمن هذا 
الماضيين،  العامين  في  الملحوظ  النجاح  ونتيجة  والتهميش.  العنف  من  والحد 
أكثر  إلى 40 مجتمع محلي، ليستفيد منه  البرنامج من 16 مجتمع محلي  سيتوسع 

من 71000 شخص. 

وقد اكتسبت مريم معرفة ومهارات جديدة في مجال بناء السلام وتحويل الصراع 
بمتابعة  يتعلق  فيما  خصوصاً  السلام،  أجيال  هيئة  مع  التطوعية  لتجربتها  نتيجة 
وتقييم أنشطة البرنامج. واليوم تثق مريم في قدرتها على تمكين وتوجيه وإرشاد 
أقربائها  مع  للتواصل  ومعرفتها  مهاراتها  استخدام  في  مريم  بدأت  كما  الآخرين. 

وجيرانها كذلك.

فان  المستقبل،  إلى  تتطلع  وفيما  به،  القيام  مريم  تأمل  مما  الذي  الكثير  وهناك 
دافعها للقيام بعمل ما لتشجيع الاندماج الأكبر في المجتمعات الأردنية المستضيفة 

قد أصبح أكبر من ذي قبل. 

للتطوع أثر كبير على 
المتطوعين، سواء من 
الناحية النفسية أو من 

خلال بناء قدراتهم
“

”



الحركة الأولمبية
بدأت هيئة أجيال السلام كمبادرة "السلام من خلال الرياضة" التابعة لّلجنة الأولمبية 
الأردنية، والتي تهدف إلى ربط القواعد الشعبية للرياضة مع بناء السلام من خلال 
مؤثرة  كوسيلة  واستخدامها  الشباب  لإشراك  الفّعالة  الرياضة  طاقة  بين  الجمع 

وفّعالة للتعليم والتغيير السلوكي المستدام.

هي  السلام  أجيال  وهيئة  الجينية  تركيبتنا  من  جزء  بذلك  هي  الأولمبية  فالحركة 
الحركة  المعترف بها رسمياً من قبل  الرياضة  الوحيدة للسلام من خلال  المنظمة 

الأولمبية الدولية.

تستخدم برامج هيئة أجيال السلام في جميع أنحاء العالم الرياضة من أجل السلام 
لتعكس بناء السلام الذي يعد إرث الأردن وشعبه ، ولتساهم في نشر قيم الرياضة 
الفنون  أنشطة  لتشمل  أدواتنا  إطار  بتوسعة  قمنا  وبينما  الأولمبية.  الحركة  وقيم 
وكسب التأييد والحوار والتمكين، لا تزال أنشطة الرياضة هي الأكثر شعبية وغالباً 
الأطفال  لاشراك  المتطوعين  يستخدمها  التي  الأولى  الوصول  نقطة  تكون  ما 

والشباب في مجتمعاتهم المحلية.

وعلى مدار العشر سنوات الماضية، كانت هيئة أجيال السلام شريكاً لكل من اللجان 
الأولمبية الوطنية واتحاداتها القارية ووشركاء آخرين في الحركة الأولمبية والحركة 

الرياضية في برامج باستخدام الرياضة من أجل السلام: 

اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الافريقي	 
 	 FIFA اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم للسيدات تحت سن 17 الأردن

2016
والأردن، 	  واندونيسيا،  والهرسك،  البوسنة  في  الوطنية  الأولمبية  اللجان 

والصومال،  والصرب،  ورواندا،  كوسوفو،  وجمهورية  ونيبال،  وقيرغستان، 
وجنوب السودان، والسودان، وتركمنستان

زيمبابوي	 
لجنة اولمب افريكا	 
المجلس الأولمبي الآسيوي	 
 	"Project One World Play" مشروع رياضة لعالم واحد
الشتوية 	  الأولمبية  الألعاب  لدورة   2014 سوتشي  لدورة  المنظمة  اللجنة 

والبارالمبية

إن الرياضة تجمع الناس معاً بروح 
الصداقة والاحترام كنشاط إنساني 

لا مثيل له. فالرياضة دوما تبني 
الجسور ولا تبني الأسوار أبدا. وفي 

عالم تحيطه الأزمات، تعد الرسالة 
بأن أنسانيتنا المشتركة أعظم من 

القوى التي تفرقنا ذات أهمية أكثر 
من أي وقت مضى.

“
”

توماس باخ
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية



المساهمة بالأهداف العالمية 
ومبادرات الأمم المتحدة

استهل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في اليوم الأول من تسلمه 
مهامه في كانون الثاني 2017 باطلاق نداء من اجل السلام قائلاً : "دعونا نتفق بأن 

نضع السلام أولا."

العالمية، تساهم برامج هيئة أجيال  الأمم المتحدة والأهداف  وضمن سياق نظام 
السلام حول العالم بشكل مباشر بالأهداف التالية: أهداف التنمية المستدامة

الهدف الرابع التعليم الجيد: تعمل هيئة أجيال السلام 
في المدارس في العديد من الدول من أجل الحد من 
والأداء  الحضور  نسبة  )تحسين  المدارس  في  العنف 
وأساسات  هياكل  تعتبر  المدارس  التعليمي(،لأن 
المعلمين  لاشراك  المجتمعات  في  ومستدامة  قوية 
السلام  أجيال  والأطفال والشباب. ويدعم منهاج هيئة 
التعليم غير الرسمي في المراكز الشبابية والمنظمات 
الرياضية ومنظمات المجتمع المدني. كما ويدعم نهج 
من  التعليم  مبادرة  مباشر  بشكل  السلام  أجيال  هيئة 
للجميع  الاحترام  تنمية  بهدف  العالمية  المواطنة  أجل 
للانسانية المشتركة ولمساعدة  الانتماء  وتنمية شعور 
مسؤولين  عالميين  مواطنين  يصبحوا  بأن  المتعلمين 
ومؤثرين. وقد تعاونت هيئة أجيال السلام مع منظمة 
اليونسكو في محتوى مبادرة التعليم من أجل المواطنة 
 . الشباب  قبل  من  السلام  بناء  في  المتعلق  العالمية 
ويعمل نموذج هيئة أجيال السلام في تعليم بناء السلام 
على نشر وتعزيز القيادة الشبابية والتمكين المجتمعي 
تقوية  بهدف  المسؤولة  والمواطنة  الفّعال  والتسامح 
الازمات  مواجهة  على  والقدرة  الاجتماعي  المال  رأس 

والتعافي من آثارها للحد من العنف والتطرف.

الهدف الخامس المساواة بين الجنسين: تسعى هيئة 
القائم  التمييز  أشكال  جميع  تناول  إلى  السلام  أجيال 
المساواة  تعزيز  بهدف  والعنف  الاجتماع  النوع  على 
الأمن  مجلس  قرار  مع  وبالتوافق  الجنسين.  بين 
من  المختلفة  التجارب  للصراع  تحليلنا  يتناول   ،1325
النوع  على  بناءً  أوالثقافي  البنيوي  أو  المباشر  العنف 
الاجتماعي بهدف تحديد طرق الاستجابة الأكثر فّعالية. 
على  تعمل  التي  السلام  أجيال  هيئة  برامج  وتقوم 
تمكين الفتيات والنساء على إشراك الأطفال والشباب 
والكبار ايضا. كما ويساعد البحث حول قضايا تواصل 
في  الذكور  تخص  التي  والقضايا  الاجتماعي  النوع 

الصراعات والعنف على إثراء أنشطتنا. 

هيئة  تدعم  المساواة:  عدم  من  الحد  العاشر  الهدف 
أجيال السلام تحليل االصراع على مستوى المجتمعات 
والثقافية  البنيوية  الأبعاد  ويدرس  يتناول  والذي 
والشخصية والعلاقاتية للعنف. بالإضافة للتركيز على 
مفاهيم انعدام المساواة الأفقية والعمودية والتي قد 
وتؤدي  البنيوية،  والمعايير  الثقافي  السرد  في  تظهر 
اضفاء  إلى  وحتى  العدالة  وعدم  التمييز  إلى  بذلك 
الشرعية واعتبار العنف المباشر أمراً طبيعياً. وتستخدم 
إبراز  بهدف  مختلفة  أدوات  السلام  أجيال  هيئة  برامج 
أجل  ومن  المجتمعات،  في  المساواة  انعدام  قضايا 
إشراك الأطفال والشباب والكبار في دعم المزيد من 

التفاهم والقبول والاحترام والثقة. 

والمؤسسات  والعدل  السلام  عشر  السادس  الهدف 
القوية: تكرس هيئة أجيال السلام جهودها بهدف نشر 
وتعزيز مفهوم المجتمعات السلمية الشاملة من أجل 
الهياكل  خلال  من  نشارك  ونحن  المستدامة.  التنمية 
ونستخدم  المجتمعات،  في  القائمة  القوية  والبنى 
الأساليب التشاركية في التصميم والمتابعة والتقييم 
ونوضح التزامنا طويل الأمد من خلال دورات البرامج 
المتتالية، لضمان الملكية والمؤسسية المحلية داخل 

المجتمعات. 



الأردن المناصر  يعتبر  قرار مجلس الأمن رقم 2250 حول الشباب والسلام والأمن: 
الأكبر لتبني قرار مجلس الأمن رقم 2250 )بعد استضافة صاحب السمو الملكي ولي 
العهد الأمير الحسين بن عبد هللا الثاني للمنتدى العالمي 2015 وإعلان عّمان(، والذي 
يقر بالدور الايجابي الذي يلعبه الشباب في بناء السلام المستدام، وضرورة أن تدعم 
الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرون مشاركة الشباب في تحويل الصراعات وبناء 
السلام ومحاربة العنف. وتترجم برامج هيئة أجيال السلام كلمات القرار إلى أمثلة 
ملموسة من خلال الأعمال التي يقودها الشباب ضمن القواعد الشعبية في بناء 

السلام على مستوى المجتمعات.

خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز 
والتعافي  الأزمات  القدرة على مواجهة 
هيئة  برامج  تساهم   :)3RP( آثارها  من 
أجيال السلام بشكل مباشر في أولويات 
ضمن  الاجتماعي  والتماسك  التعليم 
للاجئين  الإقليمية  الاستجابة  خطة 
الأزمات  مواجهة  على  القدرة  وتعزيز 
اللاجئين  لأزمة  آثارها  من  والتعافي 
السلام  أجيال  هيئة  وتعمل  السوريين. 
في  اليونيسف  منظمة  مع  بالتعاون 

المحلي  والشباب  السوريين  اللاجئين  مع  لبنان  في  الأوروبي  الاتحاد  ومع  الأردن 
في المجتمعات المستضيفة بهدف تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز القدرة على 
مواجهة الازمات والتعافي من آثارها، من أجل الحد من العنف والتهميش والظواهر 
المبكر  والزواج  الأطفال  وعمالة  المدرسة  من  والتسرب  الانعزال  مثل  المتزايدة 

والعمل في مجالات مرتبطة بالجنس. 

 :)PVE 2016( المتطرف  العنف  لمحاربة  المتحدة  الأمم  عام  أمين  عمل  خطة 
الشباب  قدرة  بناء  بهدف  الشباب  وتعليم  أهمية مشاركة  على  الخطة  هذه  تؤكد 
الإيجابي بالهوية والانتماء،  في مواجهة رسائل العنف المتطرف، وتعزيز الشعور 
والمساهمة في الاحترام المتبادل والتفاهم والتسامح والمعرفة الثقافية والتعددية. 
الهيكلية  وطبيعته  المتطرف  العنف  لتعقيدات  السلام  أجيال  هيئة  فهم  ويستنير 
وعوامل الدفع والجذب المتنافسة بخبرتنا البرامجية الخاصة والأبحاث أيضاً. نحن 
نعزز القيم الايجابية ونقدم للشباب تجارب إيجابية للاندماج مع مجموعة من الأقران 
في مجتمعاتهم المحلية باستخدام أدوات متنوعة، لأنها تعد محددات رئيسية في 

مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها أو التعرض للعنف المتطرف.
© UN: صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبدهللا الثاني 

ملك الأردن يترأس مجلس الأمن للأمم المتحدة ، 23 نيسان 2015. 



نقدم الشكر لجميع شركائنا
لقد عزز الدعم الكبير المقّدم من الناس والمنظّمات الذين يؤمنون بنا، ويشاركوننا 
الإيمان بأهمية دور القواعد الشعبية في بناء السلام وتحويل الصراعات مسيرتنا 

من "الحماسة والشغف نحو إحداث التأثير" طوال السنوات العشر الماضية.

نحتفل معهم بكّل إنجاز مهم وكل نجاح في مسيرتنا:

الشركاء المؤسسون
الدولة  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو 

للشؤون الخارجية في دولة الامارات العربية المتحدة

المؤسسات الشريكة 
اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الافريقية	 
اللجنة الاولمبية الدولية	 
اللجنة الاولمبية الاردنية	 
وزارة الشباب الاردنية	 
المجلس الأولمبي الآسيوي	 

الشركاء الرئيسيون
وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية، التجارة الخارجية والانماء الدولي	 
الاتحاد الأوروبي	 
المؤسسة الدولية لكرة السلة	 
صندوق انتي رايمي	 
مؤسسة نيوانو للسلام	 
مؤسسة نومونتو	 
وزارة الشؤون الخارجية النرويجية	 
حكومة روسيا الاتحادية	 
مدينة 	  في  والبارالمبية  الشتوية  الأولمبية  الألعاب  لدورة  المنظمة  اللجنة 

سوتشي 2014 
ادارة مدينة سوتشي	 
صندوق الامم المتحدة للطفولة )اليونيسف(	 
منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(	 

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية	 
وزارة الخارجية الأمريكية	 
 	)USIP( معهد السلام الأمريكي

الشركاء في البرامج
منظمة Advocate for Youth، أوغندا	 
ASUNI، اذربيجان	 
منظمة Balkans Let’s Get Up، جمهورية مقدونيا	 
مؤسسة Bright Generation Community Foundation، غانا	 
 	.Bürger Europas e.V منظمة
اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية في رواندا، رواندا	 
منظمة التنمية المجتمعية، سيريلانكا	 
جمعية التنمية للإنسان والبيئة، لبنان	 
مبادرة تمكين المرأة من أجل التميز، نيجيريا	 
 	2016 FIFA اللجنة المنظمة لكأس العالم للسيدات تحت 17سنة، الأردن
الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية )جهد(، الأردن	 
اللجنة الأولمبية الأندونيسية، أندونيسيا	 
اللجنة الأولمبية في كوسوفو، جمهورية كوسوفو	 
مركز ليبيا للشباب، ليبيا	 



مركز لوجيكا، فلسطين	 
جامعة ميدلاندز، زيمبابوي	 
وزارة التربية والتعليم، الأردن	 
اللجنة الأولمبية الوطنية في جمهورية قيرغستان، قيرغستان	 
اللجنة الأولمبية الوطنية لتركمنستان، تركمنستان	 
اللجنة الأولمبية النيبالية، نيبال	 
المنظمة غير الحكومية Forward، قيرغستان	 
المجلس الوطني للسلام، سيريلانكا	 
الائتلاف الوطني الرياضي، الباكستان	 
منظمة Novi Ritm، قيرغستان	 
 	Olympafrica اوليمب افريكا
اللجنة الأولمبية للبوسنة والهرسك، البوسنة والهرسك	 
اللجنة الاولمبية الصربية، الصرب	 
منظمة صوت واحد "ون فويس"، فلسطين	 
مشروع رياضة لعالم واحد "Project One World Play"، أمريكا	 
منظمة OSCAR، الهند	 
شبكة مبادرة السلام، نيجيريا	 
مركز الأميرة بسمة للشباب، الأردن	 
نادي الاتحاد العام للسياسيين الشباب، قيرغستان	 
مبادرة Public Organisation Initiative، روسيا الاتحادية	 
جمعية قلقيلية النسائية، فلسطين	 
مركز الصليب الأحمر للتعليم والتأهيل، ستروغا، جمهورية مقدونيا	 
مؤسسة Rights of Young، أوغندا	 
نادي روتاراكت، لبنان	 
برنامج روتاري، جورجيا	 
منظمة Round Table، جورجيا	 
اتحاد رواندا لكرة الطائرة، رواندا	 
SAKYA، الجزائر 	 
منظمة Shakthi، سيريلانكا	 
منظمة التنمية والسلام المستدام SPADO، الباكستان	 
جمعية الخدمات الاجتماعية، اليمن	 
اللجنة الأولمبية الصومالية، الصومال	 
اللجنة الاولمبية الوطنية لجنوب السودان، جنوب السودان	 
اللجنة الأولمبية السودانية، السودان	 

منظمة تيرا فلوريا، جمهورية مقدونيا	 
المنظمة التونسية للسلام، تونس	 
أكاديمية شباب تونس للتنمية، تونس	 
منظمة Yayasan Puspor Jaya، اندونيسيا 	 
مؤسسة تنمية القيادات الشابة، اليمن	 
مبادرة التنمية للنجوم الشباب Youngstars Development Initiative، غانا	 
مؤسسة "يوث ان اكشن" Youth in Action، افغانستان	 
اللجنة الأولمبية الزيمبابوية، زيمبابوي	 

الشركاء التجاريين
شركة تعبئة كوكا كولا الأردنية	 
دي اتش ال اكسبرس الاردن	 
مجموعة المناصير الاردن	 
فندق ومنتجع الموفنبيك البحر الميت، الأردن	 
مستر شيبس، الأردن	 
اورنج، الاردن	 
فندق ريجنسي بالاس عمان، الاردن	 
شركة سامسونج الكترونيكس المشرق العربي	 

شركاء في الأبحاث
جامعة جورج تاون	 
معهد دراسات تحويل النزاعات	 
جامعة اكسفورد	 
جامعة بنسلفانيا	 
جامعة ويسترن كيب	 



رسالة من
صاحب السمو الملكي الأمير 

فيصل بن الحسين، الأردن
مؤسس مشارك ورئيس مجلس الادارة

"لطالما كان والدي جلالة المغفور له الملك الحسين مناصراً ومدافعاً شغوفاً عن 
السلام  بناء  إرث  الثاني في حمل  الملك عبد هللا  أخي جلالة  السلام. كما واستمر 
ليضمن أن يكون للأردن دوره في الوصول لعالم أكثر سلاماً للأجيال القادمة. ومن 
خلال توجيهات جلالة الملك وارشاداته ودعمه، أسعى دوماً أن أكون مؤثراً إيجابياً 

في نشر رسالة السلام في أنحاء العالم.

بناء  أننا سنفشل في  أولا،  ايمانها بشيئين:  الهامها من  تستمد هيئة أجيال السلام 
عالم أكثر سلاما للاجيال القادمة إذا لم يكن الجيل الحالي مشاركا بشكل مباشر وان 
التأثير في مستقبل مجتمعاتهم المحلية. ثانيا ومن  لم يتم تزويدهم بالقدرة على 
اجل تأثير الشباب والمشاركة بمجتمعاتهم، أننا في حاجة لأدوات بسيطة يمكن لكل 

المجتمعات الوصول لها.

لّلجنة  الرياضة  خلال  من  السلام  كمبادرة   2007 عام  السلام  أجيال  هيئة  تأسست 
الأولمبية الأردنية. وكانت رؤيتنا أن نستغل القوة المؤثرة للرياضة كنقطة وصول 

فّعالة لإشراك الشباب، وكوسيلة فّعالة للتعليم وتغيير السلوك المستدام. 

ومع الدعم الهائل، نمت وتطورت هيئة أجيال السلام بسرعة نتيجة لزيادة الحاجة 
على  ويحتوي  ليشمل  السلام  بناء  في  نموذجنا  في  والتوّسع  بالتكيف  قمنا  وقد 
التأييد  وكسب  والفنون  الرياضة  أنشطة  باستخدام  النهج،  من  متنوعة  مجموعة 

والحوار والتمكين الاقتصادي من أجل تحويل الصراع والحد من العنف. 

والشغف  بالحماسة  بدأت  استثنائية  رحلة  الماضية  العشر  السنوات  كانت  لقد 
الشباب  القادة  تزويد  على  تركز  فّعال  تأثير  ذات  منظمة  ببناء  الأثر،  إلى  وصولاً 
شغفهم  ليحّولوا  اليه  يحتاجون  الذي  والدعم  والارشاد  بالأدوات  المجتمعات  في 

وحماسهم إلى تأثير ايجابي ضمن مجتمعاتهم المحلية.

كما أنها كانت رحلة تعلم عظيمة من خلال اختبار وتقييم وصقل نموذجنا ليكون له 
تأثيرا أعظم. ويعد تصنيفنا الدائم ضمن أفضل 35 منظمة غير حكومية في العالم 

خلال السنوات الثلاث الماضية شهادة للإنجازات التي حققناها. 

ويعود الفضل في ذلك لرواد اجيال السلام الرائعين حول العالم. وأنا أشعر بالإلهام 
كل يوم من التزامهم وانجازاتهم الاستثنائية في وجه التحديات الصعبة في بيئات 

صعبة جداً. 

و قد شهدنا تغييرات مذهلة حول العالم منذ عام 2007، خصوصاً في تزايد العنف 
عرضة  الاختلاف  واحترام  والقبول  الفّعال  التسامح  قيم  أصبحت  وقد  المتطرف. 
هذه  لتقويض  تهدف  التي  الحركات  تعد  حيث  مضى.  وقت  أي  من  أكثر  للتهديد 
القيم خطر حقيقي ومستمر للسلام المستدام. وفي عالم معقد ومترابط ومعولم 
بشكل متزايد، يجب علينا نشر هذه القيم وتعزيز القدرات والثقة ومواجهة الأزمات 

والتعافي من آثارها لتحويل الصراع وبناء السلام المستدام.

يبرهن روادنا في كل يوم، وفي كل 
المحلية  مجتمعاتهم  في  أسبوع، 
السلام  أجيال  بقيم  تحليهم  على 
ويعد  جيل.  إلى  جيل  من  ويمررونها 
التزامهم وانجازاتهم مثالا لنحتذي به. 
بهدف  دعمهم  في  رحلتنا  وتستمر 
بناء عالم أفضل وأكثر سلما للأجيال 

القادمة."






