
التقرير السنوي

٢٠١٧
www.gfp.ngo



صاحب السمو الملكي
ا��مير فيصل بن الحسين 

مؤسس ورئيس مجلس ا��دارة

صديقنا العزيز،
وال��اعات  بالتحديات  مليئاً  عاماً   ٢٠١٧ عام  كان  لقد 
وفي  المحلي  المستوى  على  المتزايدة  وا��نقسامات 
أعداد  ارتفعت  حيث  نطاقاً،  ا��وسع  العالمي  المجتمع 
العنف  تأثير  انتشار  واستمر  داخلياً؛  والنازحين  ال��جئين 
ا��ضطرابات  وأثارت  ومناطق جديدة؛  أقاليم  إلى  والتطرف 
في  شديداً  اشتعا��ً  المتصاعدة  وا��جتماعية  السياسية 
الجماعات  بين  ا��نقسام  إلى  أدى  مما  المزمنة  ال��اعات 

العرقية والدينية والقبلية.

في  أملنا  فإن  الصعوبات،  هذه  زيادة  مع  حتى  ولكن 
المستقبل يزداد أيضاً. فهو أمل متجذر في ا��جيال القادمة، 
والتي تخطو خطوات واسعة في جميع أنحاء العالم لتشكيل 
أجيال  هيئة  وفي  مجتمعاتها.  ومستقبل  الخاص  مستقبلها 
تحتاج  التي  والفرص  المهارات  بنقل  ملتزمون  نحن  الس��م، 

إليها ا��جيال القادمة لتحقيق ذلك.

شهدت هيئة أجيال الس��م نمواً هائ��ً في عام ٢٠١٧ – نمو في 
عدد المتطوعين الذين يخدمون في جميع أنحاء العالم؛ ونمو 
محلية  تدريبات  يح��ون  الذين  المتطوعين  عدد  في 
والمجتمعات  المنفذة  البرامج  عدد  في  ونمو  ومتقدمة؛ 
المتأثرة؛ ونمو في عدد ال��كاء الذين �� غنى عنهم والذين 
وتأثيرنا؛ ونمو في عدد  انتشارنا  زيادة مدى  يساعدوننا في 
المناهج  لتحسين  كلل  ب��  يعملون  الذين  الموظفين 
تم  التي  ا��بحاث  من  كبير  عدد  إلى  استناداً  وتصميمها 
إجراؤها؛ ونمو في تأثير قيادتنا في مجال بناء الس��م؛ ونمو 

في ا��عتراف بعملنا على نطاق عالمي.

لقد كان النمو حقاً هو موضوع هيئة أجيال الس��م في عام 
٢٠١٧ بكل ما في الكلمة من معنى – وكان الدافع وراء هذا 
المتطوعين معنا والمشاركين في  الملهم هو تمكين  النمو 
البرنامج، با��ضافة إلى الدعم المتزايد من ��كائنا والمانحين 
الذين يشاركوننا شغفنا ببناء الس��م بقيادة الشباب والتغيير 

ا��يجابي والمفيد لحياة الناس في المجتمعات حول العالم.

هذا  ففي  الس��م.  أجيال  لهيئة  هائلة  فرصاً   ٢٠١٧ عام  جلب 
العام وحده، ساعدنا نموذج المتطوعين المتدّرج على إلهام 

وتمكين نحو ١٠٠٠ متطوع جديد ��ستخدام مهاراتهم وشغفهم 
في التأثير على نحو ٢٠٠٠٠٠ من ا��طفال والشباب والكبار في 
١٧ دولة يتم فيها تطبيق برامج هيئة أجيال الس��م في ال��ق 
نطاق  بتوسيع  قمنا  وقد  وأوروبا.  وآسيا  وأفريقيا  ا��وسط 
ال��اكات  من  العديد  وأقمنا  القائمة،  الكبيرة  ال��اكات 
الجديدة على مدار عام ٢٠١٧، حيث تلعب كل منها دوراً رئيسياً 
في مساعدة الهيئة على تنفيذ مناهجها وبرامجها وأنشطتها 
في  الشعبية  القواعد  مستوى  على  والمثبتة  الفريدة 
 ٢٠١٧ عام  أتاح  كما  كبيرة.  تشهد ��اعات  التي  المجتمعات 
لهيئة أجيال الس��م فرصة للعمل والتواصل مع العديد من 
خ��ل  من  الس��م  وبناء  الشباب  على  تركز  التي  المنظمات 
ا��عتراف المتزايد بنا كمنظمة رائدة في هذه المواضيع على 
نيويورك  في  المتحدة  ا��مم  مقر  من  فبدءاً  عالمي.  نطاق 
ووصو��ً إلى ق�� ا��مم في جنيف، قمنا بتيسير المنتديات 
وأقمنا  مجالنا  في  العالم  قادة  بين  والمحادثات  والجلسات 
ع��قات من شأنها أن تسمح لنا بزيادة نطاق عملنا وكفاءته 

بينما نواصل نمّونا في السنوات المقبلة.

أود أن أشكر منظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات 
غير الحكومية ووكا��ت ا��مم المتحدة والمانحين الحكوميين 
والحركة ا��ولمبية وال��كاء التجاريين وا��فراد الذين يدعمون 
أشكر  أن  أود  ذلك،  من  وا��هم  الس��م.  أجيال  هيئة 
المتطوعين والمشاركين الذين يزدادون عدداً في جميع أنحاء 
العالم والذين يبنون س��ماً دائماً ومستداماً ل��جيال القادمة.

مـــرّرهـــا!

رســـالة من
المؤسس



من
نحــن

رائدة  عالمية  ربحية  غير  منظمة  هي  الس��م  أجيال  هيئة 
متخصصة في بناء الس��م المستدام وتحّول ال��اعات على 
مستوى القواعد الشعبية من خ��ل الرياضة والفن واكسب 

التأييد والحوار والتمكين.

لتعزيز  الشباب  من  المتطوعين  القادة  تمكين  على  نعمل 
التسامح الفعال والمواطنة المسؤولة في المجتمعات التي 
جميع  في  والعنف  ال��اع  من  مختلفة  أشكال  من  تعاني 

أنحاء العالم.

الرؤية:
تحقيق س��م مستدام في مجتمعات متسامحة بشكل فّعال 

من خ��ل المواطنة المسؤولة.

الرسالة:
تمكين الشباب لقيادة تغيير مستدام ونقله إلى المجتمعات 
عالمي  تعليم  خ��ل  من  وذلك  ال��اع،  من  تعاني  التي 
المستوى ومجاني بشأن تحويل ال��اع واستخدام الرياضة 

والفن وكسب التأييد والحوار والتمكين بهدف بناء الس��م.

القيم:
القيادة الشبابية:

نحن نؤمن بأن للشباب دوراً رئيسياً يقومون به 
في قيادة التغيير ا��جتماعي وتحويل ال��اعات 

في مجتمعاتهم المحلية.

التمكين المجتمعي:
الشعبية، لدعم  القواعد  بالعمل مع  نحن نؤمن 
المحلية  القوة  البناء على مواطن  الشباب في 
إلى  نفسها  تحويل  في  المجتمعات  لمساعدة 

مجتمعات متسامحة وسلميّة.

التسامح الفّعال:
نحن نؤمن بأن الس��م هو عملية يدفعها التفاهم 
مع  ا��يجابية  والمشاركة  والحوار  الفّعال 
ا��خرين، والذي يتم بناؤه على أساس من الثقة 

وا��حترام.

المواطنة المسؤولة:
يبدأ  ا��جتماعي  التغيير  بأن  نؤمن  نحن 
حين  مستداماً  ويكون  الشخصية  بالمسؤولية 
خلق  في  فّعال  بشكٍل  مشاركين  الناس  يصبح 

المستقبل المشترك لمجتمعاتهم.
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متطوعونا

منذ أن انضممت إلى عائلة هيئة أجيال الس��م في 
��ن  وإ��اري  شجاعتي  استخدمت   ،2014 عام 
أفضل  مستقبل  لخلق  به  يحتذى  نموذجاً  أصبح 
لمجتمعي. ومن خ��ل الهيئة، فقد شهدت تغييرات 
إيجابية وساعدت في إحداثها – إنه ل��ف أن أكون 
التسامح  خ��ل  من  مجتمعي  أخدم  وأن  متطوعاً 

والقبول والمسؤولية.

ليفاني كوبلياني
رائد - جورجيا 

أنا متطوع لدى هيئة أجيال الس��م ��نني أعتقد أن 
علينا أن نعمل معاً على بناء س��م في عالمنا، وأنا 

سعيد بمساهمتي الصغيرة في تنمية بلدي 
قيرغزستان

باخرام رخمانكلوف
رائد - قيرغزستان 

الس��م دون  الحديث عن  �� يكفي 
ا��يمان  يكفي  و��  به،  ا��يمان 
بالس��م دون العمل من أجله. مّجد 
الحا��  وِعش  بس��م  الما�� 
بس��م، ثم ساعد في خلق الس��م 

للمستقبل.

إسماعيل أوسن
رائد - أوغندا

كسب التأييدالفنالرياضة

التمكينالحوار

بفضل نجاح نموذجها المتدرج، دّربت هيئة أجيال 
يعيشون  متطوعين  من  سابعاً  جي��ً  الس��م 
��اعات  تشهد  مناطق  في  البرامج  ويطبقون 
وأفريقيا  ا��وسط  ال��ق  أنحاء  جميع  في  كبيرة 

وآسيا وأوروبا بهدف معالجة المواضيع التالية:

• ال��اع بين القبائل وا��عراق وا��ديان
• التطرف العنيف

• المساواة بين الجنسين
• ا��ستجابة للصدمات بعد ال��اع والمصالحة 

وإعادة ا��دماج
• استبعاد ا��قليات (وتشمل ا��شخاص النازحين 
داخلياً وال��جئين وا��شخاص ذوي ا��حتياجات 

الخاصة)
• تحديات التماسك ا��جتماعي ضمن مجتمع 

متعدد الثقافات

في  بما  الس��م  بناء  أدوات  المتطوعون  يستخدم 
والحوار  التأييد  وكسب  والفن  الرياضة  ذلك 

والتمكين.



المكاتب الفرعية

البوسنة والهرسك: في مدينة ��اييڤو
نيجيريا: في مدينة كدونا

الصومال: في مدينتي غاروي ومقديشو
جنوب السودان: في مدينة جوبا

السودان: في مدينة الخرطوم

مواقع
برامجنا

أفريقيا
الجزائر

بوروندي
ساحل العاج

م��
غامبيا

غانا
كينيا

ليسوتو
ليبريا
ليبيا

مدغشقر
نيجيريا

رواندا
السنغال

سيرا ليون
الصومال

جنوب السودان
السودان

ليذهب
تونس
أوغندا
زامبيا

زمبابوي

آسيا
أفغانستان
بنغ��ديش

الهند
أندونيسيا

العراق
ا��ردن

قيرغيزستان
لبنان
نيبال

باكستان
فلسطين
سيري��نكا

طاجيكستان
تيمور - ليشتي

تركمانستان
اليمن

أوروبا
أرمينيا

أذربيجان
بي��روس

البوسنة والهرسك
قبرص

جمهورية مقدونيا
جورجيا

جمهورية كوسوفو
ا��تحاد الرو��

��بيا
أوكرانيا

البلدان باللون ا��زرق الغامق كان فيها 
برامج فّعالة خ��ل ٢٠١٧



الذي  الموقع  ا��ردن، وهو  الس��م في  أجيال  يقع مقر هيئة 
لمتطوعي  الدولية  وتجمعاتنا  تدريباتنا  من  العديد  فيه  تتم 
��كبر  السياق  أنه يشكل  كما  العالم،  أنحاء  الهيئة من جميع 
برامجنا. وإننا نطبق البرامج في المدارس ومراكز الشباب في 
ونؤثر  ع��ة،  ا��ثنتي  المملكة  محافظات  من  محافظة  كل 
على  ونعمل  والكبار  والشباب  ا��طفال  من  ا����ف  على 

تشجيع التغيير السلوكي المستدام.

والتعليم  التربية  وزارة  مع  بال��اكة   ،٢٠١٧ عام  في 
واليونيسف، أطلقت هيئة أجيال الس��م برنامج "نشاطاتي" 
في المدارس الحكومية في جميع المحافظات ا��ثنتي ع��ة 
وتوجيههم  المعلمين  بتدريب  البرنامج  ويقوم  ا��ردن.  في 
مدارس  في  المدر��  الدوام  بعد  يومية  جلسات  ��دارة 
للتفاعل من  بفرص معززة  ا��طفال  وتزويد  والبنين،  البنات 
تنمية  تعزز  التي  الرياضية  ا��نشطة  في  المشاركة  خ��ل 
المهارات الحياتية وأنماط الحياة النشطة والتسامح والقبول 
والتماسك ا��جتماعي. وقد بدأ البرنامج بـ ١٠٠ مدرسة ووصل 
في  وأنشطته  جلساته  خ��ل  من  وطالبة  طالب   ٧٠٠٠٠ إلى 
ث��ث  مدى  على  للتوسع  طريقه  في  وهو  ا��ول،  عامه 
في  الحكومية  المدارس  جميع  إلى  يصل  وسوف  سنوات 

المملكة بحلول عام ٢٠١٩.

أجيال  لهيئة  التابع  ا��جتماعي  التماسك  برنامج  أيضاً  شهد 
الس��م، بال��اكة مع وزارة الشباب واليونيسف، توسعاً مثيراً 
ل��عجاب في عام ٢٠١٧. فعززت الهيئة وجودها وأنشطتها من 
١٦ إلى ٤٠ مركزاً للشباب في جميع أنحاء ا��ردن، ودّربت ع��ة 
منسقين ميدانيين و٢٠٠ من موظفي المراكز الشبابية الذين 
يديرون ا��نشطة الرياضية والفنية للبرنامج في هذه المراكز، 
وإناثاً في  ا��ردنيين وال��جئين ذكوراً  مع إ��اك الشباب من 
تعزيز التماسك ا��جتماعي والقدرة على الصمود والتحدي، 
والحد من العنف والقابلية للتأثر. ووصل البرنامج إلى ٨٠٠٠ 
في  وشابة  شاب   ٧١٠٠٠ عن  يزيد  ما  منه  واستفاد  مشارك 
عجلون وعّمان والبلقاء وإربد وجرش والكرك ومادبا والمفرق 

ومعان والزرقاء.

أبرز
المعلومات

عن البرامج الُمطبقة
في ا��ردن لعام ٢٠١٧



في  نشطاً  برنامجاً   ٢٥ خ��ل  الس��م، من  أجيال  هيئة  قامت 
ا��وسط  ال��ق  في  دولة   ١٧ في  تطبيقها  تم   ٢٠١٧ عام 
متطوع   ١١٠٠ من  أكثر  بتدريب  وأوروبا،  وآسيا  وأفريقيا 
ووصلت إلى نحو ٢٠٠٠٠٠ من ا��طفال والشباب والكبار في 
سياقات ��اع متنوعة حول العالم. وللمرة ا��ولى، انضممنا 
فيجن  وورلد  جمعية  مع  بال��اكة  للعمل  دولي  اتحاد  إلى 
ومنظمة  كاريتاس  ومؤسسة  سكوب  كويست  ومؤسسة 
وا��ردن  ولبنان  العراق  في  برامج  لتقديم  ا��س��مية  ا��غاثة 
لدعم  ا��وروبي  ل��تحاد  التابع  "مدد"  برنامج  من  كجزء 

ا��ستجابة ل��جئين السوريين.

في بداية عام ٢٠١٧، أطلقت هيئة أجيال الس��م برنامجاً لبناء 
من  بدعم  ل��ي��نكا،  الوطني  الس��م  مجلس  مع  الس��م 
ال��اع  فجوات  لك��  الدولية،  للتنمية  ا��مريكية  الوكالة 
داخل  والمشاركة  والتعليم  الحوار  من  المزيد  وخلق 
الب��د  بها  ابتليت  التي  ا��هلية  بالحرب  المتأثرة  المجتمعات 
في الفترة ما بين عامي ١٩٨٣ و٢٠٠٩. وسيستفيد من البرنامج 
ت��ين  بحلول  مقاطعات   ٨ في  المجتمع  أفراد  من   ٦٤٠٠
تعبئة  في  المساعدة  خ��ل  من  وذلك   ،٢٠١٨ الثاني 
المجتمعات المحلية بدءاً من القواعد الشعبية عبر التمكين 
المسؤولة،  والمواطنة  الفعال  والتسامح  الشبابية  والقيادة 
وكذلك من خ��ل تعزيز المجتمعات المحلية بواسطة لجان 
وهندوسية  بوذية  خلفيات  ذوو  قادة  يقودها  التي  ا��ديان 

ومسلمة ومسيحية.

شهدت برامج هيئة أجيال الس��م في نيجيريا نمواً مثيراً في 
– مع مؤسسة  وكبيرة  جديدة  خ��ل ��اكات  ٢٠١٧، من  عام 
التي   – ا��مريكية  الخارجية  ووزارة  ستيفتونغ  بوش  روبرت 
بين  والحوار  الس��م  أجل  من  التأييد  كسب  لبرنامجي  ترّوج 
ا��عراق، على التوالي. ويتم تطبيق برنامج كسب التأييد الذي 
يقوده الشباب في ١٠ مجتمعات محلية مت��رة من ال��اع 
في كادونا، حيث يعمل البرنامج على بناء قبول التعددية لدى 
ا��نشطة على  تشجعهم  الذين  المتنوعين  الشباب  ٢٥٠ من 
تطور  ومنع  الس��م  رسائل  تعميم  في  نشط  دور  لعب 
الحركات المتطرفة. ويركز برنامج الحوار من أجل الس��م على 
تحسين القدرة المحلية على استخدام الحوار التحويلي في 
حل ال��اعات وسيستفيد منه ١٣٥٥ من الشباب والكبار من 

١٠ مجموعات عرقية في جميع أنحاء المنطقة.

في عام ٢٠١٧، تم استقبال الشباب في تيتوفو، وهي مدينة 
برنامج  في  للمشاركة  مقدونيا،  جمهورية  في  شمالية 
 �� التي  المدارس  الُمبتكر. ففي  الس��م"  أجل  "الرياضة من 
يتداخل فيها الط��ب من ا��صول ا��لبانية والمقدونية، قامت 
برامج هيئة أجيال الس��م بإ��اك الشباب من ك�� الجماعتين 
في أنشطة رياضية مصممة بعناية وحساّسة للسياق والتي 
التفاعل  بهدف  إليها  الحاجة  آمنة تمس  لهما مساحة  وفرت 
فيما بينهما. وفي ضوء الفرصة التي أتيحت للطلبة للتعرف 
قادرين  كانوا  فقد  محايدة،  بيئة  في  البعض  بعضهم  على 
مختلفة،  عرقية  خلفيات  من  أقرانهم  مع  التواصل  على 
واللعب مع بعضهم البعض، بصفتهم أطفا��ً وطلبة وليس 

بصفتهم ألبان ومقدونيين.

أبرز
المعلومات

عن البرامج الدولية
لعام ٢٠١٧



التدريب المتقدم لعام ٢٠١٧
في كل عام، تعترف هيئة أجيال الس��م، بدعم من 
��كة سامسونج، با��نجازات المتميزة للمتطوعين 
استقبلنا   ،٢٠١٧ عام  وفي  العالم.  أنحاء  جميع  في 
الخبرة  المتطوعين ذوي  الميت ٣٨ من  البحر  في 
المتقدم  التدريب  في  للمشاركة  دول  تسع  من 
لمدة خمسة أيام، والذي تضمن ��ول مرة جلسات 
 .�� بي  وأم  سامسونج  ��كة  ��كاؤنا،  قدمها 
 – سامسونج  جوائز  توزيع  بحفل  التدريب  واخُتتم 
تقديمها  تم  والتي  السنوية،  الس��م  أجيال  هيئة 
للمتطوعين من الدول التي حققت تقدماً ملحوظاً 
تتوافق مع "دوافع التغيير" ا��ربعة للهيئة في عام 

.٢٠١٧

ُقدمت جائزة ا��بتكار إلى متطوعين من جمهورية 
أجل  من  والفن  الرياضة  برنامجهم  عن  مقدونيا 
الس��م المقدم ل��طفال في تيتوفو. وُقدمت جائزة 
برنامج  أوغندا ينفذون  إلى متطوعين من  الجودة 
الرياضة من أجل الس��م للشباب في سوروتي. أما 
نيجيريا  من  متطوعين  إلى  فُقدمت  التأثير  جائزة 

المقدم  الس��م  أجل  من  التمكين  لبرنامجهم 
للشباب في كادونا. وأخيراً، ُقدمت جائزة ا��ستدامة 
الرياضة  برنامج  عن  ا��ردن  من  متطوعين  إلى 
في  للط��ب  الموجه  الس��م  أجل  من  والفن 

المدارس ا��ردنية.

الدورات التدريبية المحلية وبناء القدرات
عقدت هيئة أجيال الس��م ٣٠ دورة تدريبية محلية 
بالمجموع  ساعة   ٥٧٦ لـ  امتدت   ،٢٠١٧ عام  طوال 
جلسة  كل  واستهدفت  متطوعاً،   ١٠٨٠ لـ  وًقدمت 
المجتمعات  مختلف  في  محددة  وفرصاً  تحديات 
الدورات  هذه  إحدى  ُعقدت  وقد  العالم.  حول 
 – مندوباً   ٤٤ فيها  وشارك  تونس  في  التدريبية 
التماسك  تدريب  في   – محليون  معلمون 
ا��جتماعي والمهارات الحياتية الذي تم دمجه مع 
هذا  وكان  الس��م،  أجل  من  الرياضة  تدريب 
"عزم  بم��وع  المرتبط  الثاني  هو  التدريب 
الشباب" الجاري الذي سيستمر لمدة عامين والذي 
يهدف إلى تعزيز قدرة الشباب على الصمود أمام 

التطرف العنيف في تونس.

تحسين التعّلم



للهيئة  والتطوير  البحث  ذراع  الس��م هو  أجيال  هيئة  معهد 
بين  التعاون والتبادل  ويعمل على تسهيل وتطوير وتعزيز 
الممارسين وا��كاديميين المشاركين في تحويل ال��اعات. 
في  ل��عجاب  مثيرة  خطوات  المعهد  حقق   ،٢٠١٧ عام  وفي 
مجا��ت البحث والمعرفة والتوعية، والتي أثرت وستظل تؤثر 
أيضاً  ولكن  كمنظمة،  الس��م  أجيال  هيئة  على  فقط  ليس 

على مجال بناء الس��م ا��وسع نطاقاً.

البحث:
قام  أكسفورد،  جامعة  مع  ا��مد  طويلة  ال��اكة  خ��ل  من 
معهد هيئة أجيال الس��م بفحص العنا�� في برامج الرياضة 
من أجل الس��م التي تسبب التغيير السلوكي ا��كثر أهمية. 
الس��م،  أجيال  هيئة  برامج  باستهداف  المعهد  قام  ثم  ومن 
النتائج  مع  المنظمة  تتوافق  كيف  لتحديد  البيانات  وجمع 
ا��وسع نطاقاً. وبناءً على أبحاث التقييم التشاركية السابقة، 
ما  بفحص  وقام  التشاركي،  الرصد  في  أيضاً  المعهد  نظر 
يفكر فيه موظفو ومتطوعو الهيئة حول عملية طرح ا��سئلة 
على ا��فراد في الميدان ��نشاء مؤ��اتهم الخاصة المتعلقة 
عن  وافية  خ��صة  إنشاء  إلى  أدى  مما  وقياسها،  بالس��م 
بتنفيذ م��وعين  المعهد  قام  وأخيراً،  الس��م.  بناء  مؤ��ات 
الشباب  تطرّف  حول   ٢٠١٧ عام  في  ا��جل  طويلي  بحثيين 
ومنع التطرّف العنيف: أحدهما في تونس بدعم من معهد 
الس��م ا��ميركي، وا��خر في ا��ردن ولبنان بدعم من ا��تحاد 

ا��وروبي.

البحث.
المعرفة.
التوعية.

المعرفة:
الس��م على تركيزه  أجيال  في عام ٢٠١٧، حافظ معهد هيئة 
وأنتج  الس��م،  بناء  مجال  في  المعرفة  نطاق  زيادة  على 
تحديثات لمنهاج الهيئة حول مواضيع مثل القيادة الشبابية، 
ومنع  الس��م،  بناء  في  الجنساني  المنظور  مراعاة  وتعميم 
المعهد  طّور  اليونيسف،  مع  وبالتعاون  العنيف.  التطرف 
مع  الحياتية  المهارات  من  مجموعة  لمزج  منهاجاً  أيضاً 
أجيال  هيئة  لدى  والفنون  الرياضة  على  القائمة  ا��نشطة 
برامج  في  المحدثة  المناهج  استخدام  ولضمان  الس��م. 
وورش  التدريبية  الدورات  من  سلسلة  المعهد  قاد  الهيئة، 
عمل بناء القدرات لضمان تلقي المناهج المحدثة بشكل جيد 
من قبل المتطوعين والموظفين، وإدماجها في برامج هيئة 

أجيال الس��م.

التوعية:
نطاقاً،  ا��وسع  الس��م  بناء  مجتمع  مع  للعمل  محاولٍة  في 
التحالف من أجل  استخدم معهد هيئة أجيال الس��م مؤتمر 
الس��م لعام ٢٠١٧ الذي عقد في واشنطن العاصمة كمنصة 
للتواصل مع عدد من الممارسين وا��كاديميين من الو��يات 
المتحدة. وقد استمر أيضاً في توعية جمهورٍ أوسع نطاقاً من 
خ��ل ن�� عدة مقا��ت حول مواضيع مثل إدارة المعرفة في 
بناء الس��م وجمع البيانات المتنقلة في رصد وتقييم برامج 

بناء الس��م.
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متزايد  اعتراف  على  الس��م  أجيال  هيئة  حصلت 
باعتبارها قائد فكر في مجال بناء الس��م، وفي عام 
لمشاركة  الفرص  من  مجموعة  منحها  تم   ،٢٠١٧
تجربتها وخبراتها – من ال��ق ا��وسط إلى أوروبا 

والو��يات المتحدة ا��مريكية.

مجلس  قرار  إط��ق  على  عامين  مرور  بمناسبة 
بشأن   ٢٢٥٠ رقم  المتحدة  ل��مم  التابع  ا��من 
خاصة  فعالية  وضمن  وا��من،  والس��م  الشباب 
وزير  أعلن  الس��م،  أجيال  هيئة  مقر  في  أقيمت 
الشباب ا��ردني عن تأسيس "تحالف ا��ردن ٢٢٥٠" 
الحسين.  ا��مير  العهد  ولي  سمو  رعاية  تحت 
من  يتألف  الذي  العالم  في  ا��ول  هو  التحالف 
ووكا��ت  الحكومية  غير  والمنظمات  الحكومة 
قرار  تنفيذ  على  معاً  تعمل  التي  المتحدة  ا��مم 
المحلي  المستوى  على   ٢٢٥٠ رقم  ا��من  مجلس 

والوطني.

في اليوم الدولي للس��م، استضافت هيئة أجيال 
بقيادة  الس��م  بناء  حول  خاصاً  منتدى  الس��م 
الشباب في مقر ا��مم المتحدة في نيويورك. وقد 

لمختلف  أتاح  مما  شام��ً،  ليكون  المنتدى  ُصمم 
الس��م  ببناء  المعنية  الحكومية  غير  المنظمات 
لتبادل  الفرصة  العالم  أنحاء  جميع  من  وال��كاء 
الشباب.  بقيادة  الس��م  لبناء  المختلفة  ا��ساليب 
 ٥٠ حوالي  من  فقط  واحداً  المنتدى  هذا  وكان 
اجتماعاً ومنتدى وفعالية وندوة شاركت فيها هيئة 

أجيال الس��م في الو��يات المتحدة في عام ٢٠١٧.

في أول حضور لها في أسبوع جنيف للس��م، تم 
تكريم هيئة أجيال الس��م من قبل ا��مم المتحدة، 
الروتاري  ومنظمة  الس��م،  لبناء  جنيف  ومنصة 
الدولية، والبعثة الدائمة ل��ردن لدى ا��مم المتحدة 
��ستضافة  الفرصة  لنا  أتيحت  وقد  جنيف.  في 
ا��ثر،  إلى  الشغف  رحلتنا من  رئي�� حول  منتدى 
حيث أكد رئيسنا التنفيذي مارك ك��رك على أهمية 
إ��اك الشباب باستخدام أدوات مختلفة في منع 
ال��اع في المراحل ا��ولى والعمل على المستوى 
الشعبي ودعم القادة الشباب في تحويل شغفهم 
تأثيٍر  إلى  لل��اع  المحلية  القضايا  مواجهة  تجاه 

مستدام.

قيادة
الفكـــــر



(مليون دينار)النمو المالي

البيانات المالية
لعام ٢٠١٧
نبذة مخت��ة

.www.gfp.ngo بياناتنا المالية المدققة متاحة على موقعنا ا��لكتروني 
تزيد هيئة أجيال الس��م من إيراداتها من خ��ل تقديم خدمات إدارة الفعاليات والمؤتمرات وتوفير قاعات مجهزة تجهيزاً كام��ً 
للمؤتمرات وورشات التدريب وغيرها، وُتقدم هذه الخدمات إلى مختلف العم��ء من المنظمات الغير حكومية ووكا��ت ا��مم 

المتحدة والسفارات وال��كات. وكل هذه ا��يرادات تدعم عملنا نحو بناء الس��م.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة 

الروابط ا��لكترونية التالية: 
bit.ly/GFP-facilities

صفحة الفيسبوك:
fb.com/generationsforpeaceevents

.venues@gfp.ngo :او راسلنا على
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ال��يك ا��قليمي

��يك ا��تصا��ت

المؤسسات ال��يكة

شــــكراً جــزيـ��ً
لل��كاء والمانحين لعام ٢٠١٧

��كاء ا��بحاث

ال��كاء التجاريين

��كاء الفعالياتال��كاء ا��ع��ميون

ال��كاء في البرامج ال��كاء الرئيسيون



نحن نؤمن بأن وجود عالٍم يسوده الس��م هو أمر ممكن، ونريد أن نجعله 
يتحقق، لوقتنا الحا�� ول��جيال القادمة.

الشغف  ولدينا  التغيير.  قيادة  في  للشباب  الهائلة  بالقدرات  نؤمن  نحن 
لتمكينهم بهدف تحويل ال��اع والحد من العنف في مجتمعاتهم المحلية.

نحن نؤمن بتقييم كل ما نقوم به من أجل أن نتعّلم ونتكّيف ونحّسن أثر ما 
نقوم به واستدامته.

إن منهاجنا الفريد من نوعه ونموذجنا المتدّرج يحققان نتائج حقيقية.

السنوات  في  أنه  إ�ّ�  تأسيسنا،  على  سنوات  ع��  إ��  يمِض  لم  أنه  رغم 
ا��ربعة الماضية تم تصنيفنا من ضمن المراكز الـ ٣٥ كأفضل المنظمات 
غير الحكومية في العالم – وتم تصنيفنا من ضمن المراكز الـ ٣٠ ا��ولى في 

عام ٢٠١٧.

نحن مجتمع عالمي. نحن أجيال الس��م.

نحن نحب ما نقوم به، ونستمد إلهامنا من متطّوعينا في جميع أنحاء العالم.

فإذا كنت كذلك، انضم إلينا، كمتطّوع أو ك��يك، أو تبّرع لنا أو بكل بساطة 
شارك قصتنا.

مرّرها!

ع. تطوَّ
ُكن ��يكاً.

تبّرع.
شارك.


