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التقرير
االجتماعي



الرسالة
 نحن نشجع احلوار بني األفراد والسكان من أجل عالم يسود فيه السالم

 ، وحُتترم فيه حقوق اإلنسان ، ويتم تعزيز قواعد الدميقراطية والعدالة
 االجتماعية واالستدامة البيئية. نحن نهدف إلى حتقيق املساواة بني

.املرأة والرجل والقضاء على جميع أنواع التمييز

الرؤية
 نحن نعمل من أجل عالم يسوده الكثير من األصوات حيث التنوع
 هو القيمة الثمينة ، حيث يثري االجتماع والتبادل مع اآلخرين كل

 شيء. عالم ميكن للناس فيه العيش بكرامة بنفس احلقوق وتكافؤ
 الفرص واملساواة في الوصول إلى السلع واخلدمات األساسية التي

.توفرها الطبيعة واملجتمع والتنمية االقتصادية

 مساهمينا
 املستفيدون 97.164

 الشركاء 439
 املتبرعون 20    

 الشركات 12
 اجلامعات 30

من نحن



التحديات الثالثة للتغيير
املرأة والدميقراطية

 إن عدم املساواة بني اجلنسني يعتبر من أقدم أشكال عدم املساواة انتشاًرا
 وأكثرها شيوًعا في جميع بلدان العالم . وبهذا املعنى ، فإن حقوق املرأة

.هي املفتاح لتجديد عميق ألشكال احلكم وإدارة السلطة
 لن تتحقق الدميقراطية احلقيقية إال عندما تشارك املرأة بحق في صنع

القرار ، داخل أسرتها ومجتمعها. وهذا هو السبب في أننا ندعم إنشاء و
 منو اجلمعيات النسائية في كل مكان ، وتطوير استقاللها االقتصادي

.واالجتماعي وبروزها السياسي
 في نفس الوقت ، نحن نعمل على توسيع مساحات املشاركة في احلياة

 العامة والدميقراطية للمهاجرين واألقليات واألشخاص املعرضني خلطر
 االستبعاد ؛ ونلتزم أيًضا بتعزيز حقوق اإلنسان ودعم املدافعني عن

 حقوق اإلنسان ، وإلقاء الضوء على مطالبهم وحمايتهم عندما يتعرضون
.للخطر

الهجرات
 إننا نعيش أكثر فأكثر في عالم من الهجرات الطوعية

 واإلجبارية ، اجلديدة حسب النوع واحلجم واالنتشار ، والتي تعرض
 للخطر ليس فقط حياة ماليني األشخاص الذين يسافرون ولكن أيًضا

 قدرتنا على رؤية اآلخرين كأشخاص وليس كتهديدات .  بالنسبة لنا ،
 فإن جواب هذا التحدي العصبي هو عوملة احلقوق وضمانها للمهاجرين

 أيضا في بلدانهم األصلية وعبورهم ووصولهم. والهدف من ذلك هو
 احلفاظ على مجتمعات منفتحة وشاملة ومتعددة الثقافات ، وأفق عملنا

.قادرة على احلصول على التنوع كثراء لها

 البيئة واالقتصاديات
اجلديدة

 إن العالقة بني التغيرات املناخية والتفاوتات املتزايدة ، في عالم شهد
 ثالثة أضعاف عدد سكانه خالل عقود قليلة ، ُتعرض استقرار النظام

 البيئي واحلق في حياة جيدة خلطر كبير بالنسبة لعدد متزايد من الناس.
 ردنا على هذا التحدي العاملي هو التحول البيئي لالقتصاد وأمناط احلياة

 ، والعالقة بني الناس والطبيعة. حيث تركز على شبكات االقتصاد
 االجتماعي والتضامن ، وبناء السوق الذي هو أداة للتنمية املتوازنة

.واملتساوية



 البيئة واالقتصاديات
اجلديدة

املرأة والدميقراطية

الهجرات

  مكاتبنا
 املتعاونني 169

45
العمال في إيطاليا 

النساء 34 | الرجال 11

124 
 العمال في اخلارج

 املغتربيني 22  | احمللني 102

--------------------------

--------------------------

25 دولة مع املشاريع اجلارية



أين نحن في العالم

مصر

أفغانستان

ألبانيا

لبنان

فلسطني

النيجر

موزمبيق

زميبابوي

مملكة اسواتيني
أوروغواي

البرازيل

إيطاليا / أوروبا

غواتيماال

كولومبيا
اإلكوادور

بيرو 

بوليفيا 

األرجنتني

مالي

املغرب

تونس

الرأس األخضر

كوبا

أنغوال

السنغال 

 دولة مع املشاريع اجلارية



 افريقيا

 نغوال
  القاء الضوء على النساء

تعزيز املجتمع املدني األنغولي وتنفيذ املمارسات الشاملة للمرأة

 تعزيز الفحم النباتي املستدام
إنتاج الفحم حلماية البيئة ودخل املجتمعات األنغولية

 أرض
الدعم القانوني للنساء والفئات

الضعيفة في املجتمعات الريفية في أنغوال للوصول إلى األرض 

  الرأس األخضر
 النار واملاء األرض والهواء

 مشروع السياحة البيئية الذي يعزز ويحمي التراث الثقافي واالجتماعي والبيئي جلزيرة
فوجو

 طريق النار
دعم تنمية السياحة الريفية املستدامة بيئيًا في النيجر

النيجر 
 علم البيئة في تبلك

 تعزيز قدرة السكان على االستجابة حلاالت أزمة الغذاء من خالل نهج إيكولوجي
زراعي

 طوارئ ديفا
 حماية وحتسني الظروف املعيشية للمشردين واملجتمعات املضيفة الضعيفة في منطقة

 ديفا

 األرض والسالم
 اإلدارة التشاركية واملستدامة لألراضي في منطقة تاهوا

مملكة اسواتيني
   بطاقات عالمات املجتمع

 التحليل التشاركي الحتياجات مجتمع سيتيكي

  احلقوق للجميع
تعزيز احلقوق األساسية والدميقراطية

السنغال
AFNUT  

تشجيع التغيير في السلوك التغذوي اخلاطئ للعائالت

  مراقبة املواطن 
 تعزيز الرقابة على املواطنني وحقهم في املياه والنظافة

DEMETER 
 نشر جتارب اإلدارة التشاركية املبتكرة ألشجار املانغروف واملوارد الطبيعية األخرى

C’ GENIAL  
Guédiawaye حتسني اخلدمات العامة استجابة لالحتياجات احلقيقية لسكان

DEFI 
خلق فرص العمل من خالل التدريب والتوظيف

 اقتصاديات املهاجرين
تطوير فرص العمل لألجيال الشابة من املهاجرين في مناطق الهجرة في السنغال



  النصف اآلخر من البحر
 دعم النساء العامالت في معاجلة األسماك في بلدية كافونتاين )إقليم زيغينشور(

مدن متعددة 
  حاالت الشباب/ السنغال ، مالي

 تشجيع األنشطة املدرة للدخل في اراضي ومناطق الهجرة

 الطوارئ في منطقة لوبومبو في سواتيني وموزمبيق
ممارسات مرنة للتخفيف من آثار اجلفاف

اميركا الالتينية

بوليفيا
AYLLUS 

تعزيز املجتمعات األصلية من خالل حتسني سالسل اإلنتاج

  باتشاماما
أبطال النساء الريفيات لتأكيد السيادة الغذائية

البرازيل
  عالم احلقوق

 الدعم والدفاع واحلماية ل احلقوق السياسية واملدنية ملجتمعات
Quilombo del Recôncavo Baiano

كوب
 درب التبانة

تعزيز سلسلة إمدادات احلليب في أربع محافظات في البالد

اإلكوادور
 لكاكاو كوريتو

تعزيز سالسل اإلمداد بالكاكاو والقهوة للسيادة الغذائية

غواتيماال
 توليد العمالة

برنامج التدريب املهني للشباب بالتعاون مع وزارة العمل

أوروغواي
  التعاون مع االنصاف

 استراتيجيات وإجراءات من االقتصاد االجتماعي والتضامن ، لتعزيز حقوق املرأة
االجتماعية واالقتصادية والثقافية

دالبلا ددعتم
 الشركات واملبادئ التوجيهية عبر الوطنية األرجنتني

   وكولومبيا والبرازيل وبيرو
 الترويج للمبادئ التوجيهية لألمم املتحدة فيما يتعلق باحترام الشركات حلقوق اإلنسان

في أمريكا الالتينية



أفغانستان
 أهرام

حماية وتعبئة نشطاء حقوق اإلنسان

آسيا

البحر املتوسط والبلقان

ألبانيا
 زراعة األسرة

التحالف من أجل تطوير وتعزيز الزراعة األسرية في شمال البالد

 فوز - مبادرة النساء
تعزيز الدور االجتماعي والتمثيل السياسي للمرأة في شمال ألبانيا

مصر
 سالمة الغذاء
حتسني الظروف البيئية

والسالمة الغذائية لصغار املنتجني في 4 قرى مبحافظتي الفيوم واملنيا 

 األمل
متكني صغار املصنعني واملنتجني الزراعيني

لبنان
 رحلة جبل لبنان

تعزيز درب التنزه اجلبلي وتطوير الفرص االقتصادية

SWAM AKKAR 
دعم اإلدارة املستدامة للنفايات الصلبة في جرد الكيت ، عكار

 نحن نستطيع
 التمكني االجتماعي واالقتصادي للنساء الالجئات السوريات والنساء الضعيفات في

املجتمعات املضيفة اللبنانية

املغرب
 أنا مهاجر

تعزيز التكامل االجتماعي واالقتصادي والثقافي بني املهاجرين العائدين

السوق احلرفي
 دعم إنتاج احلرف اليدوية واالقتصاد االجتماعي والتضامن في فاس وطنجة فلسطني



فلسطني 
  عمال فلسطني

حتسني احلقوق واحلريات األساسية للعمال ، وحماية الفئات األكثر ضعًفا
 نابي صموئيل

تدخل احلماية لسكان النبي صموئيل املعرضني خلطر النزوح

 حليب بالدي
احلد من الفقر الريفي وانعدام األمن الغذائي في أكثر املناطق حرمانًا

 األرض واحلقوق
 مسارات االقتصاد االجتماعي وتضامن السكان الفلسطينيني من خالل حتسني

الظروف املؤسسية واالجتماعية

 يرتفع
تعزيز آليات وأدوات شاملة ملنع وتخفيف العنف القائم على النوع االجتماعي

تونس
FAD 

تعزيز سلسلة الصيد في املياه العذبة

 املستقبل القادم
.تطوير األعمال احمللية املستدامة ودعم وصولها إلى األسواق

 نظام املؤسسة
مبادرات التوظيف في االقتصاد االجتماعي والتضامن في تونس

  إجناز
املشاركة واملواطنة الفعالة في محافظات جندوبة ، القصرين ، سيدي بوزيد

  نظام الرعاية الصحية االجتماعية في سبها
حتسني اخلدمات الصحية وحماية الفئات الضعيفة

متعدد البالد

  أفالم ميد للجميع
 توسيع نطاق جمهور األفالم التي تتناول القضايا االجتماعية واجلنسانية في منطقة

البحر املتوسط

قرى ميد / املغرب وتونس
 تعزيز السلطات احمللية واملجتمع املدني للتخطيط احلضري واإلقليمي في املناطق

املهمشة

 اجلسور
 ممارسات التكامل بني املواطنني من مختلف املجتمعات في 4 دول في االحتاد األوروبي

، من خالل الرياضة واألنشطة الثقافية واخلدمات املجتمعية

 تغيير السلطة
 م( القدرة على تغيير دعم املؤسسات في 14 دولة أوروبية في التوفيق بني احلاجة(

والطلب على الطاقة املستدامة مع تأثيرها على البيئة واملوارد الطبيعية

CONCERTACTIONS   
 التناقض بني التسرب املدرسي واحللول املبتكرة التي تشمل املراهقني واملدرسني

واملشغلني في منطقتني من بلدية فلورنسا

إيطاليا أوروبا



  قلب
 تدريب املدربني ومديري الرياضة على تشجيع سلوك االحترام بني الرياضيني الشباب

 فيما يتعلق بقضايا النوع االجتماعي

  التحويل الرقمي للتنمية املستدامة
دورات تدريبية حول االستخدام الصحيح للتقنيات الرقمية لتعليم املواطنة العاملية

  إذا أصبحت فراشة
الفرص التعليمية

للبنني والبنات في مرحلة ما قبل املدرسة وأسرهم من خالل أشكال الفن املختلفة 

EPSI  
 تبادل املمارسات بني املعلمني من أجل مجتمع شامل

  مصنوعة من املواد الغذائية
عرض للتفكير في القضايا املتعلقة باألغذية

  خارج الشاشة
 مهرجان سينمائي يتناول قضايا مثل حماية حقوق اإلنسان واحلوار االجتماعي

والثقافي واحترام التنوع

IT.A.CA’  
املهاجرين واملسافرين: مهرجان السياحة املسؤولة

 اجليران اجلدد
 مشاركة املهاجرين والالجئني في إنتاج الوسائط املتعددة وفي الصحافة األكثر مسؤولية

 املهارات
 تشجيع عمليات اإلدماج االقتصادي واملالي واالجتماعي للمهاجرين ، ودعم روح

املبادرة الذاتية والتوظيف

 !نعم أجل للتعايش
 دعم عملية فاضلة لإلدماج وتكافؤ الفرص للنجاح الدراسي للطالب غير الناطقني

باإليطالية و / أو املعوقني الذين يلتحقون باملدارس الثانوية

 كراهية الصمت
منع ومكافحة خطاب الكراهية من خالل الروايات املضادة اجلديدة واإلبداعية

 التضامن وريادة األعمال واملهاجرين
 إنشاء شبكة من الكيانات التوسكانية التي تعزز املهارات املهنية للمهاجرين

  مصنع املهارات
 تشجيع مشاركة املهاجرين وجمعيات الشتات املوجودة في توسكانا في عمليات

التنمية في بلدانهم األصلية

 خمس جنوم
دعم ضحايا جرائم الكراهية من خالل زيادة الوعي وبناء شبكة

WANNE 
تعزيز املشاركة الفعالة ملواطني الشتات في املجتمع املدني وفي

مجتمعات البلدان املستقبلة 

WHOMEN 
االندماج املهني للمهاجرات



املمارسات اجليدة
عالم احلقوق

البرازيل
 الدفاع عن حقوق مجتمعات كويلومبوالس في باكيا وفالي

دو إجواب ، في منطقة ريكونكافو بايانو

سياق الكالم
 مجتمعات الكويلومبوالس ، املنحدرين من أصل أفريقي الذين يتعرضون للتمييز

 والقمع ،  تأسست على قيم األجداد وترتبط بقوة مع األرض ، تنخفض فيها مؤشرات
 التنمية البشرية بشكل كبير ، في حني أن أراضيها حتتلها و / أو تستغلها الشركات

 الكبيرة أو مالك األراضي السابقني ، وتعاني من انتشار واسع للعنصرية املؤسسية
 واالجتماعية في البرازيل

 اعترف بها في عام 1988 من قبل الدولة البرازيلية ، فإن مجتمعات كويلومبوالس ،
 كما هي اليوم ، أكثر من 6000نسمة . لكن جميعهم تقريبًا ينتظرون سندات ملكية

.األراضي ، أي االعتراف الرسمي من قبل الدولة بامللكية اجلماعية لألرض

 اخلرائط اجلغرافية املرجعية للصراعات االجتماعية والبيئية

 خطة التأثير السياسي

  الطبقة اجلغرافية التشاركية الواردة من الصراعات االجتماعية والبيئية ل
 9 من الشباب

 فصول التدريب

  فئة "شبه قانونية" و 25 طبقة معززة مقدمة من مركز الوساطة
في نزاعات ريكونكافو بايانو مع250 شخًصا

 دراسات أنثروبولوجية

 كتالوج األعشاب الطبية املوروثة ورسم خرائط املعالج )1000 نسخة(

 فيديو مقدم في ايطاليا والبرازيل

 تقرير باللغة اإليطالية

النتائج

املشروع
 املشروع املمول من قبل االحتاد األوروبي ومقاطعة بولزانو املستقلة وصندوق أوتو

 Cecvi - Vale do بير ميل للكنيسة الولدسية وبتنفيذ من كوسب بالتعاون مع
Iguape ومع مركز الثقافة والتعليم Ufrb 

.اجلامعة الفيدرالية في ريكونكافو بايانو وبدعم من مؤسسة الكسندر الجنر
 ساهم املشروع ، على مدى فترة زمنية مدتها 4 سنوات ، في املطالبة بحقوق

 مجتمعات كويلومبوال في باكيا وفالي دو إجواب في ريكونكافو بايانو ، حيث يوفر
.املهارات واألدوات لتحسني أثرهم وظهورهم في املجتمع والسياسة



كره الصمت / إيطاليا
سياق الكالم

 في السنوات األخيرة ، أصبح خطاب الكراهية عبر اإلنترنت ظاهرة منتشرة ومثيرة
 للقلق ، والتي لها جذور ثقافية واجتماعية عميقة وتثير أسئلة وحتديات جديدة

لقضية حرية التعبير على شبكة اإلنترنت.
 تظهر الدراسات احلديثة أن مظاهرات الكراهية عبر اإلنترنت ضد املهاجرين والالجئني
 واألقليات تتزايد في جميع أنحاء أوروبا. فقط االلتزام اجلماعي على املستوى الثقافي
 والتعليمي ميكن أن يشكل األساس لتنفيذ وعود احلرية واملشاركة التي تشكل شبكة

 اإلنترنت. تعد املدارس ووسائل اإلعالم من القطاعات الرئيسية التي من الضروري فيها
 تعزيز موقف قوي ضد خطاب الكراهية الذي يسمم النقاش عبر اإلنترنت ومينع

اجلميع من فرصة للتعبير عن آرائهم.

املشروع
 هاشتاج كره الصمت. الكلمات املتغيرة تغير العالم “هو مشروع أوروبي كل سنتني
 بدأ في أوائل عام 2018 مبشاركة 9 منظمات في 6 دول. في إيطاليا ، يتم تنسيق

.املشروع من قبل كوسب ، بالتعاون مع منظمة العفو الدولية و سنترو زفيريا

النتائج
 معسكر إعالمي أوروبي ملدة 5 أيام في لندن حضره 30 من املبدعني الذين

 صنعوا 14 منتًجا صحفًيا متعدد الوسائط

 فصول دراسية مدتها 20 ساعة للمعلمني ، كل فصل معترف به من 5
قبل وزارة التعليم ، والذي شارك فيه 109 مشارك

 كتيب التعليم املوجه إلى املعلمني واملربني والناشطني والباحثني ملواجهة
 خطاب الكراهية )250( نسخة

 ألحداث والتدريب ضد خطاب الكراهية

 ورش عمل في املدارس الثانوية في إيطاليا شارك فيها أكثر من 700طا

  الطوارئ الثالث
إسواتيني وموزمبيق

 منع تغير املناخ واالستجابة له: ممارسات مرنة للتخفيف من
آثار اجلفاف

سياق الكالم
 تسببت األحداث املناخية الناجمة عن ظاهرة النينيو في حدوث أسوأ موجة جفاف
 في اجلنوب األفريقي منذ 35 عاًما. عانت مملكة إسواتيني بشدة من هذه الظاهرة ،

 وال سيما منطقة لوبومبو ، وهي منطقة عابرة للحدود بني إسواتيني وموزمبيق ، التي
 عانت جدا بسبب اجلفاف الذي أصبح مزمًنا. باإلضافة إلى ذلك ، تتعرض األراضي

 الريفية في البالد للهجوم من قبل الشركات األجنبية ، حيث تقوم بزراعة قصب
 السكر واالستيالء على املياه وأفضل األراضي. لقد أدى كل من تغير املناخ واستغالل

 األراضي إلى انخفاض كبير في اإلنتاجية واالستدامة البيئية لهذه املناطق الزراعية.
 مهمتنا هي مساعدة صغار املزارعني وعائالتهم على مقاومة اليوم ، وفي املستقبل للرد

.والتكيف ، مع الظروف اجلديدة التي يفرضها تغير املناخ



املشروع
 .(AICS) إنه مشروع عبر احلدود مدته 36 شهًرا متوله وكالة التعاون اإلمنائي اإليطالية

 بدأت في يناير 2018 وتعمل في كل من إسواتيني )منطقة لوبومبو( وموزمبيق
 )مقاطعتي بوين و ناماشا(. وهدفها هو تعزيز قدرة سكان الريف على التخفيف من

 آثار تغير املناخ والتكيف معها ، من خالل نهج متكامل يحسن ويزيد اإلنتاج الزراعي
 ، ويعزز مهارات املزارعني والفنيني ، ويدعم تدابير الوقاية من املخاطر البيئية. األدوات

 هي: خطط التكيف احمللية ، وتقنيات الزراعة البيئية ، واعتماد البذور احمللية املنتجة
.واملختارة من قبل املنتجني ، والتقنيات املبتكرة

 يعد التفاعل بني مختلف اجلهات الفاعلة ، سواء كانت ربحية أو غير ربحية أو
 مؤسسية ، إلى جانب دور قيادي قوي مخصص للنساء ، أحد مفاتيح النجاح التي

.يريد املشروع االستثمار فيها

إسواتيني
 مت توزيع 609 مجموعة من البذور على صغار املنتجني ، 421 منهم من

 النساء
 محيط الري 4

 أنظمة جلمع وتخزين مياه األمطار للحدائق النباتية في 4 مدارس في 4
 إسواتيني

موزمبيق
 توزيع 600 مجموعة من البذور على صغار املنتجني ، 50% منهم من

 النساء
 محيط الري 3

 بدأت 56 قطعة من العروض اإليكولوجية الزراعية الختيار أصناف
 البذور احمللية واإلنتاج

النتائج
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األموال املستخدمة تبلغ
10.377.000  يورو

حسب املنطقة اجلغرافية
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مصدر متويل
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استخدام األموال

مصادر وتخصيص األموال
11.263.000  يورو

اجلامعات احمللية  واملدارس
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