أنشطة الشباب الموجه في برنامج "معاً"
نظرة عامة والنتائج من مارس  2019إلى مارس 2021
مازال التطرف العنيف يمثل تهديدد متطدور فد تدونس .يسدطط الشداا علدى الظدروف اقتتادادية السديئة وعددم المسداواة
اقجتماعية وياحثون عن ادائل حيث تفاتمت المشاكل اسا كوفيد .19-ومع ذلك يمكن للشاا أن يمثل توة هائلة إلحداث
تغيير إيجاا وتحويل  .من طالل الحاول على مجموعات المهارات األوسع الت تشدمل التفكيدر النيددا واحتدرام التندو
ومحو األمية المعلوماتية  ،يكون الشاا مجهزين اشكل أفضل لمياومة إغراء التطرف العنيف وتمكينهم من تحفيز أترانهم
على المرونة.

من أين نأتي؟
الشاا الموجه هم عاارة عن شاا يتطوعون ف المجتمع حيث يعملون كمدراين أتران
ومددوجهين للشدداا المهمشددين ف د مجتمعددات ارنددامج "معددا " لتطددوير المهددارات ودعددم
الشداكات .يشدارك الشداا الموجدده فد الييدادة المكثفدة والعمددل الجمداع والتددري علددى
المهارات الفنية .يوفر ارنامج "معا" الدعم المستمر للشاا الموجه أثنداء تيدامهم اتددري
األتران على المهارات وإشراك الشاا ف األنشطة المدنية المحلية ااستطدام نهج التنمية
اإليجااية للشاا لمعالجة دوافع التطرف العنيف ف مجتمعاتهم .يتعداون الشداا الموجده
مددع المنظمددات الت د تطدددم الشدداا والممسسددات العامددة لتوسدديع نطددا واددولهم ودمددج
أنشطتهم ف ماادرات أاحا المالحة المحليين.

 52شاب موجه

29

أنثى و  23ذكر

 17مجتمع

الدراية اإلعالمية

أحكيلي

تطدددور تددددرياات تعلدددم أن تميدددز الدرايدددة اإلعالميدددة
مهارات مشداركة المعلومدات لددل الشداا وتمكدنهم
مددددن منددددع التطددددرف العنيددددف عددددن طريدددد تحديددددد
المعلومددات المضددللة والمهددارات للاحددث عددن ادددائل
للكالم المن ّم .

تساعد تدرياات أحكيل الشاا على ممارسة مهارات التحدث
أمام الجمهور عالوة على إعطداء فرادة لألادوات المهمشدة
لتعار عن نفسها أمام الجمهور مما يعزز الروااط اقجتماعيدة
لمواجهة دوافع التطرف.
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دورة تدريبية مع  529مشارك

دورة تدريبية مع  427مشارك

التنمية المهنية الميدانية
عددر التنميدددة المهنيددة الميدانيدددة الشدداا لفدددر
تُ ض ّ
العمددل ف د مجتمعدداتهم احيددث تهيددا الشدداا لدددطول
سدددو العمدددل وتعدددزز سدددال المشددداركة اقتتادددادية
المجتمعية.

اإلرشاد
توسع حا اإلرشاد أنشدطة الشداا
تعلم الند للند مع الشاا .

 700حصة إرشاد للنظراء
 42دورة تدريبية مع  434مشارك
 ٪50.5نساة مشاركة اإلناث

%45
%27
%98

من المشاركين عاطلون عن العمل وياحثون عن عمل
من المشاركين تركوا المدرسة الثانوية
من الشاا

الذين تم توجيههم أفادوا اأنهم حييوا أهداف حا

اإلرشاد

الموجده للمشداركة فد

تأثير المجتمع
التوعية بشأن المعلومات المضللة
اندددلعت احتجاجددات الشدداا ف د جميددع أنحدداء تددونس ف د يندداير  2021اسددا الاددعواات
اقجتماعية واقتتاادية المستمرة .أطل الشاا الموجده مدن مجتمعدات مطتلفدة كاسدتجااة
للوضع المتوتر حملة توعية االمعلومات المضللة للمساعدة فد تعزيدز تددرة الشداا علدى
مواجهة األطاار المزيفة وططا الكراهيدة .ييدوم الشداا الموجده اوضدع منشدورات علدى
وسددائل التوااددل اقجتمدداع وميدداطع فيددديو والرسددم علددى الجدددران وحتددى اتددأليف كتددا
هزل لتعزيز تدرتهم على مواجهة المعلومات المضللة .وادل الشداا الموجده إلدى أكثدر
من  200000تونس على وسائل التواال اقجتماع طالل الشهرين األولين مدن الحملدة
حيث نالوا تيدير النشطاء المعترف اهم على الاعيد الوطن ومنظمات طدمة المجتمع ف
جميع أنحاء الاالد.

تمكين الشباب المعرضين للخطر في مركز تأهيل سوق جديد
يددتم إيددواء مييمد مركددز سددو جديددد إلعددادة التأهيددل اشددكل ممتددت فد المرفد قرتكددااهم
حاقت جنوح وحتى يثاتوا تدرتهم على التفاعل مع مجتمعاتهم اشكل إيجاا  .يأت السدكان
الددذكور الددذين تتددراوح أعمددارهم اددين  14و  18عددام مددن جميددع أنحدداء تددونس مددع طلفيددات
متفاوتددة ف د التعلدديم و مسددتول اليدددرة علددى اليددراءة والكتااددة .مددن طددالل الشدداا الموجدده
المحليين الطااين اهم  ،توفرت لديهم فراة غير تيليدية لالستفادة من تدري الشاا إلى
الشاا لتنمية شاكاتهم المهنية وشاكات األتران والتعرف على المسدارات والفدر وانداء
مهاراتهم الحياتية والتعاون حيث يمكن أن يدعم إعادة اندماجهم ف المجتمع .ااإلضافة إلى
أهداف التدري  ،عززت الحا شدعور الشداا ااقنددماا والثيدة واحتدرام الدذات ممدا
عالج الحوافز الت تدفع إلى التطرف العنيف.

تعزيز فرص العمل من خالل التعاون بين القطاعين العام والخاص
تحت شعار " فرات " ("فرات ")  ،أطل الشاا الموجه من سيدا عاد الحميد ماادرة
تعاونية اين المركز اإلتليم لتدري تطا الطدمات ف سوسة  ،وهو مركز ييدم تدرياات
مهنيددة للشدداا المحل د و"أيكددار" وهد شددركة محليددة رائدددة ف د مجددال اددناعة السدديارات
و"يالددد" وه د منظمددة تطدددم المجتمددع أسسددها العديددد مددن الشدداا الموجدده .تددم إنشدداء هددذ
ا لشراكة للتطفف من مشكلة تسر الشاا من المدرسة الثانويدة وعددم تدأهيلهم لمزيدد مدن
فر التعليم أو الفدر المهنيدة أو فدر العمدل .يمكدن للشداا المعرضدين للططدر مدن
منطيددة سوسددة مددن طددالل "فرات " اقشددتراك ا ن ف د ارنددامج تدددريا لمدددة عددامين مددع
"أيكار" حيث سيحالون على رات وتدري تين وفر عمل.

ارنامج "معا" هو ارنامج تااع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية يتم تنفيذ اواسطة  FHI 360االشراكة مع  IREXو 30
شريك محل من منظمات المجتمع المدن

