
توّفر "شبكة المدن القوية" استجابات للتحديات السياسية واالجتماعية واالقتصادية المتزايدة في كل 
من لبنان واألردن، وتقّدم المساعدة في قيادة المبادرات المجتمعية وبرامج بناء القدرات التي تهدف 

إلى منع التطرف العنيف. تعمل هذه البرامج على الحّد من عوامل الخطر التي قد تشّجع على 
الراديكالية والتطّرف، وعلى توفير مساحات آمنة للتعبير والقيادة في المجتمعات المحلية، وخصوًصا 

لفئة الشباب، وذلك لتعزيز قدرة هذه المجتمعات على التصّدي للعنف والتطّرف.

بناء قدرات المجتمعات المحلية على منع التطرف العنيف ومكافحته
عبر مشروع شبكات الوقاية المجتمعية في كل من لبنان واألردن

إنجازات "شبكة المدن القويّة" 
خالل العام ٢٠٢١

أصبح ١١٠ معّلمين ومعلمات ومديري/ات مدارس وقادة/قائدات 
كشفيين/ات، اآلن، قادرين/ات على رصد عالمات التطّرف لدى 
الشّبان والشاّبات واالستجابة لها باستخدام "دليل المربّين 

للوقاية من التطّرف العنيف".
(صيدا – عرسال – كفرشوبا – الزرقاء – الكرك)

اكتسب ٤٩ فرًدا من أفراد الشرطة البلدية مهارات في 
منهجيات الوساطة الهادفة إلى تعزيز تقنيات إدارة النزاعات 

الداخلية، السّيما لدى الشّبان والشاّبات، وتنمية قدرات التواصل 
أثناءها. (طرابلس)

تبادل ٢٧٩ فرًدا من أفراد المجتمع المحلي المعارف والخبرات 
والدروس المستفادة حول منع التطّرف العنيف خالل جلسات 

الحوار الشهرية "ديوانيات". (اربد - الكرك - الزرقاء)

خضع ١٥ شابًّا وشابة للتدريب ليصبحوا/ليصبحن مدّربي/ات 
كرة قدم ولنقل المهارات الحياتية إلى ٢٥٠ طفًلا/ـة لبنانًيا/ـة 

والجًئا/ـة من خالل الرياضة، بالشراكة مع منظمة "الحّق في 
اللعب" (Right to Play) . (مجدل عنجر)

تأسيس٣ مجموعات ظل شبابية تضّم ٥٢ شاًبا وشابة تم 
إشراكهم وتدريبهم من قبل شبكات الوقاية المجتمعية لتنفيذ 

نشاطات مجتمعية مع األقران. (اربد - الكرك - الزرقاء)

شارك ٢٧٤ العب والعبة شطرنج من جميع الفئات العمرية 
وجميع المناطق اللبنانية في "بطولة التضامن والتماسك 

المجتمعي" بهدف تنمية التفكير الناقد لديهم/هّن وتعزيز ثقافة 
التنّوع وقبول اآلخر. (مجدل عنجر)

خضع ١٨ شابًّا وشاّبة للتدريب ليصبحوا/ليصبحن مدّربين/ات 
كرة قدم ولنقل المهارات الحياتية إلى ١٤٠ طفًال وطفلة من أجل 
تعزيز التماسك االجتماعي من خالل الرياضة في منطقتي باب 

التبانة وجبل محسن، بالشراكة مع االتحاد الملكي الهولندي لكرة 
KNVB WorldCoaches  "القدم - برنامج "المدربين العالميين

ومنظمة "طفل الحرب" الهولندية (War Child Holland)- فرع 
لبنان. (طرابلس)

برنامج المشاركة المبكرة

تعزيز المهارات الحياتية لدى ٢٨ شاًبا وشابًة و ١٨ شخًصا 
من أولياء األمور، وكذلك تعزيز قدراتهم في مجالي حماية الطفل 

والتواصل الالعنفي، وذلك في كّل من جبل محسن وباب التبانة 
والقبة. (طرابلس)

إستفاد ٦٠ شخصا من الفئات الضعيفة في المجتمع المحّلي 
من جلسات توعية قانونية وجلسات إستشارات قانونية قدمها 

محامون مجانا. (إربد – الزرقاء)

 تنظيم ٨ جلسات حوار مع المجتمع المحّلي حول الوقاية من 
التطرف العنيف (إربد – الكرك – الزرقاء)

إنشاء الوحدة البلدية للدعم النفسي - االجتماعي مكّونة من 

١٥ عضًوا من أعضاء "شبكة الوقاية المحلية" باإلضافة إلى 
معّلمي/ات مدارس وقادة دينيين وكشفيين/ات وشبان/شابات، 

حيث تلّقى الجميع تدريبات مكّثفة على اإلسعافات األولية 
النفسية وعلى تقنيات الرصد واإلحالة. (صيدا)

تأسيس مجلس شبابي بلدي مكّون من ١٥ شاًبا وشابة من 
الناشطين/ات في مجال تدريب األقران بهدف العمل على منع 

التطّرف العنيف في مجتمعاتهم/هّن. (صيدا)

عقد ٤ جلسات حوار بين سجناء سابقين وأفراد من الشرطة 
ومنظمات المجتمع المدني بهدف إعادة دمج السجناء 

السابقين في سوق العمل وفي مجتمعاتهم المحلية. (الكرك)

إطالق مبادرة االستجابة الطارئة لالنفجار في بلدة التليل - 
عكار، بالشراكة مع "شبكة الوقاية المجتمعية في طرابلس" 

للمشاركة في إغاثة ضحايا االنفجار.

تقديم الدعم االجتماعي واالقتصادي إلى ٣٥ شخًصا من 

أصحاب المهارات العاطلين عن العمل، بمن في ذلك ٨ سجناء 

سابقين و ٢٨٤ مستفيًدا/ـة محلًيا/ـة من الفئات المهّمشة، 
من خالل تأمين فرص عمل طويلة األمد لهم/هّن، وذلك 

بالشراكة مع مبادرة Tri-pulley. (طرابلس)



نّظمت "شبكة المدن القوية" جولة دراسية إلى هولندا 
شملت ٢٥ شخًصا من صانعي/صانعات السياسات 

وأصحاب/صاحبات المصلحة اللبنانيين/ات واألردنيين/ات 
من المجتمعات المحلّية والمجتمع األوسع 

لتعريفهم/هّن بنموذج "بيوت األمان" الهولندية، 
وبأدوات إعادة التأهيل وإعادة الدمج. سوف تساعد عملية 

تبادل الرؤى والخبرات بينهم/هن وبين 
نظرائهم-هّن/نظيراتهم-هّن الهولنديين/ات في بناء آليات 

للتنسيق ومشاركة المعلومات على مستويات متعددة 
وإضفاء الطابع المؤسساتي على شبكات الوقاية 

المجتمعية السّت لتعزيز جهودها الهادفة إلى منع 
التطّرف العنيف. (لبنان - األردن)

إضفاء الطابع المؤسساتي وإعادة 
التأهيل وإعادة الدمج

أصبح ١٦ شاًبا وشابة اآلن مواطنين/ات رقميين/ات 
مسؤولين/ات يمكنهم/هّن رصد األخبار المزّيفة ورفع مستوى 

الوعي بشأن االستقطاب وتحّدي الصور النمطية وإنشاء 
محتوى إعالمي بديل، وقد أصبحوا/أصبحَن اآلن 

يتمتعون/يتمتعَن بمهارات مهنية تخّولهم/هّن االنضمام إلى 
سوق العمل. (طرابلس – صيدا –كفرشوبا – عرسال – البّداوي – برقايل - 

عكار العتيقة)

تمكين ١٣٥ شاًبا وشابة من خالل برنامج "محو األمية اإلعالمية"، 
ما أكسبهم/هّن مهارات التفكير الناقد ليصبحوا/ليصبحن 
مواطنين/ات رقميين/ات مسؤولين/ات. (طرابلس – صيدا 

–كفرشوبا – عرسال – البّداوي – برقايل - عكار العتيقة)

انخرط ١٣٥ شخًصا من أولياء األمور في العالم الرقمي 
ألطفالهم/هّن مع تحقيق التوازن بين حمايتهم/هّن واحترام 

خصوصيتهم/هّن. (طرابلس – صيدا –كفرشوبا – عرسال – البّداوي –
برقايل - عكار العتيقة)

 
مبادرة "كبسة زر"  لنشر الوعي بين الشباب في المدارس 

والجامعات حول التنمر اإللكتروني. (اربد)

سوف تنضّم بلديتان جديدتان إلى "شبكة المدن القوية" خالل العام ٢٠٢٢، وستنشئ كّل منهما شبكة الوقاية المجتمعية الخاصة 
بها بهدف االستجابة للتحديات المحلية ولمنع التطّرف العنيف على مستوى المجتمع المحلي.

توسيع نطاق العمل في مجال منع التطّرف العنيف في لبنان

محو األمية اإلعالمية 


